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Kommunförvaltningen 
Lena Gardtman 
telefon 0304-33 40 00 
e-post: lena.gardtman@orust.se

Biståndsbedömt trygghetsboende 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Pensionärslägenheter på Strandvägen 4 omvandlas till biståndsbedömt 
trygghetsboende från och med 2023-01-01 

2. Nuvarande kö till pensionärslägenheter upplöses 2022-12-31 
3. Lägenheter hyressätts som omsorgsverksamhet enligt alternativ ?? (se bifogad 

utredning), för hyresgäster med inflyttningsdatum från och med 2023-01-01 

Sammanfattning av ärendet 
Biståndsbedömt trygghetsboende är en boendeform med anpassade lägenheter för äldre 
människor som främst behöver hemtjänst och som inte längre upplever det tryggt att bo 
kvar hemma i ordinärt boende. Vi vill motverka ofrivillig ensamhet genom att förebygga 
samt bryta ensamhet och isolering bland äldre. Där ser vi att ett biståndsbedömt 
trygghetsboende kan vara ett alternativ och föreslår därför att ställa om 
pensionärslägenheterna till biståndsbedömt trygghetsboende.  

De biståndsbedömda trygghetsboendet förstärks som träffpunkt där de boende kan ta 
del av gemensam lunchservering och aktiviteter som syftar till att stärka hälsa och social 
gemenskap. Behov av service- och omsorgsinsatser för de boende utformas utifrån 
individuella behov och tillgodoses i form av hemtjänst.  
 
Det finns idag en bostadskö på ca 90 personer till pensionärslägenheterna. Förslaget 
innebär att tidigare kö behöver lösas upp då individens behov styr fördelning av 
lägenheter och en kö i nuvarande form är inte möjlig. En övergång till biståndsbedömt 
trygghetsboende kommer ske successivt och för befintliga hyresgäster kommer ingen 
förändring ske utöver ordinarie årlig hyreshöjning.  Nya hyresgäster kommer erbjudas 
plats efter biståndsbedömning och även ta del av den service som hör till 
trygghetsboende.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05 
Utredning 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
 
 
ORUST KOMMUN 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-09-05 KS/2022:1423

Kommunförvaltningen 
 
Lena Gardtman 
Sektorchef



 
Datum Diarienummer 
 

2022-03-02 xxx  
 

 

Sektor omsorg 
Lena Gardtman 
telefon 0304-33 43 85 
e-post: lena.gardtman@orust.se 

 
 

Utredning av biståndsbedömt trygghetsboende på Strandvägen 4 
 
Inledning 
Sektor omsorg har fått ett uppdrag att utreda om lägenheterna på 
Strandvägen 4 kan bli ett nytt biståndsbedömt trygghetsboende. På ett 
biståndsbedömt boende så kan tillägg på hyra göras för den service 
hyresgästerna har idag men inte betalar för. Exempelvis så har de boende 
idag tillgång till matsal, gemensamhetsutrymmen, närhet till apotek, 
hemtjänst, affär och så vidare. Att möta behov av trygga och anpassade 
boende för målgruppen äldre är en viktig faktor. Det finns ingen analys 
gjord av behovet av trygghetsboende i Ellös, det är ett antagande gjorda 
utifrån befolkningsprognos. Det vi vet är att det står ca 90 personer i kö 
på Strandvägen 4, alla har inte behov av hemtjänst. 
 
Strandvägen 4 nu-läge 
På Strandvägen 4 finns det 22 lägenheter som är 47 (2), 61 (18) och 70 
(2) m2. Den totala lägenhetsytan är 1332 m2, gemensamma ytor är 540 
m2 så totalt 1872 m2. Det finns förråd till dessa lägenheter i det särskilda 
boendets källare. 
 
Det är administratör på sektor omsorg som hanterar kön och uthyrningen 
av lägenheterna på Strandvägen 4. Det finns idag en bostadskö på cirka 
90 personer.  
 
Lokalvård för korridorer och burspråk utförs av sektor samhällsutveckling. 
Vaktmästare inom sektor omsorg tömmer soporna tre gånger per vecka. 
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Fastighetsskötarna på SU gör arbete på Strandvägen 4, dock åtgärdar 
vaktmästaren på omsorg vissa småsaker. 
 
På första våningen finns entréhall, entréförråd, rullstolsladdning, korridor, 
städcentral, solarium, trapphus samt två burspråk. På andra våningen 
finns förbindelsegång, trapphall, två tvättrum, städförråd, toalett, korridor, 
trapphus samt två burspråk. 
 
De flesta av de boende har hemtjänst eller i enstaka fall annan insats så 
som personlig assistans. De som bor på Strandvägen 4 har möjlighet att 
köpa mat på Strandgårdens restaurang.  De bjuds in till aktiviteter som 
anordnas av det särskilda boendet, till exempel gudstjänst, bingo och 
fester.  Det brukar komma mellan fem till tio personer på alla aktiviteter. 
 
Hyressättning 
Det är oklart hur hyrorna är framräknade, vilket bör ha gjorts omkring 
2007. Jämfört med hyresnivån för pensionärslägenheterna på Eklunden 
blev hyrorna på Strandvägen 4 lägre prissatta. Hyrorna uppräknas årligen 
sedan 2016 utifrån Stiftelsen Orustbostäders fastslagna hyreshöjningar. 
 
Hyra per månad för 2021 erläggs med 3 715 kr, 4 508 kr eller 5 104 kr 
beroende på lägenhetens storlek. Jämförelse med trygghetsboendet 
Sjölyckans hyressättning är 7 204 kr, 8 899 kr eller 10 593 kr 
(motsvarande storlek). 
 
Intäkter och kostnader för hyror är idag en bostadsverksamhet för 
kommunen och inte en omsorgsverksamhet. Om lägenheterna ska 
hyresättas som omsorgsverksamhet krävs exempelvis att boendet klassas 
som ett trygghetsboende med biståndsbedömning. 
 
Hyressättningen i Ellös är mellan 800 -1 200 kvm2 
 
I nedan tabell, alternativ 1, beräknas hyran för trygghetsboendet enligt en 
bruksvärdeshyra på 950 kr/kvm. Utöver hyran tillkommer tillägg för till 
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exempel tillgång till nära service samt för utnyttjande av gemensamma 
utrymmen samt andrafaktorer som höjer bruksvärde. Därtill har en högsta 
nivå satt för hyrorna på 6990 kr/mån. Detta tak motsvarar den högsta 
ersättning som en person kan få i bostadstillägg, vilket också är satt som 
tak för hyran på Strandgårdens särskilda boende. Detta ger en total intäkt 
per år på cirka 1 821 tkr. 
 

 
 
Nedan, alternativ 2, är beräknat på samma sätt som ovanstående men 
med skillnaden att taket följer den högsta nivå som Pensionsmyndigheten 
beräknar bostadstillägg på, för boendekostnader över 7500 utgår ingen 
ersättning. Denna beräkning ger totalt en något högre hyresintäkt, 1 850 
tkr. 
 

 
 
Skulle sektor omsorg däremot beräkna hyran utifrån en 
självkostnadsaspekt, för att få täckning för kostnaderna inklusive en 
eventuell trygghetsvärd, skulle istället hyran beräknas utifrån en 
kvadratmeter nivå på bruksvärdeshyran om cirka 1300 kronor. Detta 
skulle ge en hyresnivå enligt alternativ 3 nedan. 

Alternativ 1

Lghyta m2 Antal Hyra kr/ mån Ny hyra1 Subvention
Hyra efter 

subvention 2
Totalhyresintäkt 

/ år
47 2 3 715 5 961 0 5 961 143 064
61 18 4 508 7 069 -79 6 990 1 509 840
70 2 5 104 7 782 -792 6 990 167 760

Summa: 1 821 000
1Beräknad inkl faktorer som höjer bruksvärdet, övriga kvaliteter samt gemensamma utrymmen-
2 Den högsta hyran efter subvention motsvarar den högsta nivå som en individ kan få ut i bostadstillägg.

Ny hyressättning 950 kr/ m2Nuvarande hyresnivå

Alternativ 2

Lghyta m2 Antal Hyra kr/ mån Ny hyra1 Subvention
Hyra efter 

subvention 2
Totalhyresintäkt 

/ år
47 2 3 715 5 961 0 5 961 143 064
61 18 4 508 7 069 0 7 069 1 526 904
70 2 5 104 7 782 -282 7 500 180 000

Summa: 1 850 000
1Beräknad inkl faktorer som höjer bruksvärdet, övriga kvaliteter samt gemensamma utrymmen-
2 Den högsta hyran motsvarar högsta nivån för boendekostnader angiven av Pensionmyndigheten.

Nuvarande hyressättning Ny hyressättning 950 kr/ m2
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Bostadstillägg 
En viktig faktor när en pratar om hyressättning är bostadstilläggets nivå. 
En del kommuner har det som en parameter i hyressättningen. 
Kommunen subventionerar då hyrorna upp till i den nivån som är 
bostadstillägget.  
 
En individ kan få ut som mest 6 990 kronor per månad i bostadstillägg. 
Ersättning betalas inte ut för den del av boendekostnad som överstiger 
7 500 kronor. 
 
Nivåer för ersättningen: 

 För boendekostnader upp till 5 000 kronor ersätts 96 procent, 
innebär 200 kr hyra för den enskilde. 

 För boendekostnader från 5 000 och upp till 7 500 kronor ersätts 
70 procent. 1 750 + 200= 1 950 kr i hyra för den enskilde.  

 För boendekostnader som är mer än 7 500 kronor får individen 
ingen ersättning. 

 
 
Kostnader idag 
Internhyran som omsorg betalar till fastighet är cirka 2,0 mnkr per år. 
Bokfört värde per 2020-12-31 är 6 951 mnkr. 
 
Kostnadskalkyl 2022: 

Alternativ 3

Lghyta m2 Antal Hyra kr/ mån Ny hyra Totalhyresintäkt / år

47 2 3 715 7 332 175 968
61 18 4 508 8 848 1 911 168
70 2 5 104 9 823 235 752

2 323 000

Nuvarande hyresnivå Ny hyressättning 1300 kr/ m2



5 

 Avskrivning och ränta SU               
900 
 Drift och reparationer SU        
311 
 Media SU                    200 cirka   
 Administration SU                   169 
 Planerat underhåll SU                 142 
 Moms, ej av avdragsgill på bostadsvht                      
70 cirka 
 Lokalvård SU                   
60 
 Vaktmästare Omsorg                        30 
 Övriga kostnader som SÄBO betalar                                    40          
 TOTAL KOSTNAD                       1 922  mnkr    
 
 
Biståndsbedömt trygghetsboende 
Biståndsbedömt trygghetsboende infördes i socialtjänstlagen 2019 och är 
en boendeform för äldre människor som kan behöva stöd och hjälp i 
boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av 
att bryta oönskad isolering. Verksamheten bedrivs enligt 7 kap. 1 § 2 
socialtjänstlagen (SoL).27 jan. 2022 (IVO) 
 
Det är en boendeform som kan beviljas efter en individuell 
behovsbedömning och som tar vid när det inte längre fungerar att bo kvar 
hemma (med hemtjänst), men när ett boende med heldygnsvård inte 
heller är nödvändigt. Brukarna kan besväras av känsla av otrygghet, 
ensamhet och ofrivillig isolering. Ett biståndsbedömt trygghetsboende kan 
till exempel erbjuda gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och 
umgänge.  
 
Det finns inget krav på personal på plats dygnet runt,  
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På ett biståndsbedömt trygghetsboende ska det enligt lagstiftningen inte 
finnas ett hälso- och sjukvårdsansvar. Om den som är boende där har 
behov av hälso- och sjukvårdsinsatser vänder de sig till vårdcentralen.  
 
Enligt lagstiftningen om biståndsbedömt trygghetsboende finns det inte 
krav på personal på plats dygnet runt. Behov av service- och 
omsorgsinsatser för de boende tillgodoses i form av hemtjänst och 
utformas utifrån individuella behov.  
 
Om ett boende är biståndsbedömt betyder det att om individen vill ha en 
plats måste hen göra en ansökan. En ansökan innebär inte en automatiskt 
har rätt till det som ansöks om, utan en så kallad behovsprövning behöver 
göras av en biståndsbedömare. Syftet med behovsprövningen är att 
utreda behov och hur individen bäst kan få det stöd som behövs. Skulle 
det inte finnas plats så har kommunen en tid om ca 3 månader att 
verkställa beslutet om så inte sker kan IVO utfärda vite motsvarande 
kostnader för platsen.  
 
Källa: Regeringskansliet och IVO  
 
 
Analys och slutsats 
Om det blir ett biståndsbedömt trygghetsboende så får kommunen lägga 
till för de nyttigheter som hyresgästerna har idag men inte betalar för 
såsom tillgång till matsal, gemensamhetsutrymmen, aktivitetsledare, 
närhet till apotek, hemtjänst, affär och så med mera. Intäkter och 
kostnader för hyror varit en bostadsverksamhet för kommunen och inte en 
omsorgsverksamhet. Om hyrorna ska klassas som omsorgsverksamhet 
krävs exempelvis att boendet ändras till ett trygghetsboende med 
biståndsbedömning 
 
Idag betalar de som bor där bruksvärdeshyra så den går inte att höja mer 
än höjningar på några procent som Orustbostäder förhandlar sig till enligt 
hyreslagen.  
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• Det blir ett klargörande till varför Orust kommun äger och driver 

boendet  
• Det blir ett tydligare uppdrag inom sektor omsorg och utökade 

arbetsuppgifter  
• Det blir ett komplement men ej konkurrent till Åvägens, Sjölyckans 

och Ellös trygghetsboenden.  
• Biståndsbedömt trygghetsboende innebär att kommunen slipper 

moms på tex ombyggnationer, renoveringar, el och vatten 
 
Sektor omsorg 
Att bedriva ett särskilt boende innebär ett stort och omfattande uppdrag 
med ansvar för verksamhetens kvalitet, medarbetarna och ekonomin. 
Strandgårdens särskilda boende är sedan januari i år en 
intraprenaddriven verksamhet med två enhetschefer på de 35 
lägenheterna. Att ta ansvar för ytterligare 22 lägenheter samt en äldre 
fastighet med för sektor omsorg okända status kommer kräva merarbete. 
Dels behöver en plan och analys av byggnaden där det tydliggörs vem 
som har ansvar för vad och var kostnaderna som uppstår ska finansieras. 
Det behövs en trygghetsvärd som kan administrera och fasilitera de behov 
som uppstår utifrån en mer insatsdriven verksamhet.  
 
Att införa biståndsbedömning i ett trygghetsboende innebär en ökad 
administration på biståndsenheten. Det är svårt att rekrytera 
biståndsbedömare och belastningen på de som arbetar idag är hög. 
Biståndsbedömningen i sig kan göras utifrån enklare riktlinjer så 
utredningen inte blir omfattande men dokumentationskrav, journalföring 
och arkivering omfattas av biståndsbedömt trygghetsboende.  
 
Succesivt införande 
Att göra förändringar har alltid ett pris då människan av naturen ogillar 
förändringar. Det är därför viktigt hur man genomför en förändring. 
Dessutom har de som bor där nu besittningsrätt och kommer förmodligen 
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inte att godta en fördubbling av hyran, så det får ske succesivt 
allteftersom man byter hyresgäster och de nya bor med biståndsbeslut. 
 
Förslaget att  
 

– Ingen förändring för nuvarande hyresgäster, om man inte 
väljer att ansöka om bistånd. 

– Förbereda och bestämma ett datum för förändring.  
– Nya hyresgäster ska få en biståndsbedömning för att få 

ansöka om en lägenhet. 
– Hyror korrigeras för nya boenden. 
– De inrättas en tjänst som trygghetsvärd som kan ta hand om 

den ökade arbetsbelastning det innebär att ta hand om 22 
lägenheter som har olika behov och insatser.  

 
Återstående frågor: 
 

 En ”puckelkostnad” uppstår då intäkter från ökad hyressättning 
sker succesivt medan behovet av trygghetsvärd uppstår i ett tidigt 
skede.  

 Hur mycket % ska det finnas som trygghetsvärd? Vi har heltid i 
kommunen, delad tjänst eller hel? 

 Var i organisationen ska trygghetsboendet placeras?  
 Riktlinjer kring biståndsbedömt trygghetsboende behöver utformas  
 Utredning kring byggnadens status och underhållsbehov samt ett 

klargörande om vem som äger ansvaret för vilka frågor i 
fastigheten- gränsdragningslistan. 

 Att kunna hyra ut utan biståndsbedömning om det uppstår 
vakanser? 

 Om det uppstår en kö där behovet är beviljat som en insats 
kommer kommunen få betala ett vite, hur ser vi på den kostnaden? 
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Lena Gardtman 
Sektorchef omsorg 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för omsorg 2022-09-14 
 

 
§52 KS/2022:1423 
Biståndsbedömt trygghetsboende 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Förslå Kommunstyrelsen besluta att: 

1. Pensionärslägenheter på Strandvägen 4 omvandlas till biståndsbedömt trygghetsboende 
från och med 2023-01-01 

2. Nuvarande kö till pensionärslägenheter upplöses 2022-12-31 
3. Lägenheter hyressätts som omsorgsverksamhet enligt alternativ 1 (se bifogad utredning), 

för hyresgäster med inflyttningsdatum från och med 2023-01-01 
Sammanfattning av ärendet 
Biståndsbedömt trygghetsboende är en boendeform med anpassade lägenheter för äldre 
människor som främst behöver hemtjänst och som inte längre upplever det tryggt att bo kvar 
hemma i ordinärt boende. Vi vill motverka ofrivillig ensamhet genom att förebygga samt bryta 
ensamhet och isolering bland äldre. Där ser vi att ett biståndsbedömt trygghetsboende kan vara 
ett alternativ och föreslår därför att ställa om pensionärslägenheterna till biståndsbedömt 
trygghetsboende.  

De biståndsbedömda trygghetsboendet förstärks som träffpunkt där de boende kan ta del av 
gemensam lunchservering och aktiviteter som syftar till att stärka hälsa och social gemenskap. 
Behov av service- och omsorgsinsatser för de boende utformas utifrån individuella behov och 
tillgodoses i form av hemtjänst.  

 

Det finns idag en bostadskö på ca 90 personer till pensionärslägenheterna. Förslaget innebär att 
tidigare kö behöver lösas upp då individens behov styr fördelning av lägenheter och en kö i 
nuvarande form är inte möjlig. En övergång till biståndsbedömt trygghetsboende kommer ske 
successivt och för befintliga hyresgäster kommer ingen förändring ske utöver ordinarie årlig 
hyreshöjning.  Nya hyresgäster kommer erbjudas plats efter biståndsbedömning och även ta del 
av den service som hör till trygghetsboende.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05 
Utredning 
Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
 

 

 
 
 



 Datum Diarienummer 1(2)
2022-09-16 KS/2022:86

Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
telefon 0304-33 42 82
e-post: susanne.ekblad@orust.se

Delårsrapport augusti 2022 för Orust kommun

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna delårsrapport augusti 2022 för Orust kommun.

Sammanfattning av ärendet
Delårsresultatet till och med augusti var för kommunen som helhet positivt och uppgick 
till 98,1 miljoner kronor. Det var 32,9 miljoner kronor högre än föregående år och 64,5 
miljoner kronor bättre än budgeterat resultat till och med augusti. Budgetavvikelsen för 
perioden beror främst på ökade skatteintäkter samt högre generella och riktade 
statsbidrag.

Helårsprognosen bedöms till ett överskott om 78,5 miljoner kronor. Det är 50 miljoner 
kronor högre än budgeterat resultat för året och ca 15 miljoner kronor bättre än 
prognosen i april. Budgetavvikelsen för helåret förklaras i huvudsak av att skatteintäkter 
och generella statsbidrag ser ut att bli 41,8 miljoner kronor högre än budgeten. 
Skatteintäkterna ökar med 25 miljoner kronor, vilket framförallt beror på den positiva 
effekten på utvecklingen av sysselsättningen i Sverige under 2021 och 2022. Budgeten 
för 2022 gjordes klar i maj 2021 och den positiva effekten kom framförallt därefter.

Sektorerna redovisar sammantaget en positiv prognos på 2 miljoner kronor. Politisk 
verksamhet redovisar en positiv helårsprognos på 0,4 miljoner kronor. Sektor ledning 
och verksamhetsstöd redovisar en negativ helårsprognos på 0,7 miljoner kronor. Sektor 
lärande redovisar en negativ helårsprognos på 1,5 miljoner kronor. Sektor omsorg 
redovisar en ingen budgetavvikelse, det vill säga en helårsprognos som överensstämmer 
med budget. Sektor samhällsutveckling redovisar en positiv helårsprognos på 3,8 
miljoner kronor.

Nettoinvesteringarna uppgick till 51,6 miljoner kronor för perioden till sista augusti. 
Helårsprognosen beräknas till 119,3 miljoner kronor av budgeterade 171,3 miljoner 
kronor. Budgetavvikelser för helåret beror i huvudsak på att projekt flyttas fram till år 
2023 av olika anledningar.

Balanskravsresultatet uppfylls och bedömningen är att kommunen uppnår sin egen 
definition av god ekonomisk hushållning avseende verksamhetsmål och finansiella mål. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-16
Delårsrapport augusti 2022 för Orust kommun daterad 2022-09-20

Beslutet skickas till

Comfact Signature Referensnummer: 1448700
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Ekonomienheten

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Susanne Ekblad
Ekonomichef

Comfact Signature Referensnummer: 1448700
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Delårsrapport augusti 2022 
Välkommen att ta del av delårsrapporten för perioden januari till augusti. Syftet är att 
beskriva och förklara den ekonomiska utvecklingen för rapportperioden och bedömningen 
för helåret. Utgångspunkten är att läsaren har tillgång till den senaste årsredovisningen. 
Rapporten upprättas av kommunstyrelsen och överlämnas till fullmäktige för 
godkännande.  

Rapporten innehåller en förkortad förvaltningsberättelse med viktigare händelser och en 
bedömning avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk 
hushållning. Förvaltningsberättelsen innehåller även en bedömning av hur 
helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande 
verksamheten. 

Räkenskaperna innehåller en redogörelse för kommunens ekonomiska utfall och ställning 
vid periodens slut samt en bedömning av helårsprognosen med jämförelse mot 
föregående år och budget. 
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Förenklad förvaltningsberättelse 
Händelser av väsentlig betydelse  

Sammanfattning av det ekonomiska resultatet och helårsprognosen 
Resultatet till och med augusti var positivt och uppgick till 98,1 mnkr. Det var 32,9 mnkr 
högre resultat jämfört med augusti 2021. Periodens resultat var 64,5 mnkr bättre än 
budgeterat resultat för perioden. Budgetavvikelsen för perioden beror främst på ökade 
intäkter för riktade statsbidrag, skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning.  

Helårsprognosen bedöms till ett överskott om 78,5 mnkr. Det är 50 mnkr högre än 
budgeterat resultat för året och ca 15 mnkr bättre än prognosen i april. Budgetavvikelsen 
för helåret förklaras i huvudsak av att skatteintäkter och generella statsbidrag ser ut att 
bli 41,8 mnkr högre än budgeten. Skatteintäkterna ökar med 25,3 mnkr, vilket framförallt 
beror på den positiva effekten på utvecklingen av sysselsättningen i Sverige under 2021 
och 2022. Budgeten för 2022 gjordes klar i maj 2021 och den positiva effekten kom 
framförallt därefter.  

Sektorerna redovisar sammantaget en prognos som är positiv mot budget på 2,0 mnkr. 
Personalomkostnadspålägg och pensionskostnaderna beräknas ge ett överskott om 3,6 
mnkr. Reavinster för mark och fastighet beräknas till 2,6 mnkr från försäljning av mark 
vid Lunden och Myckleby skola. Finansnettot beräknas till en negativ budgetavvikelse om 
0,4 mnkr. Avvikelsen beror högre finansiella kostnader för pensioner.  

Nettoinvesteringarna uppgick till 51,6 mnkr till och med sista augusti. Årets budgeterade 
investeringar uppgår till 171,3 mnkr och helårsprognosen bedöms till 119,3 mnkr. 
Budgetavvikelsen för helåret beror på att projekt flyttas fram av olika anledningar till 
2023. De största projekten under perioden är ombyggnad av Ellös avloppsreningsverk 
14,5 mnkr, fortsatt arbete på VA-länk väst-Broledningen för 8,7 mnkr och byte av 
vattenservis i Ellös 5,2 mnkr. Två projekt har prognosticerat högre investeringsutgifter än 
budgeterat och det är modulboende omsorg och flytbrygga i Henån. 

Bedömningen är att kommunen uppnår sin egen definition av god ekonomisk hushållning 
avseende verksamhetsmål och finansiella mål.   

Resultatet för Stiftelsen Orustbostäder var till och med augusti positivt och uppgick till 
ett överskott på 4,6 mnkr. Helårsprognosen beräknas bli ett positivt resultat om cirka 2,2 
mnkr. Det budgeterade resultatet är 1,5 mnkr. 
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Covid-19  
Under året har många medarbetare i flera verksamheter drabbats av Covid-smitta eller 
misstanke om smitta. Det har inneburit svårigheter att bemanna verksamheterna. Det har 
blivit mycket mertid och övertid för de som varit i tjänst och kostnaderna för sjukfrånvaro 
är mycket hög. 

I sektorernas kostnader ingår sjuklönekostnader för dag 2-14 under perioden. Staten 
ersätter arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som översteg det normala till och 
med mars månad. Sektorerna har fått ersättning för perioden december 2021-mars 2022 
med totalt 5,7 mnkr. Det kan jämföras med ersättningen för nio månader under 2021 som 
uppgick till 5,5 mnkr.  

Förskolorna och skolorna i kommunen har under vårterminen kunnat återgå till ordinarie 
verksamhet. Nationella prov genomfördes enligt plan, vilket inte skett under de sista två 
åren. 

Kriget i Ukraina 
Kriget i Ukraina bröt ut i februari och kommunen fick ställa om i verksamheterna, alla 
sektorer blev berörda. På grund av väntad flyktingström till Sverige gavs uppdrag till 
kommunerna att rusta för att erbjuda evakueringsplatser för Migrationsverkets räkning. 
Vi rustade för 78 evakueringsplatser, men fick efter en tid besked att dessa inte skulle 
komma att användas. För detta fick kommunen ersättning med 10 000 kr per plats.  

Parallellt, tog sig flyktingar till Orust på eget bevåg eller hämtades av engagerade 
medborgare. Det var också en stor oro från allmänheten när kriget bröt ut om hur vårt 
civila försvar fungerar. Flera samverkanskanaler upprättades både externt och internt 
och verksamheten har under perioden arbetat mycket med kommunikation till 
medborgare om läget. Frivilliga har visat ett stort engagemang både för att skänka saker 
och starta såväl språkstudier som mötesplatser. Kommunen har arbetat med att hitta och 
samordna boendefrågor och varit behjälpliga i kontakter för att hitta arbete. De flesta 
ukrainska flyktingar har haft arbete under sommaren. De barn som kommit och börjat 
skolat har det också fungerat väldigt bra för. De har kommit in i skolan på ett mycket bra 
sätt. Det har varit stor osäkerhet både avseende ekonomiska förutsättningar och hur 
många flyktingar från Ukraina som skulle bli placerade på Orust när Migrationsverket 
skulle stänga sina anläggningar. Det besked vi har idag är att Migrationsverket beslutat 
att placera de egenbosatta flyktingar från Ukraina, i dagsläget 39 personer, i kommunen. 
Även för dessa har kommunen erhållit en ersättning på 10 000 kr per person. Dessutom 
har kommunen erhållit ett generellt tillfälligt bidrag på 0,7 mnkr från staten med 
anledning av kriget som avser både 2022 och 2023, varav 0,3 mnkr bokförts på 2022. 
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Fram till augusti har kommunen haft ca 0,6 mnkr i kostnader som kan relateras till 
ordnande av boende för flyktingar från Ukraina.  

Andra väsentliga händelser  
Arbetet med organisationsöversyn gällande sektor miljö och bygg pågick under hela 
2021. Ett omfattande arbete med förändring av styrdokument har genomförts. Från 2022 
upphörde sektor miljö och bygg som egen sektor. Miljö- och byggenheten ingår numera i 
sektor samhällsutveckling. Det innebär att antalet sektorer från 2022 minskar från fem till 
fyra. Miljö- och byggnadsnämnden kvarstår som myndighets-nämnd, men har inget 
planerings- eller uppföljningsansvar för ekonomi, personal och verksamhet utan det faller 
på kommunstyrelsen. Däremot håller sig miljö- och byggnadsnämnden informerad och 
har rätt till insyn och dialog i t.ex. budgetprocessen. 

Sommaren har inneburit stora påfrestningar för de flesta av våra medarbetare och 
chefer. För att kunna bemanna med sommarvikarier har sektor omsorg fått arbeta med 
många olika lösningar. Exempel på åtgärder har varit att erbjuda extra ersättning till 
medarbetare som flyttat en eller två semesterveckor, samordnat skjutsar om det 
saknades kollektivtrafik, anställt serviceassistenter, serviceinsatser inom en 
hemtjänstgrupp utfördes av en städfirma, erbjuda andra kommunanställda att 
sommarjobba och informerat alla brukare och anhöriga om det ansträngda läget. 

Även inom räddningstjänsten har personalsituationen varit ansträngd. Det har varit en 
ökning av larm under sommaren.  

Sektor omsorg deltar i ett projekt i Fyrbodal med att starta upp en verksamhet som heter 
Mini-Maria. Mini-Maria kommer att vara en mellan kommun och region integrerad 
öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 21 år med frågor eller problematik rörande 
alkohol, droger eller spel om pengar. 

Äldreomsorgen har hela året haft flera tomma lägenheter inom särskilda boenden som 
påverkar intäktssidan negativt avseende omsorgsavgifter och hyror. Detta har 
enhetscheferna balanserat genom personalminskning och utlån av personal. 
Strandgårdens särskilda boende har också sålt flertalet korttidsplatser till Stenungsund. 
Ängsvikens särskila boende har vigt en lägenhet till en brukare med LSS-insatser samt 
några brukare från gruppbostad under en evakuering i den verksamheten. 

Fyrklövern har startat en psykiatrienhet med sex platser som ska fungera som 
hemmaplanslöning för målgruppen äldre med psykisk funktionsnedsättning 

Äldreomsorgslyftet flyter på med en avslutad grupp om 13 undersköterskor i år. Tio 
personer har en pågående utbildning och cirka 15 nya studerande startade i augusti. 
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IFO Vuxen är efter omorganisation en myndighetsenhet, där ingår missbruk, våld i nära 
relationer, socialpsykiatri, LSS och numera även biståndsenhet. Enheten har under året 
kommit en bit i arbetet med att hitta hemmaplanslösningar och därmed minska antalet 
köpta platser inom främst socialpsykiatri men även en LSS-plats, med tidigare total 
kostnad om nästan 1,7 mnkr per år, har kunnat tas hem och utförs i egen regi. 

Antal personer med mer hemtjänst än 100 timmar i månaden har ökat under året, från 13 
till 21 individer. Personer med behov av hemtjänst nattetid har ökat med fem personer 
och med 90 timmar i månaden. Ledsagning och avlösning över 12 timmar har också ökat. 

Personer med enbart HSL-insatser som utförs av hemtjänstpersonal (oftast 
läkemedelsadministration) har ökat från sju i januari till 15 i augusti. Det har varit fler 
under sommarmånaderna då vi har haft flertalet sommargäster med behov av 
läkemedelsadministration. 

Under vårterminen har en flytt av Ellös förskola genomförts till tillfälliga lokaler på Ellös 
skola under tiden en ny förskola byggs i Ellös. Flytten har gått bra även om det givetvis är 
en påfrestning för verksamheten. Lokalerna har anpassats en del och även staket runt 
utemiljön. Nu är den gamla förskolan tömd och i dagarna påbörjas rivningsarbetet. 

Connectbus vann upphandlingen av skolskjutsarna och när höstterminen startade var de 
nya linjerna igång. Arbetet blev lite försenat i våras så har det varit, och är, ett intensivt 
arbete med att få allt att fungera så bra som möjligt. Under de första veckorna efter 
terminsstart har det varit många frågor från vårdnadshavare kring beslut och skolskjuts. 

Två lokalkapacitetsutredningar beträffande förskolor och grundskolor samt kapaciteten 
på arbetsplatser i kommunhuset har genomförts. Samtliga utredningar visar att 
kommande behov under den närmaste åtta åren ryms inom våra planerade lokaler. 

Årets två breddlägerveckor har varit under sommaren och runt hundra 11-åringar från 
öns sju skolor har träffats och fått vara med på läger. Breddlägret är ett sätt att få en 
inblick i vad föreningslivet på Orust erbjuder och prova på olika aktiviteter. Övriga 
sommaraktiviteter har genomförts med mycket god respons. Vindskydd har köpts in till 
våra vandringsleder. En skateboardramp har byggts. Under tertialet har det även arbetats 
fram en förstudie till friluftsplan. LSS-fritidsgårdar startade upp under tertial två och är 
mycket välbesökt och uppskattat av målgruppen. 

Arbetet med att minska äldre ärenden inom mark- och exploateringsenheten har varit 
framgångsrikt och antalet äldre ärenden har minskat med 75 % sedan tertial 2 2021. En 
ny gång- och cykelväg mellan Svanvik och 160:an invigdes under perioden. 
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Inom såväl miljö- som byggenheten råder det en balans i ärendehanteringen mellan 
inkommande och avslutade ärendet. 

Kommunen har kontaktat Västra Götalandsregionen med anledning av att det bara finns 
en vårdcentral i kommunen. Alla andra bohuskommuner har minst två, även om de är 
betydligt färre till invånarantalet. Närhälsan kommer efter vår begäran att göra en 
utredning för att bedöma möjligheten till en etablering. Resultatet av utredningen ska 
redovisas under hösten. 

Ännu en upphandling har genomförts av samverkanspartner i att utreda och eventuellt 
bygga ett trygghetsboende i Ellös på tomten för tidigare låg- och mellanstadieskola. 
Under hösten kommer detaljplanen att starta samt framtagande av förslag på byggnad 
samt kalkyler till beslutsunderlag. Planerad inflyttning i Ellös nya trygghetsboende är 
våren 2026 och i Henån, där vi väntar på miljödom, beräknas inflyttning kunna ske i det 
nya trygghetsboendet hösten 2025. 

Bland större tvister kan nämnas att en friskola har överklagat bidragsnivån avseende 
lokalbidrag till Förvaltningsrätten avseende 2021 och 2022. Dom har fallit i 
Förvaltningsrätten till friskolans fördel i april 2022. Orust kommun överklagade beslutet 
och Kammarrätten har beslutat om prövningstillstånd. Kommunen har fortfarande en 
pågående rättstvist i Kammarrätten gällande ett personlig assistans ärende med 
Försäkringskassan som motpart. Byggenheten har ett mindre skadeståndsärende.  

Antalet invånare fortsätter att öka 
I slutet av juli hade Orust 15 469 
invånare. Det innebar 124 fler 
invånare sedan årsskiftet. Under 
motsvarande period 2021 ökade 
befolkningen med 88 invånare. 
Utvecklingen i år är hittills över den 
nivå vi såg 2019, med en 
befolkningsökning på 15-20 personer 
per månad. Sifforna som anges inom 
parentesen är utfallet för 
motsvarande period år 2021. 

I år har det till och med juli fötts 65 barn (88) och det har avlidit 85 kommuninvånare 
(99). Kommunen har därmed ett negativt födelseöverskott, det vill säga det avlider fler 
personer än vad som föds. Till och med juli har 45 personer invandrat (61) och 14 
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personer har utvandrat (17). Av inrikes in- och utflyttning har 401 personer hittills valt att 
flytta till Orust (551) och 311 personer har valt att flytta från kommunen (458). En 
övervägande andel av alla in- eller utflyttningarna sker till/från kommuner inom Västra 
Götaland. Ökningen från årsskiftet beror på ett positivt inflyttnings-överskott och ett 
invandringsöverskott. Det var under perioden färre som föddes och färre som avled 
jämfört med motsvarande period 2021.  

Minskad arbetslöshet  
I en tid av ekonomisk turbulens fortsätter arbetslösheten nedåt men i långsammare takt. 
Även långtidsarbetslösheten fortsätter att minska. I slutet av augusti var närmare 335 
000 personer arbetslösa i riket, vilket är 64 000 personer färre än samma månad förra 
året. Därmed har arbetslösheten minskat till 6,6 %, från 7,7 % på ett år. Arbetslösheten är 
nu på en lägre nivå än före pandemin, men minskar i en långsammare takt än under 
återhämtningsfasen. Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stark och även om det finns 
större osäkerhetsfaktorer framöver är den ekonomiska avmattningen ännu inte synlig på 
arbetsmarknaden. Antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i tolv månader eller 
mer var i augusti drygt 156 000 i riket. Det är en minskning med närmare 32 000 jämfört 
med motsvarande månad för ett år sedan. Bedömningen från Arbetsförmedlingen är att 
det kommer, oavsett konjunkturläge, att finnas en stor efterfrågan på utbildad 
arbetskraft. Även om man räknar med en växande befolkning i arbetsför ålder så växer 
gruppen äldre än mer, vilket gör att vi kommer att ha brist på arbetskraft inom många 
yrken.  

På Orust har arbetslösheten minskat jämfört med motsvarande månad 2021 och 
årsskiftet (3,6 %). Även arbetslösheten i Västra Götaland har minskat sedan årsskiftet 
och jämfört med samma månad föregående år. Ungdomsarbetslösheten har ökat jämfört 
med samma period föregående år, men minskat jämfört med årsskiftet (3,9 %). Antalet 
konkurser på Orust under perioden januari-augusti var lågt med fyra stycken. Det är en 
mer jämfört med samma period förra året.  

Antalet konkurser i Sverige ökade jämfört med augusti 2021 och är nu uppe i 3 776 st. De 
branscher som hittills i år haft det tuffast är partihandel, restauranger och hotell. Inom 
restaurang och hotellbranschen har det varit goda tider med öppnandet efter 
restriktionerna och en stark vilja att resa och att äta på restaurang. Men redan nu märks 
en kraftigt försämrad hushållsekonomi där man måste dra i handbromsen för att klara 
elräkningar, bolån, billån mm. Billånen lyfts fram som en sektor där många sannolikt får 
svårare att betala både företagsleasing och även den stora andelen privatleasingavtal.  

Andel arbetslösa augusti 2022 av arbetskraften 
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(öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd)  
inom parentes samma månad föregående år. 

Ålder Riket % Västra 
Götalands län % 

Orust % 

16-64 år 6,6 (7,7) 5,9 (7,2) 3,4 (3,6) 
18-24 år 8,4 (10,2) 7,3 (9,4) 3,1 (2,5) 
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Förväntad utveckling avseende mål för god ekonomisk hushållning 

Prognos för god ekonomisk hushållning  
Definitionen av god ekonomisk hushållning i Orust kommun 
innebär att samtliga finansiella mål uppnått målvärdet och 2/3 
delar av verksamhetsmålen uppnått eller delvis uppnått målet.  

Bedömningen i nuläget är att kommunen uppnår sin egen 
definition av god ekonomisk hushållning.   

Finansiella mål 
Måluppfyllelse och analys 
Utifrån nuvarande bedömning och prognos uppnås samtliga fyra finansiella mål och 
bedömningen att vår egen definition av god ekonomisk hushållning avseende de 
finansiella målen uppfylls. 

Det prognostiserade resultatet är bättre än budget, vilket innebär att det finansiella 
målet för resultatnivån bedöms bli högre än målvärdet. Ett positivt resultat ger förbättrad 
soliditet, likviditet och självfinansieringsgrad. De likvida medlen motsvarar en 
ögonblicksbild på årets sista dag. Likviditetsbehovet kan variera under året beroende på 
när in- och utbetalningar sker. Likviditeten var bättre än förväntat vid årets början och 
ser ut att ligga på en hög nivå hela året. Fullmäktige har beviljat nyupplåning för året på 
50 mnkr. Mot bakgrund av den goda likviditeten, det förbättrade resultatet och lägre 
investeringsprognos än budget behövs ingen nyupplåning i år. 

 

 
 
  

Finansiella mål Måluppfyllelse Mål Prognos Budget Bokslut

2022 2022 2022 2021

Årsresultat exkl extraordinära poster och affärsdrivande 
verksamhet av verksamhetens nettokostnader 2-4% 8,1% 2,9% 7,2%

Kommunens soliditet (inklusive pensionsskuld som uppstått 
före 1998) svagt ökande 15,1% 6,3% 9,3%

Likvida medel inkl checkräkningskredit (mnkr) cirka 55 mnkr 77 56 87

Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar minst 45% 118,1% 62,1% 151,1%

Teckenförklaring

Uppfyllt

Delvis uppfyllt/  
på god väg

Ej uppfyllt
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Mål för verksamheten 
Sammanfattande måluppfyllelse och 
analys 
Fullmäktige beslutade i budget 2022 med 
plan 2023-2024 om sex övergripande mål 
under tre målområden. Fullmäktige 
beslutade också om 37 indikatorer med 
målvärde för att mäta måluppfyllelsen.   

Prognosen för årets måluppföljning för 
verksamhetsmålen visar att de övergripande 
målen kommer att uppnås. Om en 
övervägande andel av målen under respektive målområde uppnås blir målområdet grönt i 
fyrbilden intill.  

Av sex övergripande mål är bedömningen att samtliga nås helt. Bedömningen bygger i 
huvudsak på att en övervägande andel av indikatorerna  uppnås helt (31 st) eller delvis 
(4 st). Två av indikatorerna når inte målvärdet. Verksamheterna har nu arbetat med 
målen under hela mandatperioden. Många aktiviteter och åtgärder har vidtagits för att 
utveckla kommunen som en omtyckt och trygg plats att bo, leva och verka i. I de flesta 
målanalyserna syns en klar förbättring och utveckling utifrån de uppsatta målen. 

Sammantaget är bedömningen att vår egen definition om god ekonomisk hushållning 
avseende verksamhetsperspektivet kommer att uppfyllas.   

Målområde attraktiv kommun 
Mål Årsprognos 

1. Ett gott bemötande och god tillgänglighet  

Analys och bedömning 

Sex av sju indikatorer som mäter måluppfyllelsen bedöms nå målvärdet, vilket innebär att det 
övergripande målet uppnås. I fullmäktiges målbeskrivning nämns att vi ska ha gott bemötande i 
alla våra verksamheter samt att tillgängligheten för telefon, e-post, sociala medier samt e-
tjänster ska utvecklas och förbättras. 

Arbetet med införandet av kontaktcenter pågår och någon gång i höst kommer öppningen att 
ske. Erfarenheter från andra kommuner visar att tillgängligheten till kommunens tjänster ökar 
märkbart när ett kontaktcenter finns etablerat. Likaså kommer sannolikt bemötandet uppfattas 
som mer professionellt i och med att kommunvägledarna, som enbart kommer att arbeta med 
kundkontakter, blir erfarna i sin roll. 

Under våren har ett styrdokument för tillgänglighet och service arbetats fram. Detta är ett 
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betydelsefullt verktyg i kommunens arbete med tillgänglighet och bemötande. 

Flera nya e-tjänster har publicerats. Bl.a. synpunkter, klagomål, beröm och frågor, bygglov, 
avfallshantering och tider i idrottshallar. Antalet e-tjänster utvecklas enligt plan, men på grund 
av att flera pappersblanketter kan läggas ihop i en e-tjänst blir inte antalet e-tjänster så många 
som bedömningen var när målvärdet sattes. 

 

Progno
s 

Utfal
l 

2022 

Mål  

2022 

Utfa
ll 

2021 

Indikator 

 - 85 80 Andel som får svar på e-post inom en dag, andel (%)  

 - 60 46 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel fråga, (%)  

 - 88 75 Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng 
(%)  

 95 90 94 Gott bemötande i brukar- och kundenkäter, sektor omsorg (%) 

 99,3 90 100 Gott bemötande i brukar- och kundenkäter, sektor lärande (%) 

 - 90 93 Gott bemötande i brukar- och kundenkäter, sektor 
samhällsutveckling (%) 

 9 30 20 Antalet e-tjänster i kommunen (st) 

Analys och bedömning 

Indikatorerna avseende e-post och kontakt med kommunen genomförs senare i år. 
Bedömningen är att målvärdena bör uppnås trots att resultatet sjönk mellan åren 2020 och 
2021. Införandet av ett kontaktcenter från i höst pågår för fullt och bedömningen är att det 
arbetet kan leda till en förbättring redan i årets mätning som sker under hösten. 

Brukarundersökningen inom äldreomsorgen visar ett bra resultat gällande gott bemötande och 
når målvärdet med god marginal. Enheterna har aktivt arbetat med värdegrunden där 
bemötande är en del.  

Förskoleenkäten som genomfördes i maj-juni visar mycket hög nöjdhet bland brukarna. Även i 
skolinspektions enkät som beaktar övriga skolformer ligger Orust kommun över snittet. 

Utifrån tidigare års genomgående höga resultat på brukarenkäter och handlingsplaner från 
föregående mätning görs bedömningen att målvärdena kommer att uppnås inom sektor lärande 
samhällsutveckling.  

Under perioden har 9 externa och interna e-tjänster publicerats.  
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Progno
s 

Utfal
l 

2022 

Mål  

2022 

Utfa
ll 

2021 

Indikator 

 Synpunkter, klagomål, beröm och frågor 

 Skicka fil 

 Bygglov 

 Avfallshantering 

 Tider i idrottslokaler 

 Digital signering.  

Arbetet med en ny hemsida innebär ett större fokus på tillgänglighet under hösten. Målet om 30 
nya e-tjänster kommer troligen inte att uppnås. Prognosen är satt till 20 st. 

 

Mål Årsprognos 

2. En trygg och omtyckt kommun att bo, leva, besöka och verka i   

Analys och bedömning 

Nio av 12 indikatorer som mäter måluppfyllelsen bedöms nå målvärdet. Sammantaget innebär 
det att det övergripande målet bedöms uppnås. I fullmäktiges målbeskrivning pekas tryggheten 
ut som viktig i våra verksamheter och att andelen elever som når kunskapskraven ska öka. Vår 
myndighetsutövning ska utföras förtroendegivande och rättssäkert. Vi ska också arbeta med 
fler trivselhöjande åtgärder i våra tätorter.  
Orust kommun har under våren kunnat anställa ytterligare en medarbetare som ska arbeta med 
alkohol- och tobakstillstånd för Orusts och Tjörns kommuner. Detta innebär en minskad 
sårbarhet och dessutom en ökad möjlighet att utbyta erfarenhet. I förlängningen gagnas 
kommunens företagare självklart av detta. 

Under våren togs beslut om lägre egenavgifter i färdtjänsten. Nu ligger en färdtjänstresa inom 
kommunen på samma nivå som motsvarande inom Stenungsunds kommun, vilket ger vissa 
kommuninvånare ökade möjligheter att resa. 

I upphandlingsplanen för 2022 ligger ca 70 upphandlingar och direktupphandlingar. Några av 
dem görs i samverkan med andra upphandlande myndigheter så att vi kan fokusera våra egna 
resurser på de viktigaste avtalen. Av de 17 som är klara kan nämnas nytt kundtjänstsystem för 
vårt nya kontaktcenter, solceller till Ängsvikens särskilda boende och Ellös förskola.  

Signalerna från besöksnäringen är att sommaren varit god. Hittills i år har det varit väldigt få 
konkurser bland Orustföretagen. Men läget förändras snabbt utifrån läget i vår omvärld med 
prisökningar på såväl råvaror som energi. Vi ser också en trend med ökad försiktighet där 
framförallt byggföretagen riskerar att drabbas av att materialpriserna rusar i höjden. Här finns 
en risk att fler Orustföretag kommer att drabbas då det finns många företag inom byggsektorn. 
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I samverkan med kommunpolisen har vi under året arbetat med trygghetsfrågor. 

För sektor lärande är andelen som kan söka vidare till ett nationellt gymnasieprogram mycket 
hög. Avseende elever som uppnått kunskapskrav i alla ämnen får vi gå tillbaka till 2013 för att 
hitta motsvarande andel.  

Sektor omsorg når inte riktigt målvärdet inom äldreomsorgen gällande nöjdhet, men brukare 
känner sig trygga och de besväras inte av ensamhet, vilket är viktiga värden. Gällande 
ensamhet ligger vi bland de 25 % bästa i Sverige. Sektorn har arbetat med äldreomsorgens 
nationella värdegrund, fast omsorgskontakt, SAMO och struktur24 samt även samarbetat med 
anhörigkonsulent. Ett förändrings- och omställningsarbete har startat för att ställa om från 
verksamhetsanpassade insatser till mer individanpassade insatser vilket kommer leda till god 
kvalitet för våra brukare. Under hösten kommer en utvecklingssatsning genomföras inom hela 
individ och familjeomsorgen vuxen, arbetsliv och försörjning samt socialpsykiatrin. Det handlar 
om en kulturförflyttning i socialt arbete. Studiecirkeln  

Flera viktiga samverkansarbeten pågår som bidrar till en utveckling mot mer tidiga och 
förebyggande insatser men också att individer med komplexa behov ska få rätt stöd. Det 
handlar om samverkan med aktörer utanför sektor omsorg, men fokus ligger också på att 
utveckla och förbättra den interna samverkan. Samverkansprojekt mellan lärande och omsorg 
för att minska skolfrånvaron är ett exempel. Klubb BUSA, en gruppverksamhet för barn till 
föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruk, är ett annat exempel. 

Mitt Val har pågått för personer med intellektuell funktionsnedsättning i syfta att få fler inom 
målgruppen att rösta i valet 2022. 

För att skapa en trivsam kommun att bo, leva, besöka och verka i har sektor samhällsutveckling 
arbetat med trivselhöjande åtgärder i kommunen. Parkenheten har planterat sommarblommor i 
Henån, Svanesund och Mollösund. Upprustning av de offentliga toaletterna i Svanesund har 
påbörjats och Småholmarnas badplats har tillgänglighetsanpassats med bland annat en ramp 
för rullstolsburna. Odlingslotter i Svanesund har tagits fram och arrendeavtal tecknas. Hittills 
har sex stycken intresseanmälningar inkommit. Generationspark i Svanesund och 
senioranpassat utegym i Henån har upphandlats och kommer att anläggas under hösten.  

 

Progno
s 

Utfall 

2022 

Mål  

2022 

Utfal
l 

2021 

Indikator 

 2,8 3 2,6 Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen 
(Svenskt Näringslivs enkät – betyg 1-6) 

 85 90 87 Helhetsbedömning om kvaliteten i våra verksamheter i 
brukar- och kundenkäter sektor omsorg (%)  
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Utfall 

2022 

Mål  

2022 

Utfal
l 

2021 

Indikator 

 95,7 90 100 Helhetsbedömning om kvaliteten i våra verksamheter i 
brukar- och kundenkäter sektor lärande (%) 

 - 90 91 Helhetsbedömning om kvaliteten i våra verksamheter i 
brukar- och kundenkäter sektor samhällsutveckling (%) 

 91,6 86 88,6 Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala 
skolor, andel (%) 

 80,2 76 74,3 Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 
kommunala skolor, andel (%) 

 100 90 100 Vunna överklaganden sektor lärande % 

 100 90 100 Vunna överklaganden sektor ledning och verksamhetsstöd % 

 100 90 95 Vunna överklaganden sektor omsorg % 

 75 90 70 Vunna överklaganden sektor samhällsutveckling % 

 - Minsk
a 

15 
(201
9)  

Andel elever i åk. 9 som intensivkonsumerar alkohol någon 
gång i månaden eller oftare (%) 

 - Minsk
a 

11 
(201
9) 

Andel elever i åk. 9 som har använt narkotika överhuvudtaget 
(%) 

Analys och bedömning 

Betyget i attitydundersökningen om företagsklimatet, enkätdelen som Svenskt Näringsliv 
anordnar, presenteras i slutet av maj. Omdömet blev något högre än tidigare, 2,78 jämfört med 
2,64. Mycket arbete görs för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen genom t.ex. 
Fyrbodalsamarbete och Ett enat Bohuslän där vi försöker få samma arbetssätt i tillstånds- och 
tillsynsarbetet. 

I helhetsbedömningen i äldreomsorgens brukarundersökning redovisas ett resultat på 85 %, 
vilket är en försämring mot föregående undersökning och målvärdet nås inte. Även mat och 
måltidsmiljö redovisar ett lågt resultat jämfört med andra kommuner. Endast 56 % anser att 
måltiderna är en trevlig stund på dagen. I egna enkäter framgår att arbetet med tillgänglighet 
behöver prioriteras.   

Helhetsbedömningen i sektor lärandes brukarenkät innefattar förskolan vilken årligen följs och 
där resultatet återkommande blir hög nöjdhet. Skolinspektionens enkät från i våras påvisar en 
nöjdhet på 79 % sammantaget i de övriga skolformerna, vilket ligger i paritet med övriga 
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s 

Utfall 

2022 

Mål  

2022 

Utfal
l 

2021 

Indikator 

medverkande i enkäten. 

Sektor samhällsutvecklings enkäter genomförs under hösten och utifrån vidtagna åtgärder är 
bedömningen att målvärdet kommer att uppnås. 

Andelen elever i årkurs 9 som var behöriga till yrkesprogram var mycket hög och bättre än 2021. 
Även andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen var mycket hög. Trots pandemi 
och ändrade undervisningsförutsättningar lyckades skolorna få en bra utveckling på kullen som 
gick ur åk 9 våren 2022. För att hitta motsvarande andel får jämförelse ske med 2013. En hög 
andel elever som kan börja nationella program minskar kommunens kostnader som uppstår om 
individen får gå ett extra år, men inte minst att individen får känna att den lyckats med sin 
skolgång. 

Inom sektor ledning och verksamhetsstöd har färdtjänsten, alkoholhandläggningen och 
upphandlingsenheten inte haft något ärende alls för överprövning hittills i år. Sektor lärande har 
processer igång men inget utfall ännu. Sektor omsorg har vunnit alla överklagande hittills i år. 
Inom avgiftshandläggningen har inget beslut överklagats hittills i år. Inom sektor 
samhällsutveckling har 20 ärenden avgjorts inom miljö- och byggenheten. Av dessa har 13 
ärenden avslagits till vår fördel och två ärende prövas inte. Det ger ett utfall efter andra tertialet 
på 75 % vunna överklagande. Bedömningen är att målnivån är högt satt med 90 % och målet 
delvis nås för sektorn. Övriga sektorer gör bedömningen att målnivån kommer uppnås. 

Drogvaneundersökningen görs var tredje år och har genomförts under våren. Resultatet av den 
kommer under hösten och förhoppningen är att andelen som använt narkotika överhuvudtaget 
eller intensivkonsumerar alkolhol ska ha minskat jämfört med senaste undersökningen 2019. 
Tidiga insatser görs i syfte att tidigt fånga upp de ungdomar som ligger i riskzon för alkohol- och 
drogmissbruk, ett samarbete med polisen, socialtjänsten, fritid och skolan. Några av de insatser 
som gjorts i år är deltagande i kampanjer i syfte att stoppa langning och även föreläsningar har 
genomförts. Uppstart av klubb BUSA, en stödgruppsverksamhet som bland annat riktar sig till 
barn och unga som lever med missbruk i familjen. 

 

Mål Årsprognos 

3. Synliggöra och stärka Orust identitet och goda värden   

Analys och bedömning 

Fem av sex indikatorer som mäter måluppfyllelsen bedöms nå målvärdet. Det övergripande 
målet bedöms uppnås. I fullmäktiges målbeskrivning nämns att sociala medier ska utvecklas 
och att webbplatsen ska hålla god kvalitet.  
Antal följare på våra sociala medier ökar kontinuerligt. Orust kommun hamnar högt på ranking 
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som mäter engagemang på sociala medier. 

Arbete pågår för fullt med framtagande av ny webbplats. I arbetet görs också en uppdatering av 
den grafiska profilen. 

I sommar valde organisationen för Tour of Scandinavia att arrangera en cykeltävling för damer 
med start på Orust. Tävlingen sändes på TV och följdes av hela 4,6 miljoner tittare. Starten gick 
i Mollösund med målgång i Strömstad. Kommunen var medarrangör till det barncykellopp som 
genomfördes i anslutning till starten av de professionella cyklisterna. Arrangemanget sändes i 
22 länder på Eurosport och kanal 9. Det blev ett otroligt fint genomslag i media och ett fint 
material att kunna använda i marknadsföring av kommunen. 

Kommunen syntes i samband med Öppet varv med egen monter som blev särskilt välbesökt då 
vår energi- och klimatrådgivare också på plats i en tid då många har energifrågor. 

Äldreomsorgen har synts i flera artiklar i samband med Glädjeresan och två enhetschefer 
föreläser för andra kommuner om samordningsansvarig undersköterska. I augusti 
representerade kommunen på KOMMEK och boendestödet har varit med i Fyrbodals podd "PO-
podden". Flera professioner var även med på jobbmässan i Uddevalla. 

Inom sektor samhällsutveckling har placeringen i Ekomatsligan fått stor uppmärksamhet och 
Orust ligger på topp 10 i Sverige vad gäller ekologisk kost som köps in. Miljöenhetens projekt 
såsom spökfisken, projekt om våtmarker, gräsmarker mm har väckt stor medial 
uppmärksamhet. 

 

Prognos Utfa
ll 

2022 

Mål  

2022 

Utfa
ll 

2021 

Indikator 

 1 
914 

Öka 1 
662 

Antal följare på Facebook (st) 

 1 
556 

Öka 1 
400 

Antal följare på LinkedIn (st) 

 2 
397 

Öka 2 
016 

Antal följare på Instagram (st) 

 4 2 Öka Extern uppmärksamhet sektor omsorg (st) 

 2 2 Öka Extern uppmärksamhet sektor lärande (st) 

 1 4 Öka Extern uppmärksamhet sektor samhällsutveckling (st) 

Analys och bedömning 

Antalet följare har ökat på samtliga plattformar sedan mätningen vid årsskiftet. Bedömningen 
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ll 

2022 

Mål  

2022 

Utfa
ll 

2021 

Indikator 

är därför att målvärdet redan uppnåtts. Kommunen blev rankade som nr 1 i Sverige med 98 av 
100 möjliga poäng vid senaste mätningen av företag och organisationer i kategorin kommuner 
och myndigheter på Instagram. Kommunen kom även på 1:a plats av landets kommuner i 
engagemang på Linkedin. 

Sektor omsorg får extern uppmärksamhet i flera olika sammanhang. Sektorn har marknadsförts 
på jobbmässa och verksamheten har synts i flera positiva artiklar. En av enhetscheferna är 
även detta år nominerad till utmärkelsen "Gott ledarskap inom demens" och två andra har 
föreläst om arbetet med samordningsansvarig undersköterska. Sektorchef och enhetschef inom 
äldreomsorgen har berättat på KOMMEK om arbetet med att bibehålla god kvalitet i 
verksamheterna samtidigt som kostnaderna minskar.  

Sektor samhällsutveckling har fått stor uppmärksamhet då kommuner ligger i topp 10 i Sverige 
vad gäller ekologisk kost som köps in. Även projekt inom miljöenheten, såsom våtmarker och 
insektshotell, har fått stor massmedial uppmärksamhet. Sektor lärande får extern 
uppmärksamhet för lärarbehörigheten som ligger fortsatt högt i riket även om den sjunkit ca tre 
procentenheter. Grundsärskolan har blivit extern uppmärksammade för sitt arbete med de 
globala Agenda 2030 målen. 

 
Målområde hållbarhet och hushållning 
Mål Årsprognos 

4. Minskad klimatpåverkan   

Analys och bedömning 

Samtliga indikatorer som mäter måluppfyllelsen bedöms nå målvärdet och bedömningen är att 
kommunen når det övergripande målet om minskad klimatpåverkan genom att minska sin 
energianvändning, öka andelen fossilfri uppvärmning, fossilfria fordon, ekologiska livsmedel 
samt arbeta för en hållbar och miljövänlig utveckling av kommunen.  

Kommunstyrelsen har inför 2022 beslutat om tre klimatlöften. Framtagande av 
laddinfrastrukturplan, minskat matsvinn och cirkulära möbler. Workshop har genomförts 
avseende framtagande av laddinfrastrukturplan och fortsatt arbete sker med minskning av 
matsvinn. Arbetet med hur vi ska arbeta med cirkulära möbler är nu påbörjats och ett förslag på 
fortsatt arbete ska presenteras. 

Det arbetas på olika sätt för att skapa struktur och samordning kring de miljöstrategiska 
frågorna i kommunen. I arbetet med budget 2023-2025 har Agenda 2030 vävts in i den nya 
målstyrningen för mandatperioden. 

Ett nytt distansavtal har tagits fram för medarbetare som önskar arbeta viss tid på distans, som 
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en effekt av nya arbetssätt under pandemin. 

Antalet papperskopior fortsätter inte längre att minska som tidigare trots utveckling av fler e-
tjänster. Resor i tjänsten med privat bil fortsätter dock att minska. Bedömningen är att andelen 
digitala möten är fortsatt hög och man kör bil i mycket mindre utsträckning än före pandemin. 

Fastighetsenheten jobbar för att minska kommunens energianvändning och öka 
energieffektiviteten i driften av våra lokaler. El som köps in är 100 % förnybar. I början av 
september kommer förvaltningen arbeta fram en handlingsplan med åtgärder för att minska 
elförbrukningen ytterligare med anledning av energibrist och prisutvecklingen i Europa. 

Flera elfordon har kommit ut i verksamheterna och inom hemtjänsten är det idag cirka 50 % el- 
eller hybriddrivna fordon.  

Flera verksamheter arbetar med att minska matsvinnet eftersom det har en stor 
klimatpåverkan. 

Kommunen har fått medel för att fortsätta arbetet med våtmarker och vattenhållande åtgärder i 
landskapet. Projekten syftar till att öka landskapets vattenhållande förmåga och bidrar indirekt 
till minskad klimatpåverkan genom att marker som annars läcker växthusgaser läggs under 
vatten.  

Kommunens ranking i miljöbästa kommun förbättrades jämfört med föregående år. 

 

Prognos Utfall 

2022 

Mål  

2022 

Utfal
l 

2021 

Indikator 

 - 9 
400 

9 419 Energianvändning i kommunens ägda fastigheter (MWh/år) 

 - 98 95 Andel fossilfri uppvärmning i kommunens ägda fastigheter 
(%) 

 57 55 59 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under årets 6 
första månader enligt KKiK, andel (%) 

 84 160 171 Miljöbästa kommun i Aktuell hållbarhet ranking (plats) 

 - 55 54,1 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 

Analys och bedömning 

Prognosen för kommunens energianvändning pekar just nu mot 9 000 MWh för helåret 2022. 
Milt väder under inledningen av 2022 och att utfallet för 2021 blev i nivå med årets målvärde 
gör att bedömningen är att årets målvärde uppnås. 

I fjärrvärmenäten finns 4 oljepannor kvar för spetslast. Mild inledning på 2022 gör att 
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Mål  
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Utfal
l 
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fjärrvärmeverken behövt använda mindre olja än förväntat för värmeproduktion. Under 2021 
demonterades de sista oljepannorna ur kommunens fastighetsbestånd. Sammantaget görs 
bedömningen att målvärdet för fossilfri uppvärmning därmed uppfylls med en prognos på 99 %. 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel har fortsatt att öka och arbete pågår fortsatt för att 
bibehålla det nationella målet på 60 % ekologiska inköp i offentlig sektor som uppnåddes under 
2021. Prognosen är ett utfall något under nationella målet i år och beror på minskad tillgång av 
ekologiska produkter samt på justerade inköp kopplade till stora prishöjningar. 

Utfallet för 2022 blev plats 84 i rankingen miljöbästa kommun, vilket är 87 placeringar bättre 
jämfört med 2021 som var 171. Enkätens frågor ändras från år till år, varför det är svårt att på 
förhand bedöma utfallet. Kommunen når uppsatt målvärde med god marginal.  

Kommunen införskaffar allt fler fossilfria fordon. 15 fordon nya elfordon är i drift och 10 mindre 
skåpbilar är upphandlade och levereras under 2022. När dessa 10 nya elfordon kommer så har 
kommunen totalt 31 elbilar och 11 hybridbilar. Totalt hade kommunen före sommaren 118 
fordon, varav 86 stycken är fossildrivna fordon. De 10 mindre skåpbilarna kommer ersätta 10 
fordon av de 86 fossildrivna fordonen när de kommer. När alla elfordon är levererade under året 
så har kommunen 36 % eldrivna fordon, varav 26 % ren eldrift och resten är hybrid. Definitionen 
miljöbil innefattar även fossildrivna fordon med viss klass. Bedömningen är att målvärdet på 55 
% uppnås utifrån de nya inköpen. 

 

Mål Årsprognos 

5. Hållbar ekonomisk hushållning som ger förutsättningar för framtida välfärd 
och tillväxt   

Analys och bedömning 

Samtliga indikatorer som mäter måluppfyllelsen bedöms nå målvärdet. I fullmäktiges 
målbeskrivning nämns att långsiktigt ekonomisk hushållning är nödvändig för att möta framtida 
utmaningar. Det ska finnas helhetssyn och en gemensam bild av hur resurserna bäst ska 
användas. Verksamheterna bedrivs på ett ändamålsenligt sätt inom angivna ramar. 

Kommunens ekonomi har varit stark de senaste åren. Sektorerna har en ekonomi i balans. Trots 
att pris- och ränteutvecklingen redan tagit fart mot rekordnivåer ser kommunens ekonomi god 
ut även för 2022. Men allt pekar mot stora ekonomiska utmaningar från år 2023 med ökade 
kostnader för pensioner, räntor, förbrukning och investeringar. 

Inköpsprocessen fortsätter att utvecklas genom en allt mer digitaliserad process. Andelen e-
fakturor och digitala inköpsordrar fortsätter att öka. Vår administration minskar genom 
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Mål Årsprognos 

automatiserad fakturahantering. Vi får bättre kontroll och uppföljning av våra inköp. Vår 
avtalstrohet ökar genom att vi handlar från rätt leverantör till rätt pris. 

Helhetsperspektivet är mer i fokus än tidigare. Ledningsgruppen arbetar brett med frågor över 
sektorsgränserna och budgetprocessen fortsätter att utvecklas med fokus på kommunens bästa 
som helhet. 

Arbetet med ny översiktsplan har nu gått in i slutfasen inför presentation av förslag på 
samrådshandling inför beslut om samråd. Underlag för markanvändning, och samtliga 
utredningar med miljökonsekvensbeskrivning är i slutfasen. Arbete pågår även med uppbyggnad 
av struktur för den digitala översiktsplanen och kommer att presenteras inom kort. Behov av 
reviderad naturvårdsplan har inneburit att tidplanen har förskjutits. 

Sektor omsorg har under året arbetat vidare med digitala lösningarna som digitala medicinskåp 
och signeringslistor, nyckelfria lås osv. De digitala lösningarna hjälper till att effektivisera 
verksamheterna, vilket är viktigt inför kommande rekryteringsproblematik.  

Omställningsarbetet mot fler hemmaplanslösningar och bättre resursutnyttjande fortsätter 
framåt. Ombyggnationen av Ågården har försenats och beräknas nu vara inflyttningsklart under 
våren 2023. Herrgården används som ett tillfälligt stödboende för vuxna och kan erbjuda upp till 
fyra platser.  

Korttidsboende i Mollösund beräknas vara klart våren 2023 vilket ger barn och ungdomar 
möjlighet att erbjudas korttidsvistelse i Orust kommun istället för placeringar i andra 
kommuner. Inom barn och unga har HVB- placeringar successivt minskat och det förebyggande 
arbetet utvecklas framgångsrikt.  

Markanvisning för Hogens industriområde är genomförd och avtal tecknas under hösten. 
Inbjudan till markanvisning för hotellverksamhet i Tuvesvik har skickats ut. Östra Dalby har gått 
ut på markanvisning. Markanvisningsområdet ingår i ett antaget planprogram för Dalby som 
föreslår att området via nya detaljplaner utvecklas för bostäder. Planprogrammet föreslår att 
cirka 180 till 230 bostäder kan inrymmas i markanvisningsområdet.  

Detaljplan för Svanesund centrum norra har under tertialet varit ute på granskning. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en ny förskola i ett centralt läge, nära service 
och kollektivtrafik och samtidigt i direkt anslutning till natur och kust. Planprogram för 
Hälleviksstrand och Edshultshall har varit ute på samråd. För att skapa förutsättningar för 
helårsboende är ett mål med planen att tillgodose behovet av attraktiva och ekonomiskt 
tillgängliga bostäder för olika grupper. Även att skapa förutsättningar för näringsutveckling och 
fler arbetstillfällen på västra Orust är en viktig del i utvecklingen av samhällena. 
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Progno
s 

Utfa
ll 

2022 

Mål  

2022 

Utfall 

2021 

Indikator 

  Ja Ja Budgetföljsamhet totalt kommunen 

  50 22 Antal bostäder i antagna detaljplaner (st.) 

 4 
382 

Minsk
a 

4 607 Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare 

Analys och bedömning 

Kommunens prognos för helåret pekar mot ett stort överskott, högre än budgeterat. 
Sektorernas samlade prognoser pekar på en bra budgetföljsamhet och håller sin budget. I 
nuläget redovisar dock sektor lärande en negativ budgetavvikelse i prognosen.   

Tidigare har prognosen varit att 270 bostäder blir antagna i följande detaljplaner: 80 bostäder 
Säckebäck, 70 bostäder Åsavägen Henån, 115 bostäder i Svanesund centrum norra, 9 bostäder 
Kungsviken. För bostäderna i Säckebäck önskas fler byggrätter och flexibilitet i planen vilket 
riskerar förseningar i processen. Stiftelsen Orustbostäder vill utöka med ytterligare 30 bostäder 
på Åsavägen varför en geoteknisk undersökning måste göras vilket också fördröjer processen. 
De 9 bostäderna i Kungsviken kommer inte att antas. Planprogram för 
Hälleviksstrand/Edshultshall kommer att godkännas av fullmäktige vilket skapar förutsättningar 
för ett 40 tal nya bostäder i Hälleviksstrand samt att vi kommer ta fritidsplaner till antagande 
efter sommaren vilket medför att ca 400 bostäder får bättre förutsättningar för åretruntboende. 
Prognosen för 2022 är att planen för Svanesund centrum norra antas med 115 bostäder. 

Kostnaden per invånare för individ och familjeomsorg har ett års eftersläpning och utfallet för 
2022 avser 2021. Målet är att minska kostnaden jämfört med föregående års utfall. Det senaste 
utfallet innebär att kostnaden minskade med 225 kr per invånare, vilket innebär att målvärdet 
har uppnåtts. Det beror på att kostnaderna för placeringar har minskat på grund av bland annat 
nya arbetssätt och uppbyggnaden av insatser på hemmaplan. 
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Målområde attraktiv arbetsgivare 
Mål Årsprognos 

6. En bra och hälsofrämjande arbetsmiljö   

Analys och bedömning 

Tre av fyra indikatorer som mäter måluppfyllelsen bedöms nå målvärdet. I fullmäktiges 
målbeskrivning nämns att sjukfrånvaron ska minska och en hög motivation leder till ett bra 
arbete, verksamhetsutveckling och stolta medarbetare. Bedömningen är att det övergripande 
målet bedöms uppnås. Sjukfrånvaron är enskilt en betydelsefull indikator för måluppfyllelsen, 
både ur ett ekonomiskt perspektiv men också rent arbetsmiljömässigt.  

Sjukfrånvaron var extremt hög i början av året på grund av pandemin. Även sommarens 
sjukfrånvaro har varit högre än förväntat. Den nya varianten av Covid är mycket smittsam, men 
även bortsett från Covid har kommunen fortsatt hög sjukfrånvaro. På grund av detta bedöms 
inte att årets målvärde uppnås, men bedömningen är ändå att det blir en minskad sjukfrånvaro 
under hösten och prognosen är ett utfall på ungefär samma nivå som 2021.  

Motivationsindex i medarbetarundersökningen var högt föregående år och andelen stolta 
medarbetare var högre än någonsin. Ingenting indikerar på lägre resultat i årets undersökning 
som sker under hösten. 

Inom sektor omsorg arbetar enhetscheferna kontinuerligt för en hälsofrämjande arbetsmiljö. 
Detta innebär både att följa kommunens riktlinjer gällande rehabiliteringsinsatser, 
korttidsfrånvaro osv, men också att arbeta med friskfaktorer från Sunt arbetsliv, ökad 
tillgänglighet och förbättrad kommunikation och skapa trygghet i verksamheterna. 

Ett arbete har påbörjats med att ta fram strategier för ett hållbart arbetsliv i socialtjänsten för 
att rekrytera och behålla framförallt socialsekreterare inom myndighetsutövningen, då det är 
mycket svårt att rekrytera socialsekreterare. Arbetet kommer ske tillsammans med HR-enheten. 

Sektor samhällsutveckling har utifrån förgående års resultat av medarbetarenkäten arbetat 
fram en handlingsplan. Sektorn kommer att fokusera på uppföljning och styrning samt ökat stöd 
för ledare. 

 

Progno
s 

Utfal
l 

2022 

Mål  

2022 

Utfa
ll 

2021 

Indikator 

 11,5 8,0 9,6 Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) 

 - 81 81 Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen -
 Motivationsindex 

 - 81 80 Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex 
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Progno
s 

Utfal
l 

2022 

Mål  

2022 

Utfa
ll 

2021 

Indikator 

 - 80 87,5 Andel stolta medarbetare som kan tänka sig att 
rekommendera Orust kommun som arbetsgivare totalt 
kommunen (%) 

Analys och bedömning 

Sjukfrånvaron var extremt hög vid inledningen av året samt under sommaren, med anledning 
av pandemin. Detta har påverkat utfallet men sjuktalet kommer sannolikt att sjunka de 
kommande månaderna. Bedömningen är att målvärdet delvis kommer uppnås. 

Utfallet för medarbetarengagemang i medarbetarenkäten, motivationsindex 2021 var 81, det 
vill säga samma nivå som målvärdet är satt till i år. Utfallet för totalindex 2021 var strax under 
årets målvärde. Mätningen sker i höst, men ingenting indikerar på någon avvikelse från 
föregående år och årets målvärde avseende motivationsindex och fortsatta åtgärder vidtas 
inom arbetsmiljö och ledarskap, vilket bedöms påverka totalindex mot årets målvärde. 

I medarbetarenkäten för 2021 var det 87,5 % som gärna rekommenderar Orust kommun som 
arbetsgivare. Det var glädjande högt och bedömningen är att utfallet bibehålls och överstiger 
årets målvärde i höstens undersökning. 
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Redovisning av kommunfullmäktiges riktade uppdrag 
Kommunfullmäktige beslutade om 12 riktade uppdrag i budget 
2022 med plan 2023-2024 för sista mandatperioden år 2022.  

Sammanfattande måluppfyllelse och analys  
Av totalt 12 riktade uppdrag till sektorerna att arbeta med under 
2022 avslutades sju i samband med årsredovisningen för 2021. 
Eftersom de riktade uppdragen är kopplade till den politiska plattformen för 
mandatperioden är tanken att de återstående fem uppdragen avslutas senast i samband 
med årsredovisningen för 2022, oavsett om uppdraget är genomfört eller inte. 
Bedömningen är att tre uppdrag kommer att delvis vara genomförda när de avslutas.   
 
Målområde attraktiv kommun 

Uppdrag 
Kommentar Progno

s 

a) Seniorbostäder som 
hyresrätter prioriteras vid 
kommande markanvisningar 
med start 2019 (Sektor 
samhällsutveckling) 

Avslutad i årsredovisningen 2021.  

b) Omvandla detaljplaner för 
fritidshusområden till året-
runt, start 2019 (Sektor 
samhällsutveckling) 

Avslutad i årsredovisningen 2021.  

d) Sjöbodar på kommunens 
mark/villkor ses över för att 
skapa möjlighet för fler 
Orustbor att få tillgång till 
sjöbod på sikt. Ny policy, 
riktlinjer och bestämmelser 
tas fram 2019 för sjösättning 
2020. (Sektor 
samhällsutveckling) 

Arbete med att ta fram policy, riktlinjer och 
bestämmelser har, efter dialog med utskottet för 
samhällsutveckling, pausats till förmån för andra 
arbetsuppgifter. 

 

f) Utöka antalet 
äldreboenden som kan drivas 
som intraprenader. (Sektor 
omsorg) 

Avslutad i årsredovisningen 2021.  

Teckenförklaring

Uppfyllt

Delvis uppfyllt/  
på god väg

Ej uppfyllt
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Uppdrag 
Kommentar Progno

s 

g) Utreda fler möjligheter för 
äldre att till en låg avgift resa 
kollektivt inom Orust 
kommun. (Sektor ledning och 
verksamhetsstöd) 

Avslutad i årsredovisningen 2021.  

h) Avtal med GR – Vår avsikt 
är att ansöka om att gå med i 
GR (Göteborgsregionen). 
Förtydligande kring kostnader 
med nuvarande Fyrbodal 
jämfört med GR. Ansökan ska 
förberedas och lämnas in 
inför nästa mandatperiod. 
(Sektor ledning och 
verksamhetsstöd) 

Avslutad i årsredovisningen 2021.  

i) Förbättra företagsklimatet 
genom samverkan mellan 
kommun och näringsliv. (Alla 
sektorer) 

 

Året började med att pandemin åter tog fart, och 
aktiviteter fick bli digitala eller flyttas. Ett digitalt 
frukostmöte med STO kommunerna och Företagarna 
har genomförts i början av året med temat Västsverige 
som draglok i Sveriges ekonomi. Mötet lockade ett 
hundratal deltagare. Facilitering av ett flertal större 
företagsfrågor avseende etablering och utveckling har 
genomförts. 

I slutet av april genomfördes nätverksmöte med 
turistföretag och möte om myndighetsutövning och 
besöksnäringen tillsammans med Fyrbodal och 
Svenskt näringsliv. Fortlöpande sker samarbete med 
stödfunktioner för näringslivet som ALMI och Position 
Väst i syfte att skapa goda förutsättningar för våra 
företag att fortsätta utvecklas. Under perioden har vi 
även samarbetat i flera 
kompetensförförsörjningsprojekt riktat till näringslivet 
som Fenixz och Hållbar besöksnäring väst. 

Signalerna från besöksnäringen är att sommaren varit 
god. Orust företag har hittills i år väldigt få konkurser. 
Men läget förändras nu snabbt utifrån läget i vår 
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Uppdrag 
Kommentar Progno

s 

omvärld med prisökningar på såväl råvaror som 
energi. Vi ser också en trend med ökad försiktighet 
där framförallt byggföretagen riskerar att drabbas då 
materialpriserna rusar i höjden. Här ser vi en risk att 
fler Orustföretag kommer att drabbas då vi har många 
företag inom byggsektorn. 

Inom byggenheten finns en prioriteringsordning bland 
ansökningar där bland annat företag som ansöker om 
bygglov som leder till arbetstillfällen, och 
besöksnäring prioriteras. Vi har hört från flera håll att 
omställningsarbetet som gjorts inom byggenheten 
märkts av bland sökande företag som kommer i 
kontakt med oss.  

I uppdraget om trivselhöjande åtgärder för Henån 
arbetar kommunen ihop med vägföreningen för att öka 
trivseln. Det har även arbetats fram inventering om 
ansvarsfördelning mellan Företagarföreningen, 
Vägföreningen, Trafikverket och kommunen rörande 
Henåns centrum. 

n) Från 2021 driftsätta en ny 
gemensam parkenhet med 
ökat fokus på trivselhöjande 
åtgärder i våra orter. (Sektor 
samhällsutveckling) 

Parkenheten har planterat sommarblommor, och har 
tagit över tömning av vissa papperskorgar i centrala 
Henån som tidigare sköttes genom upphandlat 
ramavtal. Arbetet med att ta bort invasiva arter har 
pågått under sommaren på olika ställen i Henån och 
arbetet kommer att fortsätta. 

I Henån har blommor planterats i nya krukor på piren 
samt i krukor på torget, på broarna och i båten vid 
rondellen. Två planteringar med perenna blommor är 
färdigställda vid kommunhusets södra gavel. I 
Svanesund har blommor planterats i krukor har 
planterats och vägföreningen har hand om skötsel. 
Ytterligare blommor har planterats vid kommunens 
återvinningsstation samt vid gästhamnen i Mollösund. 

 

o) Öka samverkan mellan 
sektor lärande och omsorg, 
för att tidigt jobba 

Avslutad i årsredovisningen 2021.  
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Uppdrag 
Kommentar Progno

s 

förebyggande och undvika att 
barn och ungdomar hamnar i 
utanförskap. (Sektor lärande 
och omsorg) 

p) Från 2022 delta i en 
gruppverksamhet där 
Svenska kyrkan på Orust är 
huvudman som syftar till att 
främja barn och ungas 
psykiska hälsa, framförallt för 
de barn som lever i familjer 
där det förekommer psykisk 
ohälsa, missbruk och eller 
våld. (Sektor omsorg) 

Klubb BUSA är en stödverksamhet för barn och unga 
som lever i en miljö där det finns missbruk, våld, 
krångel och trassel i familjen. Då Svenska Kyrkan drog 
sig ur samarbete med Klubb BUSA, har ett samarbete 
utvecklats med föreningen Junis som nu är huvudman 
för verksamheten. Familjebehandlare tillsammans 
med skolkurator arbetar med gruppverksamheten. 
Under våren har lokaler iordningsställts och 
andra förberedelser genomförts. Bland annat 
information och besök på kommunens skolor. 
Gruppverksamheten startar efter sommaren. 
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Målområde hållbarhet och hushållning 

Uppdrag 
Kommentar Progno

s 

c) Industriområden 
prioriteras för byggnation av 
arbetsplatser (Sektor 
samhällsutveckling) 

Avslutad i årsredovisningen 2021.  

l) Effektivisera våra interna 
och externa processer genom 
att arbeta sammanhållet mot 
smarta digitala lösningar i 
samtliga verksamheter, start 
2019 (Alla sektorer) 

Arbetet med e-tjänster pågår i alla verksamheter 
utifrån prioriteringslista. Samtidigt pågår flera stora 
införandeprojekt parallellt i kommunen. Inom sektor 
lärande är införandet av verksamhetssystemet 
Schoolsoft i slutfas. Nya e-tjänster såsom checkin och 
checkout i förskola och fritids, ledighetsansökan, 
skolval är införda. Det kommer förenkla processer, 
skapa enklare samverkan med andra system, samt 
minska kostnaderna. Sektor omsorg har fokus bl. a. på 
ett införandeprojekt av Lifecare IFO, byte av 
trygghetslarm, digitala medicinskåp samt säker digital 
kommunikation. I sektor ledning och verksamhetsstöd 
pågår införandeprojekt M365 där arbetet med licenser 
slutförts, förberedelser för att stänga ner Skype pågår 
och andra delprojekt förbereds. Det nya 
kundtjänstsystemet Artvise som ska stödja arbetet i 
kontaktcenter kommer att gå i drift under hösten och 
framtagandet av ny hemsida samt nytt intranät pågår 
för fullt. 

Inom sektor samhällsutveckling har e-tjänster tagits 
fram avseende ansökan om förhandsbesked, anmälan 
kring avfallshantering samt digital hantering av 
egenkontroll inom kostenheten. Gemensamt för de e-
tjänster som publicerats är att de leder till mindre 
administrativ hantering, enklare kommunikation 
samt ökad transparens då sökande kan följa ärendets 
status.  

För att effektivisera tillsynen inom miljöenheten har 
ett projekt startats där inspektörerna via en kartapp 
registrerar utfallet från tillsynen.  
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Uppdrag 
Kommentar Progno

s 

Prioriteringar för höstens digitaliseringsarbete inom 
sektor samhällsutveckling är mark- och 
exploateringsprocessen.  
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Ekonomiskt resultat för perioden och helårsprognos 
Utfall augusti 
Resultatet till och med augusti var 
positivt och uppgick till 98,1 mnkr. Det 
var 32,9 mnkr högre resultat jämfört med 
augusti 2021.  

Periodens resultat var 64,5 mnkr bättre 
än budgeterat resultat för perioden. 
Budgetavvikelsen för perioden beror 
främst på ökade intäkter för riktade 
statsbidrag, skatteintäkter och generella 
statsbidrag och utjämning.  

Verksamhetens intäkter (exklusive jämförelsestörande poster) per augusti uppgick till 
172,6 mnkr vilket är en ökning med 22,9 mnkr jämfört med samma period föregående år 
(149,7 mnkr).  

De största intäktsökningarna återfinns inom erhållna riktade statsbidrag och 
kostnadsersättningar vilka har ökat med 4,7 mnkr jämfört med samma period 2021. 
Bidrag från Skolverket har ökat med 1,4 mnkr och bidrag från Socialstyrelsen har ökat 
med 2,9 mnkr samt bidrag från Arbetsförmedlingen har minskat med 2,5 mnkr. Övriga 
statsbidrag har ökat med 1,8 mnkr, vilket främst avser ersättning för sjuklön dag 2-14 
och övriga bidrag för driftprojekt.  

VA-avgifterna har ökat med 4,5 mnkr på grund av taxejustering och ett ökat antal 
abonnenter. Satsningen med att arbeta igenom Byggenhetens ärenden har inneburit 
ökade intäkter med 2,9 mnkr. Övriga större intäktsökningar återfinns inom sektor omsorg 
där ett fåtal ärenden inom handikappomsorgen har ökat ersättningen för personliga 
assistenter från Försäkringskassan med 2,6 mnkr samt ökade intäkter om 1,6 mnkr för 
växelvårdsplatser inom särskilda boenden. 

Verksamhetens kostnader (exklusive avskrivningar och jämförelsestörande poster) 
uppgick till 738,3 mnkr, vilket är en ökning med 26,8 mnkr jämfört med samma period 
föregående år (711,5 mnkr).  

De största kostnadsökningarna avser personalkostnader om 12,9 mnkr (inkl 
pensionskostnader) och underhållsarbeten på kommunens fastigheter och anläggningar 
om 11,6 mnkr varav 3,6 mnkr avser återställning av deponin på Månsemyr och 1,9 mnkr 
avser kontaktcenter. Personalkostnaderna har främst ökat på grund av årlig löneökning 
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och högre sjuklönekostnader. Samtidigt har förändringen av semesterlöneskuld och 
pensionsavsättning per augusti minskat personalkostnaderna med 7,1 mnkr jämfört med 
föregående år.  

För köp av huvudverksamhet har kostnaden minskat med 6,3 mnkr. Köp av placeringar 
inom institutionsvård för vuxna, barn/unga samt flyktingmottagande har minskat med 8,7 
mnkr samtidigt som kostnaderna inom familjehemsvård barn/unga har ökat med 1,2 
mnkr. Även kostnader för köp av skolplatser inom grundskolan och gymnasiet har ökat 
med 1,3 mnkr. Övriga kostnadsposter som ökat jämfört med samma period föregående år 
är konsultkostnader med 5,3 mnkr, bostadsanpassningbidrag med 1,0 mnkr, inhyrda 
lokaler med 1,4 mnkr samt inköp av livsmedel med 1,5 mnkr. 

Jämförelsestörande poster avser fastighetsförsäljningar som har genomförts till en 
reavinst om 3,1 mnkr för två fastighetsregleringar och en reaförlust vid försäljning av 
Myckleby skola om 0,9 mnkr. Övriga poster avser nedlagd nettokostnad om -2,1 mnkr för 
kommunens detaljplaner inom exploateringsområden samt nettoutfall för sålda tomter 
om +0,4 mnkr. 

Kommunens skatteintäkter uppgick till 562,7 mnkr för perioden, vilket var en ökning med 
29,5 mnkr jämfört med augusti 2021 (533,2 mnkr). Periodens skatteintäkter inkluderar 
korrigeringspost för slutavräkning 2021 om 5,5 mnkr och periodiserad slutavräkning 2022 
om 10,6 mnkr. Slutavräkningen är skillnaden mellan de preliminära skattemedlen och de 
faktiska skattemedlen som beslutas i kommuninvånarnas inkomstdeklarationer. 
Skatteverket gör slutavräkningen två år efter att kommuner fått de preliminära 
skattemedlen.  

De generella statsbidragen och utjämning ökade med 2,4 mnkr jämfört med augusti 2021 
och uppgick till 145,3 mnkr. Inkomstutjämningsbidraget ökade med 6,6 mnkr till 93,3 
mnkr. Regleringsbidraget minskade med 2,0 mnkr till 28,2 mnkr. 
Kostnadsutjämningsavgiften ökade med 1,6 mnkr till 23,0 mnkr. LSS-utjämningen ökade 
med 0,4 mnkr. Fastighetsavgiften ökade med 3,4 mnkr till 42,9 mnkr. Under perioden har 
kommunen periodiserade generella statsbidrag om 2,5 mnkr för främst skolmiljarden och 
utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden. 

Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader uppgick till 
-3,7 mnkr för perioden, vilket är en nettokostnadsminskning med 0,3 mnkr jämfört med 
augusti 2021 (-4,0 mnkr). Nettokostnadsminskningen beror på en högre utdelning från 
Kommuninvest med 0,6 mnkr samtidigt som beräknad ränta på pensionsavsättningen har 
ökat med -1,1 mnkr och räntekostnader på upplåning minskat med 0,7 mnkr. 

Helårsprognos 
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Helårsprognosen bedöms till ett överskott om 78,5 mnkr. Det är 50 mnkr högre än 
budgeterat resultat för året och ca 15 mnkr bättre än prognosen i april. Budgetavvikelsen 
för helåret förklaras i huvudsak av att skatteintäkter och generella statsbidrag ser ut att 
bli 41,8 mnkr högre än budgeten. Skatteintäkterna ökar med 25,3 mnkr, vilket framförallt 
beror på den positiva effekten på utvecklingen av sysselsättningen i Sverige under 2021 
och 2022. Budgeten för 2022 gjordes klar i maj 2021 och den positiva effekten kom 
framförallt därefter. Sektorerna redovisar sammantaget en prognos som är positiv mot 
budget på 2,0 mnkr. Läs mer om sektorerna under avsnittet driftredovisning. 
Personalomkostnadspålägg och pensions-kostnaderna beräknas ge ett överskott om 3,6 
mnkr. Reavinster för mark och fastighet beräknas till 2,6 mnkr från försäljning av mark 
vid Lunden och Myckleby skola. Finansnettot beräknas till en negativ budgetavvikelse om 
0,4 mnkr. Avvikelsen beror högre finansiella kostnader för pensioner.  

 
Inom den ofördelade budgeten finns det från 2020 en eftersläpande effekt mellan faktisk 
lönehöjning och budgeterad, där utfallet blev lägre. I prognosen ingår ett underskott för 
generella statsbidrag som fördelas till sektorerna, 3,5 mnkr, avseende exempelvis 
skolmiljarden och utökad bemanning sjuksköterskor. Motsvarande överskott uppstår i 
generella statsbidrag. 

Låneskuld och finansnetto 
Kommunfullmäktige har beviljat en 
nyupplåning för året på 50 mnkr samt att 
motsvarande belopp på de lån som förfaller 
till betalning under året får omsättas. 
Under perioden januari-april har ett lån 
omsatts på totalt 25 mnkr till rörlig ränta. 
Under perioden maj-augusti har ett lån på 
20 mnkr amorterats. Likvidberedskapen har 

Skatteintäkter, generella bidrag och Prognos Budget Avvikelse

fastighetsavgift (mnkr) helår 2022 helår 2022 helår 2022

Skatteintäkter 841,3 816,0 25,3

Generella statsbidrag, inkomstutjämning 139,9 136,9 3,1

Generella statsbidrag, kostnadsutjämning -34,6 -33,8 -0,8

Riktade generella statsbidrag 3,9 0,0 3,9

LSS-utjämningen 2,3 2,0 0,3

Regleringsbidrag/ -avgift 42,4 35,5 6,9

Fastighetsavgift 64,3 61,1 3,2

Summa 1 059,5 1 017,7 41,8
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under året varit mycket god. Det beror bland annat på bättre likviditet vid årets början, 
det positiva resultatet och lägre investeringsnivåer än planerat.  

Under hösten planeras en amortering av låneskulden om minst 15 mnkr i samband med 
att ett lån förfaller till betalning. I slutet av året beräknas låneskulden ligga på cirka 505 
mnkr. 

I aktuell skuldportfölj finns 17 lån varav nio med rörlig ränta (45 % av skuldportföljen) och 
resten med fast bunden ränta. Lånens storlek varierar mellan 15 mnkr och 45 mnkr. Den 
fasta räntan varierar mellan 0,27 % till 4,02 %. Genomsnittsräntan i skuldportföljen vid 
periodens slut var 0,76 % (0,82 % motsvarande period 2021). Under året har den lägsta 
genomsnittsräntan i kommunen noterats med 0,73 %. Genomsnittsräntan var exempelvis 
2012-12-31 2,94 %. Men nu pekar alla räntor upp igen och snitträntan beräknas till ca 2-
2,5 % under 2023. Årets räntekostnader för externa lån beräknas uppgå till 5,6 mnkr, 
vilket är i nivå med budgeten och något högre än räntekostnaderna för år 2021 (4,9 
mnkr). Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader 
beräknas uppgå till -7,5 mnkr för helåret, vilket är 0,4 mnkr högre än budget (-7,1 mnkr) 
och också högre än 2021 då utfallet var -6,1 mnkr. Avvikelsen mot budget och mellan 
åren beror på högre marknadsräntor och högre finansiella kostnader på pensioner.  

Balanskravsresultat 
Kommunen har inget balanskravsunderskott 
från tidigare år att återställa. Årets prognos 
för balanskravsresultat är positivt och 
beräknas uppgå till 76,3 mnkr, vilket därmed 
lever upp till lagens krav. Reservering till 
resultatutjämningsreserven kan göras med 
2,9 mnkr och då blir årets 
balanskravsresultat efter justering 73,4 
mnkr. Jämfört med tidigare år är 
balanskravsresultatet bättre.  

Årets prognos innefattar reducering för 
realisationsvinster med 3,1 mnkr.  

Resultatutjämningsreservens ingående 
värde 2022 var 71,3 mnkr. Resultatutjämningsreserven får maximalt vara 7 % av årets 
skatteintäkter och generella bidrag och för 2022 prognostiseras detta till 74,2 mnkr. 
Därav kan en maximal reservering om 2,9 mnkr göras till resultatutjämningsreserven i år i 

Balanskravsutredning, mnkr Prognos 2022 2021

Årets resultat 79,4 67,7
Reducering av samtliga 
realisationsvinster -3,1 -2,1
Vissa realisationsvinster enligt 
undantagsmöjligheter 0,0 0,0
Vissa realisationsförluster enligt 
undantagsmöjligheter 0,0 0,0

Orealiserade förluster i värdepapper - -
Återföring av orealiserade förluster i 
värdepapper - -
Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 76,3 65,7
Reservering till resultatutjämningsreserv 
(RUR) -2,9 -3,5
Disponering av resultatutjämningsreserv 
(RUR) - -

Årets balanskravsresultat 73,4 62,2

Synnerligt skäl - -
Årets balanskravsresultat efter justering 
för synnerliga skäl 73,4 62,2
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samband med beslut om årsredovisningen. Utgående värde för resultatutjämningsreserv 
bedöms inklusive avsättningen därmed uppgå till maximal nivå på 74,2 mnkr. 

Räkenskaper 
Resultaträkning 

 

Utfall Utfall Budget Prognos Utfall
mnkr 2022-08-31 2021-08-31 H elår 2022 H elår 2022 H elår 2021
Verksamhetens intäkter 173 150 214 214 231
Jämförelsestörande intäktspost 4 5 0 7 8
Verksamhetens kostnader -738 -712 -1 133 -1 128 -1 119
Jämförelsestörande kostnadspost -3 -11 0 -4 -7
Avskrivningar -41 -39 -63 -62 -59
Verksamhetens nettokostnader -606 -607 -983 -973 -946
Skatteintäkter 563 533 816 841 804
Generella statsbidrag och utjämning 145 143 202 218 215
Verksamhetens resultat 102 69 35 86 73
Finansiella intäkter 2 1 1 2 2
Finansiella kostnader -5 -5 -8 -9 -7
Resultat efter finansiella poster 98 65 29 79 68
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 -
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 -
Periodens resultat 98 65 29 79 68
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Balansräkning 
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Utfall Utfall Utfall

mnkr 2022-08-31 2021-08-31 2021-12-31

TI LLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 18 19 19

Materiella anläggningstillgångar

    mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 155 1 136 1 150

    maskiner och inventarier 53 51 51

Finansiella anläggningstillgångar

    värdepapper, aktier och andelar 6 5 5

Långfristiga fordringar 14 15 15

Summa anläggningstillgångar 1 246 1 227 1 240

Bidrag till infrastruktur 7 7 7

Omsättningstillgångar

Exploateringsverksamhet/ lager 30 34 31

Kortfristiga fordringar 187 118 150

Likvida medel 98 149 47

Summa omsättningstillgångar 315 301 228

SUM M A TI LLGÅNGAR 1 568 1 535 1 474

EGET KAPI TAL, AVSÄTTNI NGAR OCH  SKULDER

Summa eget kapital 518 417 419

varav periodens resultat 98 65 68

varav resultatutjämningsreserv 71 68 71

varav överigt eget kapital 348 284 280

Avsättningar

Avsättning för pensioner 122 118 119

Avsättning för återställande av deponi 5 9 9

Avsättning för ny broförbindelse 1 0 1

Summa avsättningar 127 127 129

Skulder

Långfristiga skulder 700 817 719

Kortfristiga skulder 223 174 207

Summa skulder 923 991 926

SUM M A EGET KAPI TAL, AVSÄTTNI NGAR OCH  SKULDER 1 568 1 535 1 474

Poster inom linjen

Borgensåtagande 417 417 416

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 227 231 227

Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser 55 56 55
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Noter 
Redovisningsprinciper 
Samma redovisningprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i 
årsredovisning 2021. Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) gäller och 
som normgivande principer för den kommunala redovisningen fungerar de 
rekommendationer och anvisningar som Rådet för kommunal redovisning, RKR ger ut.  

Enbart kommunens räkenskaper redovisas i delårsrapporten då Stiftelsen 
Orustbostäders andel av kommunkoncernen är mindre än 30 %. Eftersom sammanställd 
redovisning inte upprättas i delårsrapporten så har kommunens resultat och ställning 
påverkats av mellanhavanden inom den kommunala koncernen. I årsredovisningen är de 
största koncernelimineringarna; kommunens intäkter för VA- och renhållningsavgift och 
borgensavgift samt kostnader för inhyrda lokaler från Orustbostäder. I balansräkningen 
elimineras kommunens insats i Orustbostäders grundfond samt att Orustbostäders 
nettoredovisning av investeringsbidrag mot anläggningstillgång justeras till att följa de 
kommunala redovisningsprinciperna för hantering av offentliga investeringsbidrag. 

Stiftelsen Orustbostäders utfall per augusti och prognos för 2022 kommenteras kort i 
slutet av delårsrapporten. 

Cykliska effekter och säsongsvariationer 
Redovisad skatteintäkt per augusti innehåller utöver preliminära skatteinbetalningar som 
kommit kommunen tillgodo under perioden även utfall av den definitiva slutavräkningen 
för föregående år samt 8/12-delar av preliminär slutavräkning för 2022.  

Kommunen har erhållit generella 
statsbidrag med restriktioner, vilket 
innebär att periodisering av 
statsbidraget ska göras 
proportionellt över beslutad period. I 
tabellen visas erhållna men ännu ej 
intäktsredovisade generella 
statsbidrag. Den andra 
utbetalningen om 0,9 mnkr för Skolmiljarden erhöll kommunen i september och är därför 
inte med i tabellen. Totalt beräknas kommunen erhålla 4 mnkr i generella statsbidrag 
under 2022. 

Generella statbidrag, erhållna ej intäktsredovisade per

mnkr 2022-08-31

Kommunernas medverkan vid 2022 års val till riksdag, 
region och kommunfullmäktige

0,2

Utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden 0,4

Skolmiljarden 0,3

Tillfälligt stöd med anledning av kriget i Ukraina 0,2

Tillfälligt stöd ökade kostnader för f inansiering 0,2

Summa 1,2
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Skuldförändringen för semesterlöner och övertid minskar nettokostnaderna med 14,6 
mnkr, vilket beror på att personalen till och med utgången av augusti alltid har hunnit ta 
ut mer semester än de tjänat in under året. Kommunens totala kostnad för 
semesterersättning för månadsavlönade uppgick i delårsrapporten till 7,1 mnkr, då den 
största delen av uttagen semester sker till och med augusti. 

Turismen påverkar att både gästhamnarnas och parkeringsverksamhetens intäkter 
genereras till största del under sommarhalvåret. Kommunens kostnader för snöröjning 
och halkbekämpning sker under vinterhalvåret. Sektor omsorg har under 
semesterperioden ökade kostnader för vikarier. 

Jämförelsestörande poster 
Reavinster och reaförluster vid försäljning av anläggningstillgång redovisas alltid som 
jämförelsestörande poster. Från och med 2019 redovisas hela 
exploateringsverksamhetens nettoutfall som jämförelsestörande post. 

Ansvarsförbindelser 
Kommunens ansvarsförbindelse för pensioner har minskat med 4,4 mnkr uppgår till 278,3 
mnkr per augusti. 
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Driftredovisning 

 
Utfallet för politisk verksamhet till och med augusti var positivt, 1,1 mnkr. 
Helårsprognosen är också positiv och uppgår till 0,4 mnkr, vilket är samma prognos som i 
april. Orsaken till överskottet beror till största delen på lägre arvode än budgeterat. 

Sektor ledning och verksamhetsstöd redovisar ett positivt resultat efter åtta månader på 
2,1 mnkr. Sektorn kommer att ha högre kostnader under resterande del av året, främst på 
grund av det nystartade kontaktcentret. Helårsprognosen bedöms till en negativ 
budgetavvikelse på 0,7 mnkr till följd av kostnader för ombyggnationen av kontaktcenter. 

Sektor lärandes bedömning per augusti är ett negativt resultat vid årets slut på 1,5 mnkr. 
Periodens resultat visar ett överskott på 4,0 mnkr. Sektorn har flera kostnader och 
intäkter som inte är regelbundna under året. Exempel på detta är skolskjutskostnader 
och inackorderingsersättning där det inte finns kostnader under sommarlovet. 
Grundskolan inklusive grundsärskolan bedöms ge ett underskott på 2,5 mnkr, främst på 
grund av allt fler elever med särskilda behov. Även den växande grundsärskolan ger 

Driftredovisning 2022 Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse

netto netto netto netto netto netto

(mnkr) augusti 2022 augusti 2022 augusti 2022 helår 2022 helår 2022 helår 2022

Politisk verksamhet och revision -8 -9 1 -13 -13 0

Sektor ledning och verksamhetsstöd -42 -44 2 -67 -67 -1

Sektor lärande -264 -268 4 -403 -402 -2

Sektor omsorg -264 -273 8 -409 -409 0

Sektor samhällsutveckling -44 -51 7 -72 -76 4

Affärsdrivande Vatten och avlopp 0 0 0 0 0 0

Affärsdrivande Renhållning 0 0 0 0 0 0

Ofördelad budget (pris-, löneökning, kapitalkostnader) 0 -4 4 -6 -6 0

Summa nämndsverksamhet -622 -648 26 -971 -973 2
Pensionskostn/ skuldförändr. avseende 
semesterlön/ arbetsgivaravg. 6 0 5 -18 -21 4

Försäljning fastigheter, mark, tomter 3 0 3 3 0 3

Internränta 8 8 0 13 12 0

Kommunstyrelsens medel till förfogande 0 0 0 -1 -1 0
Justeras poster ej hänförbara till verksamhetens intäkter eller 
kostnader

Avgår verksamhetens interna intäkter -110 -110 -162 -166 4
Avgår verksamhetens interna kostnader 109 109 161 165 -4

Summa verksamheternas nettokostnad -606 -640 34 -974 -983 9

Skatteintäkter 563 544 19 841 816 25

Generella statsbidrag 145 134 11 218 202 17

Verksamheternas resultat 102 38 63 85 35 50

Finansiella intäkter 2 1 1 2 2 1

Finansiella kostnader -6 -6 0 -10 -9 -1

Avgår finansiella interna intäkter 0 0 0 0 0

Avgår finansiella interna kostnader 1 1 1 1 0

Resultat 98 34 64 79 29 50
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högre kostnader. Underskott förväntas även inom förskolan på 1,0 mnkr. I underskottet 
ryms evakueringskostnader för Ellös förskola på 1,9 mnkr. Gymnasie- och 
vuxenutbildning förväntas ge ett överskott på 1,9 mnkr från vakanta tjänster under 
vårterminen, ersättning från Migrationsverket för asylsökande samt lägre kostnader för 
köp av gymnasieplatser i annan kommun.  

Sektor omsorg redovisar ett överskott efter åtta månader på 8,4 mnkr. Helårsprognosen 
är däremot ett nollresultat, vilket är en marginell försämring mot april månads prognos 
med ett överskott på 0,8 mnkr. Under hösten förväntas ökade kostnader inom bland 
annat ekonomiskt bistånd samt placeringar för både vuxenenheten och enheten för barn 
och unga samt reparationer. 

Sektor omsorg har under året erhållit flertalet olika bidrag, både generella statsbidrag 
såväl som riktade statsbidrag. Ett av de större bidragen är ”Säkerställa en god vård och 
omsorg av äldre personer” där sektorn erhållit 8,9 mnkr. Statsbidragen har bland annat 
möjliggjort satsningar för att förbättra arbetsmiljön men också kompenserat för 
kostnadsökningar.  

Under de två senaste åren har sektorn påverkats mycket av pandemin. De som arbetar 
med nära omvårdnad ska även fortsättningsvis stanna hemma vid symtom. Det har varit 
en hög sjukfrånvaro och det har varit svårt att bemanna verksamheterna. Kostnader för 
sjukfrånvaro, mertid och övertid har varit betydligt högre än tidigare.  

Till följd av pandemin samt det världsläge som råder har stora kostnadsökningar märkts 
av för exempelvis drivmedel, sjukvårdsartiklar och skyddsutrustning. Därutöver aviserar 
Västtrafik om en prisökning för resor under årets sista månader. 

Projektet med hemmaplanslösningar fortlöper med några avvikelser mot plan. 
Renovering av Ågården samt ombyggnation av gamla skolan i Mollösund har försenats, 
vilket innebär att planerade åtgärder har fått skjutas upp. 

Utfallet för sektor samhällsutveckling till och med augusti var positivt, 6,8 mnkr. Det 
beror bland annat på att sektorn haft vakanser under året, inkomna driftbidrag, överskott 
på parkenheten samt en vunnen tvist som resulterade i en intäkt för tidigare nedlagda 
kostnader. Helårsprognosen bedöms bli ett överskott på 3,8 mnkr. Av dessa hänförs 3,2 
mnkr till mark och exploatering och 1,1 mnkr till sektorsövergripande kostnader. 
Prognosen för de övriga verksamheterna bedöms till ett underskott på 1,2 mnkr för 
planenheten, ett överskott på 1,0 mnkr för kultur och fritid, ett överskott på 0,5 mnkr för 
hamn och parkering. Övriga enheter är i stort sett i balans med budget.   
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Mark och exploaterings resultat till och med augusti är ett överskott på 1,7 mnkr på 
grund av vaktanta tjänster samt att parkenheten inte använt all sin budget. Prognosen 
bedöms till 3,2 mnkr. Under året får verksamheten ett driftbidrag på 1,0 mnkr för en 
investering, vilket ger överskott i resultatet.  

Fastighetsenheten visar ett underskott för perioden med 1,7 mnkr. Det beror på 
kostnader för planerat och akut underhåll som har varit högre än planerat.  

Hamn och parkering visar ett överskott på 2,9 mnkr för perioden och prognosen är ett 
överskott på 0,5 mnkr. Den vunna tvisten avseende brygga i Edshultshall gav en intäkt 
om 0,7 mnkr avseende tidigare års konsultkostnader. Gästhamnsintäkterna ger ett 
överskott på 0,4 mnkr per augusti.  

Kultur och fritids överskott beror på vakanta tjänster samt att vissa bidrag kommer att 
betalas ut under hösten. 

Räddningstjänstens resultat för perioden är ett underskott på 1,2 mnkr beroende på högt 
antal händelser i början av året. Helårsprognosen bedöms till ett nollresultat. 

Kost och lokalvård prognosticerar ett underskott på 0,9 mnkr. Från och med september 
sker prisökningar i ramavtalet för livsmedel vilket beräknas ge ett underskott på 0,4 
mnkr. Därutöver beräknas lönekostnaderna ge underskott till följd av uppdraget med 
helgöppet på Strandgårdens äldreboende.  

Helårsprognosen för vatten- och avloppsverksamheten är ett överskott på 5,9 mnkr, 
vilket till största delen beror på låga kostnader för den löpande driften. Under året har 
verksamheten gjort en genomlysning av fakturerade avgifter och funnit att vissa 
anslutningar inte fakturerats fullt ut. Detta ska justeras under hösten, vilket ger ett 
överskott om ca 4,4 mnkr. Den utgående resultatfonden beräknas uppgå till 16,7 mnkr. 

Renhållningsverksamheten bedöms vara i balans med budget vid årets slut. Den 
utgående resultatfonden beräknas uppgå till 1,6 mnkr. 
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Vatten och avlopp, mnkr Budget 
 2022

Utfall för 
perioden

H elårsprognos 
augusti 2022

H elårsprognos 
april 2022

Intäkter 54 37 58 54

-varav över-/ underuttag 0,0 3 6 1

Kostnader -54 -37 -58 -54

-varav personalkostnader -16 -10 - -

-varav lokalkostnader 0 -3 - -
Resultat efter justering 
över/ underuttag 0 0 0 0

Resultatfond vid årets början 11 11 11 11

Årets över-/ underuttag 0 3 6 1
Resultatfond efter justering 
över/ underuttag 11 14 17 12

Renhållning, mnkr Budget 
 2022

Utfall för 
perioden

H elårsprognos 
augusti 2022

H elårsprognos 
april 2022

Intäkter 42 29 44 42

-varav över-/ underuttag 0,0 0 0 0

Kostnader -42 -29 -44 -42

-varav personalkostnader -6 -4 - -

-varav lokalkostnader 0 0 - -
Resultat efter justering 
över/ underuttag 0 0 0 0

Resultatfond vid årets början 2 2 2 2

Årets över-/ underuttag 0 0 0 0
Resultatfond efter justering 
över/ underuttag 2 2 2 2
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Investeringsredovisning  

 
 
Nettoinvesteringarna uppgick till 51,6 mnkr till och med sista augusti. Årets budgeterade 
investeringar uppgår till 171,3 mnkr och helårsprognosen bedöms till 119,3 mnkr. 
Budgetavvikelsen för helåret beror på att några projekt flyttats fram av olika anledningar 
samt att några projekt förväntas få lägre utgifter än budgeterat. De största projekten 
under perioden är ombyggnad av Ellös avloppsreningsverk 14,5 mnkr, fortsatt arbete på 
VA-länk väst-Broledning för 8,7 mnkr och byte av vattenservis i Ellös 5,2 mnkr. Två 
projekt har prognosticerat högre investeringsutgifter än budgeterat och det är 
modulboende omsorg och flytbrygga i Henån. 

Fastighetsinvesteringar för sektor lärande beräknas uppgå till 6,7 mnkr vilka är 
budgeterade. Det är bland annat Ellös förskola och nybyggnation av Svanesunds förskola. 
Därutöver har sektorn 1,0 mnkr till mindre investeringar, vilka förväntas förbrukas fullt ut. 

Fastighetsinvesteringar för sektor omsorg beräknas uppgå till 10,5 mnkr, vilket är 15,5 
mnkr lägre än budgeterat. Utgifterna för ombyggnad av Ågården beräknas bli 4 mnkr 
lägre än budgeterat 2022. Även ombyggnation av korttidsboende i Mollösund bedöms bli 
lägre än budgeterat och faller ut under 2023 istället. Sektorn har erhållit 

mnkr
Budget 

2022
Utfall aug

2022
Prognos

2022

Sektor lärande Fastighet -9 -2 -7

Övr investeringar -1 0 -1

Sektor lärande summa -10 -3 -8

Sektor omsorg Fastighet -26 -1 -11

Övr investeringar -3 0 -2

Sektor omsorg summa -29 -1 -12

Sektor samhällsutveckling Fastighet -12 -4 -8

Gång- och cykelväg -6 -1 -2

Hamn, parkering -5 -1 -5

Mark -18 -3 -8

Övr investeringar -6 -3 -4

Sektor samhällsutveckling summa -47 -12 -27

Sektor ledning och verksamhetsstöd Fastighet -1 0 0

Övr investeringar -10 -2 -6

Sektor ledning och verksamhetsstöd summa -10 -2 -6

Politisk verksamhet Övr investeringar 0 0 0

Politisk verksamhet summa 0 0 0

Skattefinansierad verksamhet summa -95 -18 -53

Affärsdrivande Renhållning -5 0 0

Vatten- och avlopp -71 -34 -66

Affärsdrivande verksamhet summa -76 -34 -66

Summa investeringar totalt -171 -52 -119
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investeringsmedel avseende mindre investeringar om 1,0 mnkr. Dessa medel förväntas 
användas i sin helhet. 

Sektor samhällsutvecklings investeringsutgift för perioden uppgår till 12,2 mnkr. 
Prognosen för helåret är en utgift på 27,1 mnkr jämfört med budgeterade 46,2 mnkr. De 
största avvikelserna är lägre utgift för projekt gata Lunden-Bön, energieffektivisering 
kommunhuset som eventuellt startar senare i år samt ingen utgift för strategiska 
markinköp.  

Inom sektor ledning och verksamhetsstöd beräknas investeringsutgifterna till 5,7 mnkr, 
att jämföra med budgeterade 10,2 mnkr. Digitaliseringsenheten har en 
investeringsbudget på 5,9 mnkr som omfattar flera projekt, bland annat Microsoft M365 
plattform för 1,0 mnkr. Helårsprognosen bedöms till 4,0 mnkr och det som inte beräknas 
utnyttjas är medel för ej igångsatta fiber/nätverk samt en del övriga IT-projekt. 
Utvecklingsenheten har den budgeterade investeringen för fiberstamnät på Käringön. 
Ansökan om tillstånd har tagit längre tid än förväntat så utgiften beräknas uppstå under 
2023. 

Investeringsutgiften för vatten och avloppsverksamheten beräknas till 66,2 mnkr, vilket är 
4 mnkr lägre än budgeterat. En av de största investeringarna är ombyggnad av Ellös 
avloppsreningsverk där arbetet med sprängning startat. Prognosen är att 
investeringsutgiften är 35,4 mnkr vid årets slut.  

Investeringsutgift för renhållningsverksamheten beräknas till 0,5 mnkr, vilket är 4,4 mnkr 
lägre än budgeterat. Åtgärder enligt ÅVC-utredning är en av investeringarna där 
merparten flyttas till 2023. 

 

Exploateringsredovisning 
Ett flertal exploateringsprojekt är i gång för att säkerställa bostads- och 
industrimarksförsörjningen framöver. Exploateringsprojekt sträcker sig över flera år vilket 
gör att slutredovisning av pågående projekt ligger flera år fram i tiden.  

Framtagande av tomter för försäljning genom exploateringsprojekt består av olika faser. 
Kommunen har valt att följa upp exploateringsprojekten utifrån fyra faser, planering och 
förstudie, projektering, genomförande och försäljning.  

Planering och förstudie, det vill säga kostnader för planprogram och detaljplaner, 
redovisas i driftredovisningen (resultaträkningen) och följer budget. De flesta 
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exploateringsprojekt befinner sig just nu planerings- och förstudiefasen. I nedan tabell 
visas utfall och prognos för 2022 för denna fas. 

 

Exploateringsprojekt 
Planering och 

förstudie, IB 
Utfall  tom aug 

2022 
Prognos planering 
och förstudie 2022 

Planering och 
förstudie, UB 

Västra Änghagen -3,1 0,0 0,0 -3,1 

Gården -1,1 0,0 0,0 -1,1 

Dalby -2,9 0,0 0,0 -2,9 

Hälleviksstrand -1,1 0,0 0,0 -1,1 

Åvägen -1,6 0,0 0,0 -1,6 

Hogen -2,3 0,0 0,0 -2,3 

Lunden - Bön -1,4 0,0 0,0 -1,4 

Hamnområdet Mollösund -3,6 0,0 0,0 -3,6 

Svanesunds centrum -2,5 0,0 0,0 -2,5 

Svanesunds centrum norra -0,7 -0,1 -0,2 -0,8 

Edshultshall -0,6 0,0 0,0 -0,7 

Henåns centrum -3,1 0,0 0,0 -3,1 

Henån centrum södra -0,5 0,0 -0,2 -0,5 

Henån centrum norra 0,0 -0,4 -0,4 -0,4 

Svanesund centrum södra -0,2 -0,3 -0,8 -0,5 

Svanesund-Ängås -1,2 -0,1 -0,1 -1,3 

Tången industriområde -0,4 0,0 0,0 -0,4 

Varekil-Lundby -2,4 -0,2 -0,2 -2,6 

Fritidshusplaner -1,5 -1,0 -1,5 -2,5 

Summa -30,3 -2,2 -3,4 -32,5 

IB = ingående balans, UB = utgående balans       
 

Stiftelsen Orustbostäder 
Händelser under perioden 
Under perioden färdigställdes nyproduktionen på Kaprifolvägen i Henån. Projektet 
omfattar ett lamellhus om två våningar med 13 lägenheter. Samtliga lägenheter var 
uthyrda vid färdigställandet. Entreprenaden omfattar också ett lyft av sammanhängande 
befintlig byggnad. Under vintern 2021/2022 påbörjades nyproduktionen på Ravinvägen i 
Ellös. Fastigheten omfattar åtta lägenheter och inflyttning är planerad till den 1 
december 2022.  
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Under augusti har stiftelsen påbörjat ett större underhållsprojekt på Lindåsvägen i 
Henån. Projektet omfattar byte av tak samt fönster i fyra fastigheter.  

Under perioden har också byte av tak på Hallonvägen i Ellös påbörjats. Tak- och 
fasadbyte har också utförts på en fastighet på Härmanö. Under året har Stiftelsen också 
implementerat en ny fastighets- och störningsjour för att öka tryggheten i våra 
bostadsområden.  

Ekonomiskt resultat för perioden och helårsprognos 
Resultatet till och med augusti var positivt och uppgick till ett överkott på 4,6 mnkr. 
Helårsprognosen beräknas bli ett positivt resultat om cirka 2,2 mnkr. Det budgeterade 
resultatet är 1,5 mnkr. Efterfrågan på omflyttningsvakanser och nyproduktion är fortsatt 
god och det har hittills inte blivit någon generell försämring av betalningsförmågan till 
följd av Covid-19 eller vikande konjunktur.  
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1 Ekonomisk redovisning och analys 

 

Sektorn totalt, mnkr Budget helår 
Utfall för 
perioden 

Helårsprognos 
augusti 

Helårsprogno
s april 

Intäkter 176,3 124,7 179,3 177,3 

Kostnader -252,5 -168,8 -251,7 -251,6 

-varav 
personalkostnader 

-105,5 -67,3 - - 

-varav 
lokalkostnader 

-8,7 -5,8 - - 

Nettokostnader -76,2 -44,0 -72,4 -74,3 

Budgetram -76,2 -50,8 -76,2 -75,3 

Avvikelse 0,0 6,8 3,8 1,0 

 

Fördelning 
nettokostnad, mnkr 

Budget helår 
Helårsprogno

s augusti 

Avvikelse 
helårsprognos 

augusti 

Avvikelse 
helårsprogno

s april 

Sektorsövergripande -4,5 -3,4 1,1 0,3 

Plan -5,9 -7,1 -1,2 0,0 

Bygg -5,1 -5,1 0,0 -0,7 

Miljö -5,6 -5,5 0,1 0,1 

Kultur och Fritid -22,6 -21,6 1,0 0,6 

Räddningstjänst -16,5 -16,5 0,0 0,0 

MEX -9,6 -6,4 3,2  

Hamn och parkering -3,2 -2,7 0,5 0,7 

     

Summa exkl 
fastighet, kost och 
lokalvård 

-73,0 -68,3 4,7 1,0 

Fastighet -2,7 -2,7 0,0 0,0 

Kost och lokalvård -0,5 -1,4 -0,9 -0,1 

Summa -76,2 -72,3 3,8 1,0 

1.1  Utfall och helårsprognos 

Resultatet för Samhällsutveckling är ett överskott på 6,8 mnkr. Några orsaker 
är att sektorn haft vakanser under året, driftbidrag som kommit till följd av en 
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investering, överskott på parkenheten, vunnen tvist som resulterade i intäkt 
för tidigare nedlagda kostnader. Prognosen är ett överskott med 3,8 mnkr. 

Sektorövergripande 
Periodens resultat visar ett överskott med 1,1 mnkr. Här finns en budgetpost 
som ska täcka en del av fritidshusplanernas geotekniska utredningar. 
Kvalitetsutvecklaren vars kostnader budgeteras här har gått in som 
tillförordnad chef för bygglovsenheten och för tillfället ligger lönekostnaden 
därför på byggenheten. Det bidrar också till periodens överskott. 

Prognosen för helår bedöms till ett överskott på 1,1 mnkr vilket hänförs till 
ovan nämnda orsaker. 

Plan 
Planenhetens resultat för perioden är ett underskott på 0,8 mnkr. Det är dels 
kostnader för geotekniska undersökningar i fritidshusplanerna som inte ligger 
budgeterade här. Helårsprognosen visar ett underskott med -1,2 mnkr. Det 
beror på att en av de interna planerna inte finns budgeterad, utan ska enligt 
beslut finansieras inom Samhällsutvecklings budgetram. En förväntad intäkt 
avseende detaljplan Åvägen kommer först 2023 och bidrar till en del av det 
prognostiserade underskottet. 

Byggenheten 
Byggenhetens resultat för perioden är ett överskott med 1 mnkr. Prognosen 
för helår är resultat enligt budget. Efter en tid med väldigt höga intäkter 
befaras dessa vara på en betydligt lägre nivå för sista tertialet 2022 på grund 
av osäkerheten i konjunkturen och omvärlden. 

Miljömiljöenheten 
Miljöenhetens resultat för perioden är ett överskott med 0,2 mnkr. Prognosen 
för helår är ett överskott på +0,1 mnkr vilket beror på ökade intäkter (+0,4 
mnkr) men även ökade kostnader för personal (-0,3 mnkr). 

Kultur och bibliotek 
Kultur och biblioteksenhetens resultat för perioden är ett överskott på 1,3 
mnkr. Det beror till stor del av en långtidssjukskrivning, samt att en vissa 
bidrag kommer att betalas ut under hösten. Helårsprognosen bedöms därför 
till ett överskott med 0,4 mnkr 

Fritid 
Periodens resultat för fritidsenheten är ett överskott på 0,8 mnkr. Inom 
verksamheten finns en vakans där rekrytering ska starta under hösten, vilket 
som gör att helårsprognosen för fritid bedöms till ett överskott på 0,3 mnkr. 
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Räddningstjänst 
Räddningstjänstens resultat för perioden är ett underskott på 1,2 mnkr. Det 
beror på högt antal händelser i början av året. Helårsprognosen bedöms till 
resultat enligt budget. 

Mark och exploatering 
Resultatet för perioden är ett överskott med 1,7 mnkr. Det beror delvis på 
föräldraledighet samt parkenheten där budgeterade medel inte upparbetats. 
Prognosen för helår är ett överskott med +3,2 mnkr. Under året får 
verksamheten ett driftbidrag på 1 mnkr för en investering som genomförts 
vilket bidrar till överskottet. Kostnaderna för parkenheten kommer inte att 
vara i paritet med budget, vilket även det bidrar till överskottet, då flera 
trivselhöjande åtgärder redovisas som investering, men som framöver kommer 
påverka driftsbudgeten. 

Hamn och parkering 
Resultatet för perioden är ett överskott på 2,9 mnkr. Det beror delvis på den 
vunna tvisten som pågått några år efter arbete med brygga i Edshultshall. 
Intäkt på 0,7 mnkr som avser tidigare års konsultkostnader inkom under 
början av året. Inom verksamheten finns en vakant tjänst som tillsätts under 
hösten, vilket även det bidrar till överskottet. Gästhamnsintäkterna är just nu 
0,4 mnkr högre än budgeterat. Detta är en svår post att budgetera då det är 
väderstyrt. Under hösten kommer en större obudgeterad kostnad för icke 
tidigare fakturerade avgifter för VA. Det gör att prognosen för helår är ett 
överskott med 0,5 mnkr. 

Fastighet  
Resultat för bostadsanpassning under perioden är ett underskott med 0,2 
mnkr. Fler och mer kostsamma ärenden har inkommit under början av året. 
Prognosen för helår visar ingen avvikelse mot budget. 

Resultatet för fastighetsenheten visar ett underskott med 1,7 mnkr. Det beror 
på kostnader för planerat underhåll samt akut underhåll ligger högt för 
perioden. Förbrukning av el och värme är högst i början av året, dock kan 
verksamheten se att det inte förbrukats så mycket som planerats. 

VA-enheten genomför en genomgång av fakturerade avgifter. Initialt har det 
uppmärksammats att avgifter inte fakturerats. Under hösten kommer därför 
en större obudgeterad kostnad för icke tidigare fakturerade avgifter för VA att 
belasta enheten. Dessutom söker verksamheten lagfart på en fastighet som 
övertogs för ca 50 år sedan. Då behövde ingen lagfart sökas, men nu måste 
det göras för att rätt ägare skall stå på fastigheten. Fastigheten måste då 
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värderas och läggas in i anläggningsregistret samt att den bokförs som en 
gåva. Om lagfart hinner bli klar före årsskiftet så är bedömningen att 
kostnaden för VA och gåvan i form av fastigheten tar ut varandra. 

Sammantaget är prognosen resultat enligt budget. 

Kost och lokalvård 
Livsmedel bedöms ge årsunderskott med 0,4 mnkr. Den beror på att det sker 
prisökningar i ramavtalet för livsmedel från och med september. 

Intäkter bedöms ge överskott med 0,6 mnkr för 2022, direkt kopplat till bidrag 
för sjukersättning för dec 2021 till mars 2022 som ej är budgeterat, samt 
lönebidrag från arbetsförmedlingen som ej budgeterats. 

Lönekostnader bedöms ge ett underskott för året med 1,1 mnkr, bland annat 
till följd av uppdraget med helgöppet på Strandgården. Lönekostnaden till 
följd av helgöppet på Strandgården ska finansieras inom sektorns budgetram. 

Sammantaget ny årsprognos, underskott med 0,9 mnkr. 

1.2  Investeringar 

Periodens investeringsutgift uppgick till 12,2 mnkr. Prognosen för helår är en 
utgift på 27 mnkr av budgeterade 46 mnkr. Det beror på att potten för 
strategiska markinköp inte upparbetas i år, cykelväg Lövås där Trafikverket 
genomför investeringen är försenad, en annan cykelväg som skulle 
genomföras avblåstes för att vägföreningen röstade nej till cykelvägen. Vissa 
större energieffektiviseringar hinns inte med under året utan får starta 2023 
samt lägre utgift för projekt gata Lunden/Bön 2022 där arbetet är lite 
försenat. 

Prognosen för fastighetsinvesteringar inom Lärande är 6,7 mnkr vilket är 2,3 
mnkr lägre än budgeterat. Bedömning är att utgiften kommer att hamna på 
2023 istället för 2022 för de resterande 2,3 mnkr. 

Prognosen för fastighetsinvesteringar inom Omsorg är 10,5 mnkr jämfört med 
budgeterade 25 mnkr. För projektet ombyggnation av Ågården fick ett omtag 
göras på grund av att tilldelad entreprenör gick i konkurs, det gjorde att 
tidplanen var tvungen att justeras.  Ombyggnationen av korttidsboende i 
Mollösund bedöms till en lägre utgift för året än budgeterat, resterande medel 
upparbetas under nästkommande år. 

1.3  Händelser under perioden 

Kultur och bibliotek 
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Under tertial två genomfördes Orust bokdagar 1-2 juli med många besökare 
och författare. Sommaren avlöpte väl med flera mindre arrangemang. 
Planering för höstens evenemang, kulturvandringsvecka, föreningsvecka och 
ordinarie höstprogram på Kajutan har fortsatt. 
 
Kost och lokalvård 
Vi har påbörjat införandet av digital egenkontroll i våra mottagningskök och 
den processen fortsätter under hösten. Ett antal personer har sagt upp sig 
och vi har rekryterat ny personal. Vi har även bemannat upp för att täcka för 
helgöppet på Strandgården som är ett politiskt beslut. Under sommaren har 
det varit svårt att få vikarier till de kök vi haft öppna när ordinarie personal 
haft semester. I juni hade vi en utbildning i ergonomi för alla våra lokalvårdare 
som det efterfrågat och den var mycket uppskattad. 

Mark och exploatering 
Under tertial två har mark och exploatering gått ut med tre markanvisningar, 
en för bostäder Dalby Östra, en för verksamhetstomter Hogen samt en för 
hotellverksamhet i Tuvesvik. Avtal för samtliga kommer att tecknas under 
tertial 3 2022. Arbetet med att minska äldre ärenden har varit framgångsrikt 
och antalet äldre ärenden har minskat med 75% sedan tertial 2 2021. Gång- 
och cykelväg mellan Svanvik och 160:an hade invigning under tertialet. 
Odlingslotter i Svanesund har tagits fram och erbjuds för privat odling till våra 
invånare. 

Park har påbörjat arbetet med borttagning av invasiva arter och ökat 
samarbetet med vägföreningar när det gäller blommor och utsmyckning i våra 
tätorter. Nya planteringar har skapats runt kommunhuset i Henån. 

 

Räddningstjänst 
Sommaren har varit händelserik. Det har varit en ökning av larm under 
sommaren. Personalsituationen har varit ansträngd under denna period. Flera 
elfordon har kommit ut i verksamheterna, en del av personalen på 
affärsdrivande samt vaktmästare och fastighet har idag mindre 
hantverkarbilar på ren el. Hemtjänsten har idag ca 50% el eller hybriddrivna 
fordon. 

Miljöenheten 
Hittills i år har 823 nya ärenden skapats för miljöenheten, 243 av dem är 
fortfarande öppna. Vi har stängt totalt 580 ärenden i år. Den planerade 
tillsynen för verksamheter följer i stort sett ambitionerna i tillsynsplanen viss 
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tillsyn kommer att prioriteras ned eftersom tillsynsgruppen haft flera 
nyanställd med introduktion/upplärning som följd. Av den planerade tillsynen 
för året har totalt 37 % utförts, 4 % har påbörjats och 9 % har skjutits fram 
eller prioriterats ned. Sammanfattningsvis är balansen mellan inkommande 
ärenden och avslutade ärenden med beslut fortsatt god. 

För perioden har det rått en bra balans mellan inkommande och utgående 
strandskyddsärenden. Det finns idag 60 öppna strandskyddsärenden där de 
allra flesta fått beslut eller väntar på överprövning. Arbetet med att följa upp 
äldre tillsynsärenden inom strandskydd pågår och nu det återstår endast 14 
ärenden. Mobilappen har även börjat implementeras i den övriga 
strandskyddstillsynen 

Under sommaren har livsmedelskontrollen genomförts enligt plan och 69% av 
årets planerade kontroll hos verksamheterna är hittills genomförd. 17 nya 
objekt har registrerats och 8 har upphört. Efterdebitering är införd efter 
genomförd kontroll på de nyregistrerade livsmedelsanläggningar. Under våren 
har vi deltagit i ett nationellt projekt om allergener på restauranger och 
storkök. 

Inventeringsprojektet i Rödsvattnets avrinningsområde pågår för enskilda 
avlopp. Under tertial 2 har 3 fastighetsägare kommunicerat om förbud och 11 
fastighetsägare har förelagts att inkomma med uppgifter. Totalt inventerades 
192 fastigheter och av dessa bedömdes 104 ha otillräcklig rening, av dessa 
kvarstår tillsyn för 11 fastigheter. 

Byggenheten 
Under tertialet har det varit en fokusvecka innan sommaren för att beta av så 
många ärenden som möjligt. E-tjänst för förhandsbesked har publicerats och 
möjliggör nu för sökande att ansöka digitalt och följa sitt ärende. En ny 
enhetschef börjar i september. 
Per sista augusti var det 13 bygglovsansökningar i kö, jämfört med tertial 1 
där det var 45. 
 
Fritidsenheten 
Årets två breddlägerveckor har varit under sommaren och runt hundra 11-
åringar från öns sju skolor har träffats och fått vara med på läger. Breddlägret 
är ett sätt att få en inblick i vad föreningslivet på Orust erbjuder och prova på 
olika aktiviteter. Övriga sommaraktiviteter har genomförts med mycket god 
respons. Vindskydd har köpts in till våra vandringsleder. En skateboardramp 
har byggts. Under tertialet har det även arbetats fram en förstudie till 
friluftsplan. LSS-fritidsgårdar startade upp under tertial två och är mycket 
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välbesökt och uppskattat av målgruppen. 
 
Fastighetsenheten 
En ny upphandling har fått göras i projektet gällande Ågården, då företaget 
gick i konkurs. Det har försenat processen. Kommunhusets plan 3 har fått en 
invändig totalrenovering. Ängsikens korttidsboende har fått totalrenoverade 
korridorer. Ellös vårdcentral Capio har totalrenoverats när det gäller ytskikt. 
Anställning av projektledare har påbörjats. 
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2 Måluppfyllelse och analys 

2.1  Attraktiv kommun 

2.1.1 Ett gott bemötande och god tillgänglighet 

Prognos helår 

 Uppnått 

Kommentar 

Årets uppföljningar sker genom kund- och servicemätningar inom kundtjänst, 
renhållning, fritidsenheten, fastighet, hamn, och bibliotek. Det finns 
upprättade handlingsplaner från förgående resultat som verksamheterna 
arbetar med. Exempel på åtgärder är bland annat digitalisering av e-tjänster 
som möjliggör en god tillgänglighet. Resultat av samtliga servicemätningar 
presenteras under hösten. 

Under sommaren har vi haft en god tillgänglighet bland våra verksamheter 
såsom fritidsgårdar samt våra filialbibliotek (Meröppet-koncept). Sektor 
samhällsutveckling har under sommaren haft en god bemanning inom 
samtliga enheter, vilket bland annat har resulterat i att bygglovskön har 
fortsatt minskat. Ärendemängden med äldre ärenden (perioden 2007-2019) 
inom mark- och exploateringsenheten, har arbetats ned från 250 st ärenden 
2021 till 60 ärenden 2022 dvs ärendemängden har minskat med 75 %. Arbetet 
fortsätter med bland annat fokusdagar där Mex-handläggare arbetar 
fokuserat enbart med äldre ärenden. 

  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

 Gott bemötande i 
brukar- och 
kundenkäter, Sektor 
samhällsutveckling 

90 90  Årets uppföljningar sker genom 
kund- och servicemätningar 
inom kundtjänst, renhållning, 
fritidsenheten, fastighet, hamn, 
och bibliotek. Det finns 
upprättade handlingsplaner 
från förgående resultat som 
verksamheterna arbetar med. 
Exempel på åtgärder är bland 
annat digitalisering av e-
tjänster som möjliggör en god 
tillgänglighet. Bedömningen är 
att målvärdet för året kommer 
uppnås. 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

 Handläggningstider, 
procentuell 
avvikelse från 
lagkrav. 

   Byggenheten har gjort ett 
otroligt stort jobb gällande 
ärendebalans och 
handläggningstider. Vi har i 
snitt idag 10 veckor 
handläggningstid på nya 
ärenden som kommer in. I 
dagsläget är bygglovskön på 
cirka 

 Öppethållande 
huvudbibliotek (inkl. 
meröppet), 
timmar/vecka 

41  41 Antalet bemannade öppettider 
ökade från 38 till 41 timmar. 
Målvärdet avser samtliga 
bibliotek och är felaktigt. 
Utfallet baserar sig på 
huvudbiblioteket Henån. 

Totalt har antalet öppettimmar 
för biblioteksverksamheten 
ökat från 90 h (samtliga 
bemannade) t.o.m. 31/8 2021 
till 195 h (varav 93 h 
bemannade, 102 h meröppet) 
per den 1/1 2022. 
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2.1.2 En trygg och omtyckt kommun att bo, leva, besöka och verka i 

Prognos helår 

 Uppnått 

Kommentar 

Till målet är fem riktade uppdrag från kommunfullmäktige kopplade. Samtliga 
uppdrag är påbörjade och bedöms slutföras, ett har pausats av politiken. 
För att skapa en trivsam kommun att bo, leva, besöka och verka i har sektor 
samhällsutveckling planerat arbetat med trivselhöjande åtgärder i kommunen  
under sommaren. Parkenheten har  planterat sommarblommor, och har tagit 
över tömning av vissa papperskorgar i centrala Henån som tidigare sköttes 
genom upphandlat ramavtal. 

I Henån har blommor planterats i nya krukor på piren samt i krukor på torget, 
på broarna och i båten vid rondellen. Två planteringar med perenna blommor 
är färdigställda vid kommunhusets södra gavel. I Svanesund har blommor 
planterats i krukor har planterats och vägföreningen har hand om skötsel. 
Ytterligare blommor har planterats vid kommunens återvinningsstation samt 
vid gästhamnen i Mollösund. 

Upprustning av de offentliga toaletterna i Svanesund har påbörjats och 
Småholmarnas badplats har tillgänglighetsanpassats med bland annat en 
ramp för rullstolsburna, och rullstol finns tillgänglig att låna. 

Odlingslotter i Svanesund har tagits fram och arrendeavtal tecknas. Hittills 
har sex stycken intresseanmälningar inkommit. Generationspark i Svanesund 
och senioranpassat utegym i Henån har upphandlats och kommer att 
anläggas under hösten. 

Prognos 
helår 

Uppdrag Kommentar 

 a) Seniorbostäder som 
hyresrätter prioriteras vid 
kommande markanvisningar 
med start 2019 

Avslutad i årsredovisning 2021. 

 b) Omvandla detaljplaner 
för fritidshusområden till 
året-runt, start 2019 

Avslutad i årsredovisning 2021. 

 På god 
väg 

d) Sjöbodar på kommunens 
mark/villkor ses över för att 
skapa möjlighet för fler 

Arbete med att ta fram policy, riktlinjer och 
bestämmelser har fortsatt, efter dialog med 
utskottet för samhällsutveckling, pausats till 
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Prognos 
helår 

Uppdrag Kommentar 

Orustbor att få tillgång till 
sjöbod på sikt. Ny policy, 
riktlinjer och bestämmelser 
tas fram 2019 för 
sjösättning 2020. 

förmån för andra arbetsuppgifter. Det är 
inget som kommer att beslutas om detta 
året. 

 På god 
väg 

i) Förbättra 
företagsklimatet genom 
samverkan mellan kommun 
och näringsliv. 

Inom byggenheten har vi en 
prioriteringsordning bland ansökningar där 
bland annat företag som ansöker om bygglov 
som leder till arbetstillfällen, och 
besöksnäring prioriteras. Vi har hört från 
flera håll att omställningsarbetet som gjorts 
inom byggenheten märkts av bland sökande 
företag som kommer i kontakt med oss. 

I uppdraget om trivselhöjande åtgärder för 
Henån arbetar kommunen ihop med 
vägföreningen för att öka trivseln. Det har 
även arbetats fram inventering om 
ansvarsfördelning mellan 
Företagarföreningen, Vägföreningen, 
Trafikverket och kommunen rörande Henåns 
centrum. 

 Uppnått Möjliggöra odlingslotter i 
framtida detaljplaner 

Det har tagits fram odlingslotter i Svanesund 
och i Henån. 

Syftet med odlingslotterna är att skapa ytor i 
samhället där personer, som exempelvis inte 
har möjlighet på sin egen tomt, kan odla 
växter och grödor för privat bruk. 

I Svanesund har vi tagit fram ett tjugotal 
odlingslotter, och vi har även kört en 
nyodlingsfräs över området som ska 
förbättra markens förutsättningar för odling. 

I Henån kommer vi att ta fram cirka 10 
odlingslotter inom det aktuella området. Vi 
har förbättrat markens förutsättningar för 
odling med hjälp av nyodlingsfräs. 

Vi kommer upplåta odlingslotterna genom 
arrendeavtal till privatpersoner där 
arrendeavgiften för en odlingslott är 500 
kronor per år. Vi kommer att starta en kö för 
personer som önskar arrendera en 
odlingslott inom området, det är från den kön 
som tilldelningen av odlingslotterna kommer 
att ske. Om en person som blir erbjuden en 
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Prognos 
helår 

Uppdrag Kommentar 

odlingslott väljer att tacka nej kommer 
personen automatiskt hamna sist i kön.  

 Uppnått Lokaliseringsutredning av 
ny brandstation i syfte att 
säkra en trygg framtida 
Räddningstjänst samt 
utreda 
effektiviseringsvinster i en 
samordning med hemtjänst 
samt andra funktioner. 
(Sektor samhällsutveckling 
och sektor omsorg) 

En förstudie med utgångspunkt om 
räddningstjänstens lokalisering utifrån 
lagstiftning, bemanning och inställelsetider 
har tagits fram och presenterats för 
politiken. 

Sektor omsorg har upprättat en mindre 
behovs- och konsekvensanalys gällande 
hemtjänstens behov av lokal i Varekil. I 
behovsbeskrivningen framgår det fördelar 
respektive nackdelar med samlokalisering av 
hemtjänsten i Varekil. De flesta av 
hemtjänstdistrikt får ökade inställelsetider 
och körtider med en samlokalisering, vilket 
förtar de fördelar som verksamheten såg. 
Dessutom, behöver viss del av hemtjänsten 
ändå finnas kvar i Henån, Svanesund och 
Ellös för att kunna fungera och vara 
effektiva. 

Sektor omsorgs slutsats är därför att det inte 
är aktuellt att samlokalisera hemtjänst och 
hemsjukvård i Varekil, då nackdelarna väger 
tyngre än de eventuella fördelarna. 

Sektor samhällsutveckling har under året 
påbörjat att arbeta fram underlag för en 
förstudie. Förstudien kommer att 
presenteras under hösten. Ny brandstation 
finns med i investeringsbudgeten.  

 Uppnått n) Från 2021 driftsätta en 
ny gemensam parkenhet 
med ökat fokus på 
trivselhöjande åtgärder i 
våra orter. 

Parkenheten har under tertial 2 planterat 
sommarblommor, och har tagit över tömning 
av vissa papperskorgar i centrala Henån som 
tidigare sköttes genom upphandlat ramavtal. 
Arbetet med att ta bort invasiva arter har 
pågått under sommaren på olika ställen i 
Henån och arbetet kommer att fortsätta. 

I Henån har blommor planterats i nya krukor 
på piren samt i krukor på torget, på broarna 
och i båten vid rondellen. Två planteringar 
med perenna blommor är färdigställda vid 
kommunhusets södra gavel. I Svanesund har 
blommor planterats i krukor har planterats 
och vägföreningen har hand om skötsel. 
Ytterligare blommor har planterats vid 
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Prognos 
helår 

Uppdrag Kommentar 

kommunens återvinningsstation samt vid 
gästhamnen i Mollösund. 

Under tertial 2 har parkenheten haft en 
praktikant och anställt en timanställd 
parkarbetare. 

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

 Andel nöjda, 
trygghet (%) 

90 90  I den nationella mätningen 
inom fritidsgårdar så ser vi en 
positiv trend avseende 
tryggheten på våra 
fritidsgårdar. Fritidsenheten 
arbetar mycket med 
relationsskapande i tidig åldrar 
såväl på plats i sina egna 
lokaler som i skolans lokaler, 
vilket är en effekt av den 
positiva trenden. 

 Vunna 
överklaganden % 

90 80 75 Inom byggenheten har 41 
överklaganden kommit in totalt. 
11 av ärendena avslår 
Länsstyrelsen, 2 ärende prövas 
inte och 4 återförvisar till 
nämnden för fortsatt 
handläggning. Inom 
miljöenheten har 7 
överklaganden inkommit. Ett är 
avgjort där länsstyrelsen 
upphäver beslutet, två ärenden 
avslår Länsstyrelsen.  

 Helhetsbedömning 
kring nöjdheten med 
service/ 
verksamheten i 
brukar- och 
kundenkät, sektor 
samhällsutveckling 

90 90  Årets uppföljningar sker genom 
kund- och servicemätningar 
inom kundtjänst, renhållning, 
fritidsenheten, fastighet, hamn, 
och bibliotek. Det finns 
upprättade handlingsplaner 
från förgående resultat som 
verksamheterna arbetar med. 
Exempel på åtgärder är bland 
annat digitalisering av e-
tjänster som möjliggör en god 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

tillgänglighet. Bedömningen är 
att årets målvärde uppnås. 

2.1.3 Synliggöra och stärka Orust identitet och goda värden 

Prognos helår 

 Uppnått 

Kommentar 

Sektorn har aktivt arbetat med att sprida goda resultat och nyheter på 
kommunens officiella Facebook sida. Mycket god respons bland våra inlägg 
samt ökad insyn för våra medborgare. 

Inom byggenheten har vi det senaste halvåret fått mer positiv än negativ 
respons jämfört med tidigare år och perioder. Vårt förändringsarbete och 
handläggningstider har givit effekt. Miljöenhetens projektarbete har fortsatt 
väckt massmedial uppmärksamhet. Orust ligger långt framme i arbetet med 
naturvård. 

  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

 Extern 
uppmärksamhet, 
sektor 
samhällsutveckling 

4 1 1 Inom Sektor 
samhällsutveckling har vår 
placering i Ekomatsligan fått 
stor uppmärksamhet där vi nu 
ligger på topp 10 i Sverige vad 
det gäller ekologisk kost som 
köps in. 
Våra projekt inom miljöenheten 
så som projektet om 
spökfisken, projekt om 
våtmarker, gräsmarker och 
insektshotell är några av 
projekten som väckt 
massmedial uppmärksamhet. 
Målvärdet är baserat på antal 
nomineringar eller priser 
sektorn fått, och det är ett 
sektorn kammat hem gällande 
ekomatsligan. 



Delårsrapport augusti 2022

17

2.2 Hållbarhet och hushållning 

2.2.1 Minskad klimatpåverkan 

Prognos helår 

 Uppnått 

Kommentar 

Fastighetsenheten jobbar för att minska energianvändningen och öka 
energieffektiviteten i driften av våra lokaler. El som köps in är 100 % förnybar. 
Flera elfordon har kommit ut i verksamheterna, och inom hemtjänsten är det 
idag cirka 50 % el eller hybriddrivna fordon. 

Vi arbetar med att minska vårt matsvinn genom noggrann 
produktionsplanering eftersom det har en stor klimatpåverkan. 

Sektorn har fått medel för att fortsätta arbetet med våtmarker och 
vattenhållande åtgärder i landskapet. Projekten syftar till att öka landskapets 
vattenhållande förmåga och bidrar indirekt till minskad klimatpåverkan genom 
att marker som annars läcker växthusgaser läggs under vatten. 

  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

 Miljöbästa kommun 
(miljöranking) 

160 84 84 Utfallet för 2022 blev plats 84 
vilket är 87 placeringar bättre 
jämfört med 2021 som var 171. 
Enkätens frågor ändras från år 
till år, varför det är svårt att på 
förhand bedöma utfallet. Vi når 
uppsatt målvärde med god 
marginal. 

 Ekologiska 
livsmedel i 
kommunens 
verksamhet under 
årets 6 första 
månader enligt 
KKiK, andel (%) 

55 60 57 Under våren har det varit brist 
på en del ekologiska produkter 
som vi köper in till kommunen 
och därför är andelen 
ekologiska livsmedel något 
lägre än förväntat. 

 Energianvändning i 
kommunens ägda 
fastigheter 
(MWh/år) 

9 400 9 000  Milt väder under inledningen av 
2022 och att utfallet för 2021 
blev i nivå med årets målvärde 
gör att bedömningen är att 
årets målvärde uppnås. 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

 Andel fossilfri energi 
i kommunens ägda 
fastigheter (%) 

98 99  Mild inledning på 2022 gör att 
fjärrvärmeverken behövt 
använda mindre olja än 
förväntat för värmeproduktion. 

 Miljöbilar i 
kommunorganisatio
nen, andel (%) 

55 55  Kommunen införskaffar allt fler 
fossilfria fordon. 15 nya 
elfordon är i drift och 10 
mindre skåpbilar är 
upphandlade och levereras 
under 2022. När dessa 10 nya 
elfordon kommer så har 
kommunen totalt 31 elbilar, 11 
hybridbilar. 

Totalt har vi i kommunen 118 
fordon. I nuläget har vi 86 
stycken fossildrivna fordon. De 
10 mindre skåpbilarna kommer 
ersätta 10 fordon av de 86 
fossildrivna fordonen när de 
kommer. När alla elfordon är 
levererade under året så har 
kommunen 36 % eldrivna 
fordon. Varav 26 % ren eldrift 
resten hybrid. Definitionen 
miljöbil innefattar även 
fossildrivna fordon med viss 
klass. Bedömningen är att 
målvärdet på 55 % uppnås 
utifrån de nya inköpen.  

2.2.2 Hållbar ekonomisk hushållning som ger förutsättningar för 

framtida välfärd och tillväxt 

Prognos helår 

 Uppnått 

Kommentar 

Ett uppdrag från kommunfullmäktige är kvar som är kopplat till målet. Det är 
uppdrag om digitalisering som fortlöper hela tiden för att effektivisera genom 
digitala lösningar. 

Markanvisning för Hogens industriområde är genomförd och avtal tecknas 
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under hösten. Inbjudan till Markanvisning för hotellverksamhet i Tuvesvik har 
skickats ut. Östra Dalby har gått ut på markanvisning. Markanvisingsområdet 
ingår i ett antaget planprogram för Dalby som föreslår att området via nya 
detaljplaner utvecklas för bostäder. Planprogrammet föreslår att cirka 180 till 
230 bostäder kan inrymmas i markanvisningsområdet. 

Detaljplan för Svanesund centrum norra har under tertialet varit ute på 
granskning. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en ny 
förskola i ett centralt läge, nära service och kollektivtrafik och samtidigt i 
direkt anslutning till natur och kust. Planprogram för Hälleviksstrand och 
Edshultshall har varit ute på samråd. För att skapa förutsättningar för 
helårsboende är ett mål med planen att tillgodose behovet av attraktiva och 
ekonomiskt tillgängliga bostäder för olika grupper. Även att skapa 
förutsättningar för näringsutveckling och fler arbetstillfällen på västra Orust är 
en viktig del i utvecklingen av samhällena. Fritidshusplaner för Hals Lilla 1:2 
och Hals Stora 2:2, Hals Stora 2:3, Mölneby-Nedergård 3:5 och Svanvik är ute 
på granskning. Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för 
ett ökat helårsboende genom att öka byggrättens storlek inom befintliga 
bostadsfastigheter. 

Prognos 
helår 

Uppdrag Kommentar 

 c) Industriområden 
prioriteras för byggnation av 
arbetsplatser 

Avslutad i årsredovisning 2021. 

 Uppnått l) Effektivisera våra interna 
och externa processer 
genom att arbeta 
sammanhållet mot smarta 
digitala lösningar i samtliga 
verksamheter, start 2019 

Under tertialet har följande e-tjänster tagits 
fram och publicerats; ansökan om 
förhandsbesked, anmälan kring 
avfallshantering samt digital hantering av 
egenkontroll inom kostenheten. 
Gemensamt för våra e-tjänster vi publicerat 
är att det leder till mindre administrativ 
hantering, enklare kommunikation mellan 
handläggare och sökande, ökad transparens 
då sökande kan följa ärendets status. 

För att effektivisera tillsynen inom 
miljöenheten har ett projekt startats upp där 
inspektörerna via en kartapp registrerar 
utfallet från tillsynen. Projektet startades i 
januari och hittills har 600 komposter fått 
tillsyn i projektet. Målet var att titta på 
ca 1000 st till och med augusti. Arbetssättet 
har visat sig mycket effektivt för denna typ 
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Prognos 
helår 

Uppdrag Kommentar 

av enklare tillsyn. 

Prioriteringar för höstens 
digitaliseringsarbete är mark- och 
exploateringsprocessen. 

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

 Antal bostäder i 
antagna 
detaljplaner (st.) 

50 115  Tidigare har prognosen för 
helåret varit cirka 270 bostäder 
enligt följande fördelning: 80 
bostäder Säckebäck, 70 
bostäder på Åsavägen Henån, 
115 bostäder i Svanesund 
centrum norra, 9 bostäder i 
Kungsviken. 
 
När det gäller bostäder i 
Säckebäck, så önskas fler 
byggrätter och flexibilitet i 
planen. Det behövs därför 
göras ett omtag med 
exploatören vilket riskerar 
förseningar i processen. 

70 bostäder på Åsavägen i 
Henån, så vill Stiftelsen 
Orustbostäder utöka med 
ytterligare 30 bostäder, vilket 
gör att en geoteknisk 
undersökning måste göras som 
också fördröjer planprocessen. 

9 bostäder i Kungsviken som 
tidigare nämnts, kommer inte 
att antas. 

Planprogram för 
Hälleviksstrand/Edshultshall 
kommer godkännas av KF 
vilket skapar förutsättningar för 
ett 40 tal nya bostäder i 
Hälleviksstrand samt att vi 
kommer ta fritidsplanerna till 
antagande efter sommaren 
vilket medför att ca 400 
bostäder får bättre 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

förutsättningar för 
åretruntboende. 

2.3 Attraktiv arbetsgivare 

2.3.1 En bra och hälsofrämjande arbetsmiljö 

Prognos helår 

 Uppnått 

Kommentar 

Sektor samhällsutveckling har utifrån förgående års resultat av 
medarbetarenkät arbetat fram en handlingsplan. Det sektorn kommer att 
fokusera på är uppföljning och styrning, ökad stöd för ledare för att 
upprätthålla betyget ledarskapsområdet fått. 

  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

 Medarbetarengage
mang (HME)  Sektor 
samhällsutveckling -
 Totalindex 

81 81  Sektor samhällsutveckling har 
utifrån förgående års resultat 
tagit fram en handlingsplan. 
Sektorn ska arbeta med ökad 
målstyrning inom 
verksamheterna, 
kompetensutveckling samt 
ledarutveckling. 

 Medarbetarengage
mang (HME) Sektor 
samhällsutveckling -
 Ledarskapsindex 

82 82  Sektor samhällsutveckling har 
utifrån förgående års resultat 
tagit fram en handlingsplan. 
Sektorn ska arbeta med ökad 
målstyrning inom 
verksamheterna, 
kompetensutveckling samt 
ledarutveckling. 

 Sjukfrånvaro 
kommunalt 
anställda Sektor 
samhällsutveckling 
(%) 

7 8 9,4 Innan sommaren kom en ny 
variant av Covid-19 som lett till 
att sjukfrånvaron ökat. En del 
funktioner har inte möjligheten 
att arbeta hemma med 
symtom. Inom sektorn har en 
del långtidssjukskrivna som 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

inte är arbetsrelaterade. 
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1 Ekonomisk redovisning och analys 

 

Vatten och avlopp, 
mnkr 

Budget 
helår 

Utfall för 
perioden 

Helårsprognos 
augusti 

Helårsprognos 
april 

Intäkter 53,8 37,4 58,2 53,8 

-varav över-
/underuttag 

0,0 2,7 5,9 1,0 

Kostnader -53,8 -37,4 -53,8 -53,8 

-varav 
personalkostnader 

-15,5 -10,0 - - 

-varav 
lokalkostnader 

-0,4 -0,3 - - 

Resultat efter 
justering 
över/underuttag 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultatfond vid 
årets början 

10,8 10,8 10,8 10,8 

Årets över-
/underuttag 

0,0 2,7 5,9 1,0 

Resultatfond efter 
justering 
över/underuttag 

10,8 13,5 16,7 11,8 

 

Renhållning, mnkr 
Budget 
helår 

Utfall för 
perioden 

Helårsprognos 
augusti 

Helårsprognos 
april 

Intäkter 41,8 29,3 44,3 41,8 

-varav över-
/underuttag 

0,0 -0,4 0,0 0,0 

Kostnader -41,8 -29,3 -44,3 -41,8 

-varav 
personalkostnader 

-6,3 -4,0 - - 

-varav 
lokalkostnader 

0,0 0,0 - - 

Resultat efter 
justering 
över/underuttag 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultatfond vid 
årets början 

1,6 1,6 1,6 1,6 
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Årets över-
/underuttag 

0,0 -0,4 0,0 0,0 

Resultatfond efter 
justering 
över/underuttag 

1,6 1,2 1,6 1,6 

1.1  Utfall och helårsprognos 

Vatten och avlopp 

Resultatet för Vatten och avlopp är ett överskott med 2,7 mnkr. Det beror till 
största del av att kostnader för löpande drift för tillfället är lågt. Prognosen är 
ett överskott på 1,5 mnkr. Under året har verksamheten gjort en genomlysning 
på fakturerade avgifter och funnit att vissa anslutningar inte är fakturerade 
fullt ut. Hittills har verksamheten gått igenom de interna sektorerna och det är 
Hamn och Fastighet som inte blivit fakturerade fullt ut. Det rör sig om ca 4,4 
mnkr. Planen är att detta ska justeras under hösten och sammantaget 
prognostiserar Vatten och avlopp ett överskott med 5,9 mnkr. 

Renhållning 

Resultatet för Renhållning är ett underskott med 0.4 mnkr. Verksamheten 
märker av ökade kostnader till följd av höga indexjusteringar från 
entreprenörer. Även intäkterna är högre och det beror delvis på att många bytt 
abonnemangsform under året. Sammantaget ligger prognosen på resultat 
enligt budget, +/-0. 

1.2  Investeringar 

Investeringsutgiften för VA uppgår för perioden till 33,6 mnkr. Prognosen för 
helår uppgår till 66,2 mnkr. De största projekten är Ellös avloppsreningsverk 
där arbetet med sprängning startat samt VA-länk Väst pågår för fullt. 

Investeringsutgiften för Renhållning uppgår till 0,1 mnkr. Prognosen för helår 
är 0,5 mnkr. De investeringar som var planerade under året har flyttats till 
nästa år till följd av chefsbyte. 
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1 Ekonomisk redovisning och analys 

Sektorn totalt, mnkr Budget helår 
Utfall för 
perioden 

Helårsprognos 
augusti 

Helårsprogno
s april 

Intäkter 33,4 27,1 37,3 37,3 

Kostnader -434,9 -290,8 -440,3 -435,6 

-varav 
personalkostnader 

-217,4 -146,8 - - 

-varav 
lokalkostnader 

-44,6 -29,7 - - 

Nettokostnader -401,5 -263,7 -403,0 -1,5 

Budgetram -401,5 -267,7 -401,5 -267,7 

Avvikelse 0,0 4,0 -1,5 -1,1 

 

Fördelning 
nettokostnad, mnkr 

Budget helår 
Helårsprogno

s augusti 

Avvikelse 
helårsprognos 

augusti 

Avvikelse 
helårsprogno

s april 

Sektorsövergripande -22,5 -22,5 0,0 0,0 

Förskola -86,2 -87,2 -1,0 -0,2 

Grundskola -209,9 -212,4 -2,5 -1,6 

Gymnasiet och 
vuxenutbildning 

-79,4 -77,5 1,9 0,7 

Kulturskolan -3,5 -3,4 0,1 0,0 

Summa -401,5 -403,0 -1,5 -1,1 

1.1  Utfall och helårsprognos 

Sammanfattning 

Sektor lärandets bedömning per augusti är ett resultat vid årets slut på 
-1,5 mnkr. Denna prognos är något sämre än aprilprognosen som då 
visade -1,1 mnkr. 

Periodens resultat beräknas genom resultatet per augusti jämfört med 
2/3 av årets budget. Utfallet per augusti kontra budget blev då +4 
mnkr. Sektor lärande har inte samma nivå på kostnader och intäkter 
över året och delårsresultatets utfall har därför svag koppling till 
prognostiserat utfall för helåret. 

Grundskolan inklusive grundsärskolan bedöms gå med underskott, 
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pekar nu mot -2,5 mnkr. Den främsta orsaken är alltfler elever med 
särskilda behov. Annan orsak är den växande grundsärskolan.  

Underskott förväntas också inom förskolan, prognos per aug på -1 
mnkr. I det underskottet finns kostnader för evakueringskostnader för 
Ellös förskola motsvarande 1,9 mnkr. 

Överskott förväntas inom gymnasiet och vuxenutbildning motsvarande 
1,9 mnkr vilket främst avser vakanta tjänster under vårterminen, 
ersättning från Migrationsverket för asylsökande samt mindre plus på 
0,5 mnkr för köp av gymnasieplatser i annan kommun. 

Det finns fortfarande intäkter och kostnader som är svårbedömda för 
hösten vilket gör att prognosen är svårbedömd. Hade det inte varit för 
den extra kostnaden för att iordningsställa ersättningslokal och utegård 
för Ellös förskola hade lärande per augusti prognostiserat ett mindre 
överskott. Sektor lärande har dock inte för avsikt att äska medel ur KS 
till förfogande för Ellös förskola då det är så pass litet underskott som 
signaleras utifrån en budget på 400 mnkr och prognosen är fortfarande 
svårbedömd. 

Fördjupad information 

Resultatet per augusti 

Resultatet per augusti är +4 mnkr. Orsakerna till plus per augusti men 
bedömningen att det inte är plus vid årets slut är bland annat följande: 
1,8 mnkr finns bokfört gällande ersättning för sjuklönekostnader 
avseende december 2021 till mars 2022. Två skolformer växer i kostnad 
i höst och det är gymnasieskolan där antalet elever ökar höstterminen 
kontra vårterminen. Därtill en växande särskola som innebär högre 
personalkostnader. Skolskjutskostnaden sjunker om man jämför 
vårterminens kostnader kontra höstterminen men delårsbokslutet per 
augusti innefattar sommarlovet då inte kostnader uppkommit. 

Sektorsövergripande +-0 

Intäkterna från Migrationsverket för nyanlända som folkbokförs på 
Orust kommer inte uppnå budgetnivå, prognos på -0,5 mnkr. När de 
faktiska kostnaderna för skolskjutsen hösten 2022 nu börjar bli 
tydligare ser det ut som att kostnaderna blir något lägre än beräknat. 
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Trots tilläggsavtal på ytterligare en mindre buss samt ökade kostnader 
för taxi på grund av indexreglering prognostiseras +0,5 mnkr för 
skolskjuts. 

Förskolan -1 mnkr 

Ej budgeterad kostnad finns för iordningsställande av ersättningslokal 
med tillhörande gård för Ellös förskola och den bedöms bli en kostnad 
för sektor lärande på -1,9 mnkr. I gengäld beräknas plus mot budget på 
föräldraintäkter. Nattis bedöms också göra plusresultat. Nattis är en 
verksamhet där behoven växlar mellan månader och år och 
verksamheten har goda förutsättningar att öka och minska 
personalkostnaderna utifrån behoven. Annan gynnsam faktor ur 
ekonomisk synvinkel är att Orust kommun haft inskrivna barn från 
andra kommuner vilket innebär betydande intäkter. Rektorsvakanser 
delar av året bidrar också till lägre kostnader. 

Grundskolan -2,5 mnkr 

I det prognostiserade underskottet är ökat antal elever med behov av 
särskilt stöd den främsta orsaken. Den andra orsaken är den växande 
särskolan. 

En utveckling som skett flera år och som fortsätter är att färre 
grundskoleelever skrivna i Orust kommun studerar på annan ort. Denna 
centrala budget under grundskolan bedöms gå plus mot budget. 

Gymnasiet och vuxenutbildning +1,9 mnkr 

Vakanta tjänster finns under vårterminen som genererar plusresultat. 
Ersättning Migrationsverket för asylsökande bidrar också till 
plusresultatet. Med en budget på dryga 50 mnkr är det svårt per 
augusti att sätta hundraprocentig prognos för köp av gymnasieplatser 
men beräkningar tyder på att det kan bli ett mindre överskott, prognos 
per augusti med 0,5 mnkr. 

Kulturskolan +0,1 mnkr 

Ersättning från staten för sjukskrivningskostnader under början av året 
samt svårigheter att ta in vikarier genererar plusresultat. 
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1.2  Investeringar 

2022 finns för verksamhetsinvesteringar 1 mnkr för mindre 
investeringar. Det nya verksamhetssystemet Schoolsoft omfattar ca 0,4 
mnkr av dessa medel. Utöver detta har sektorn riktat 0,14 mnkr till 
utemiljön vid grundskolorna och resterande 0,46 mnkr är planerade att 
gå till investeringar i inomhusmiljön, främst till grundskolorna. 

1.3  Händelser under perioden 

Under vårterminen har en flytt av Ellös förskola genomförts. Man har 
flyttat upp till tillfälliga lokaler i den tömda F-6 skolan. Flytten har gått 
bra även om det givetvis är en påfrestning för verksamheten. Lokalerna 
har fått anpassas en del och även staket runt utemiljön. Nu är 
förskolan tömd och i dagarna påbörjas rivningsarbetet. 

Sektorn har inför hösten strukturerat om ansvarsområdena för 
förskolans rektorer. Ellös förskola och Ängsbergets förskola kommer 
drivas av en rektor och Tvets förskola och Varekils förskola kommer ha 
samma rektor. 

Till starten av höstterminen har sektorn bytt lärplattform och 
elevadministrations system. Syftet är att förenkla för våra 
vårdnadshavare, elever och personal. Vidare ser vi något minskade 
kostnader jämfört med att vara kvar i våra gamla system. 

Connectbus vann upphandlingen av skolskjutsarna och vi har startat 
igång de nya linjerna. Då vi blev lite försenade i våras så har det varit 
och är ett intensivt arbete med att få det att fungera så bra som 
möjligt. 

Vuxenutbildningen har startat upp en Barnskötarutbildning vilket vi tror 
kommer gynna vår verksamhet på sikt. 

Orust Waldorfskola har överklagat vår tilldelning av ersättning för deras 
lokaler. Man anser att man ska få genomsnittlig ersättning istället för 
den faktiska kostnaden som vi idag betalar dem. Ärendet har nu gått 
vidare till Kammarrätten. 
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2 Måluppfyllelse och analys 

2.1  Attraktiv kommun 

2.1.1 Ett gott bemötande och god tillgänglighet 

  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

 Gott bemötande i 
brukar- och 
kundenkäter, Sektor 
lärande 

90  99,3 I de brukarenkäter som 
genomförs är det 
genomgående höga värden. 
Förskoleenkäten som 
genomfördes i maj-juni 
uppvisar mycket hög nöjdhet 
bland brukarna. Endast 1 av 
141 svarande är inte nöjd och 
svarar "Stämmer ganska 
dåligt". Även i 
skolinspektionsenkät som 
beaktar övriga skolformer 
ligger Orust kommun över 
snittet. 

Orust kommun har blivit känd 
som en bra skolkommun. 

2.1.2 En trygg och omtyckt kommun att bo, leva, besöka och verka i 

Prognos 
helår 

Uppdrag Kommentar 

 Ej uppnått i) Förbättra 
företagsklimatet genom 
samverkan mellan kommun 
och näringsliv. 

Covid-19 har begränsat möjligheterna för 
planerna med skol- och företagsbesök och 
detta har inte kommit igång efter pandemin. 

 På god 
väg 

o) Öka samverkan mellan 
sektor lärande och omsorg, 
för att tidigt jobba 
förebyggande och undvika 
att barn och ungdomar 
hamnar i utanförskap. 

Projektet har en arbetsgrupp som består av 
lärande – omsorg som skapar rutiner för ett 
stödjande i samverkan. 

Det finns en samtyckesblankett och en 
ansökningsblankett till projektet som idag 
har 10 ärenden för att förhindra ett 
utanförskap. 

Fram till idag har vi haft två föreläsningar för 
lärande och omsorg med inriktning på det 
förebyggande arbetet. 

Uppdraget avslutades i årsredovisningen 
2021. 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

 Elever i åk. 9 som är 
behöriga till 
yrkesprogram, 
kommunala 
skolor, andel (%) 

86  91,6 Dessa resultat står sig mycket 
väl om vi jämför med riket 
2021. Andelen som kan söka 
vidare till ett nationellt 
gymnasieprogram är mycket 
hög. 7-9 skolorna har trots 
pandemi och ändrade 
undervisningsförutsättningar 
lyckas få en bra utveckling på 
kullen som gick ut våren VT22. 
Hög andel som kan börja 
nationella program minskar 
kommunens kostnader som 
uppstår om individen får gå ett 
extra år, men inte minst att 
individen får känna att den 
lyckats med sin skolgång 
genom att komma in på ett 
nationellt gymnasieprogram. 

 Elever i åk. 9 som 
uppnått 
kunskapskraven i 
alla ämnen, 
kommunala 
skolor, andel (%) 

76  80,2 För att hitta motsvarande andel 
som får betyg i alla ämnen får 
vi backa till 2013. Mycket viktig 
faktor att man når betyg i alla 
ämnen och lyckas. Genom 
detta minskas risken att hamna 
i utanförskap. 

 Vunna 
överklaganden % 

90   Vi har processer igång, men 
har inget utfall. 

 Helhetsbedömning 
kring nöjdheten med 
service/ 
verksamheten i 
brukar- och 
kundenkät, sektor 
lärande 

90  95,7 Förskolan är den data vi har 
återkommande är mycket hög 
och vi följer årligen. 
Skolinspektionens enkät från 
VT22 påvisar en nöjdhet på 79 
% sammantaget i de övriga 
skolformerna, vilket ligger i 
paritet med övriga 
medverkande i enkäten. 
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2.1.3 Synliggöra och stärka Orust identitet och goda värden 

  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

 Extern 
uppmärksamhet, 
sektor lärande 

2   Ingen ny sådan 
uppmärksamhet. 

2.2 Hållbarhet och hushållning 

2.2.1 Minskad klimatpåverkan 

2.2.2 Hållbar ekonomisk hushållning som ger förutsättningar för 

framtida välfärd och tillväxt 

Prognos 
helår 

Uppdrag Kommentar 

 Uppnått l) Effektivisera våra interna 
och externa processer 
genom att arbeta 
sammanhållet mot smarta 
digitala lösningar i samtliga 
verksamheter, start 2019 

Sektor lärande har nu infört ett 
verksamhetssystem som ersatt tre andra 
system under 2022 och bli ett mer av ett 
helhetssystem. Implementering pågår 
fortfarande, men de flesta delarna är 
driftsatta. Vuxenutbildningens systemdel 
haltar dock. Nya e-tjänster såsom checkin 
och checkout i förskola och fritids, 
ledighetsansökan, skolval är nu införda. 
Detta kommer förenkla processer, skapa 
enklare samverkan med andra system, samt 
minska kostnaderna. Enklare för personal att 
analysera elevernas skolresultat då data 
kommer finns tillgänglig för läraren. Såväl 
personal, vårdnadshavare som elev kommer 
få mer upplevelsen av "en väg in". 
Vårdnadshavarna kan numer enkelt sköta 
det mesta i kontakterna med förskola och 
skola via en app i telefonen. 
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2.3 Attraktiv arbetsgivare 

2.3.1 En bra och hälsofrämjande arbetsmiljö 

  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

 Sjukfrånvaro 
kommunalt 
anställda Sektor 
lärande (%) 

7 8 9,6 Den totala sjukfrånvaron var 
sista juni 2022 högre jämfört 
med samma period 2021 
(7,2%). Det är framförallt den 
korta sjukfrånvaron som har 
ökat och det beror sannolikt på 
fortsatt sjukdom och symptom 
med anledning av olika 
varianter av Covid-19. 
Dessvärre kommer vi dras av 
detta även under hösten vilket 
gör att det sannolikt blir svårt 
att nå målvärdet på 7 %. 

 Medarbetarengage
mang (HME) Sektor 
lärande -
 Motivationsindex 

84 84  Utfallet för 2021 (86) var högre 
än årets målvärde (84). 
Mätningen sker i höst, men 
ingenting indikerar på någon 
avvikelse från föregående år 
och därmed bedöms årets 
målvärde kunna uppnås. 

2.4 Övriga områden 

2.4.1 Inflytande/medskapande för barn, elever och föräldrar 

  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

 Elever i åk 9: På 
lektionerna är vi 
elever med och 
påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta 
med olika 
skoluppgifter, 
positiva svar, andel 
(%) 

65   Inget värde, ingen mätning 
årskurs 9. 
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2.4.2 Barn och elevers utveckling mot målen 

Prognos 
helår 

Uppdrag Kommentar 

 Ökad närvaro för våra barn 
och elever 

 

 Mindre barngrupper i 
förskolan 

 

 Ökade meritvärde  

 Ökad andel elever med 
fullständiga betyg 

 

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

 Andel elever i 
procent som har 
mindre än 15 % 
frånvaro 

90  71,5 Pandemin har påverkat både 
positivt och negativt. Fler kan 
delta via distans när man haft 
det i åk 7-9, men samtidigt fler 
hemma och sjuka på grund av 
rekommendationer om när man 
skall vara hemma eller inte. 
Närvaron behöver vi arbeta 
vidare med i sektorn. 

 Elever i åk 3 som 
deltagit i alla 
delprov som klarat 
alla delprov för 
ämnesproven i SV, 
Sv2 och MA, 
kommunala skolor, 
genomsnittlig andel 
(%) 

70   Ingen tillgänglig data. 

 Elever i åk 6 som 
uppnått 
kunskapskraven i 
alla ämnen (som 
eleven läser), 
kommunala skolor, 
andel (%) 

85  64 Detta är lägre än önskvärt. 
Sektorn och skolorna behöver 
arbeta vidare så att fler når 
målen i alla ämnen. 

 Elever i åk. 9, 
meritvärde 
kommunala skolor, 

220  230,3 Dessa preliminära resultat står 
sig mycket väl om vi jämför 
med riket 2021. När vi blickar 
tillbaka statistiskt kan vi inte 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

genomsnitt (17 
ämnen) 

se att vi haft så motsvarande 
meritvärde i årskurs 9 under 
överskådlig tid. 

 Gymnasieelever 
med examen inom 3 
år, hemkommun, 
andel (%) 

68  75 För 2021 är värde för examen 
eller studiebevis 75 %. Vi har 
tidigare nått detta mål. Detta 
kan tyda på att eleverna 
lämnar 9:an med goda 
kunskaper. 

2.4.3 Normer och värden 

  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

 Känner du dig trygg 
med att lämna ditt 
barn i förskolan? 
(%) 

96  100 100 % känner sig trygga att 
lämna sitt barn i förskolan, 
vilket är ett fantastisk och 
glädjande utfall. 

 Elever i åk 5: Jag 
känner mig trygg i 
skolan, positiva 
svar, andel (%) 

94  79 Skolinspektionens enkät visar 
ett resultat på 79 % positiva 
svar, vilket är lägre än 
önskvärt. Ligger 0.3 under 
snittet på en skala från 0-10. 

 Elever i åk 9: Jag 
känner mig trygg i 
skolan, positiva 
svar, andel (%) 

88   Inga värden för 2022. 

2.4.4 Lust att lära 

  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

 Elever i åk 5: 
Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får 
lust att lära mig 
mer, positiva svar, 
andel (%) 

79   Inga värden för 2022, men i 
Skolinspektionens enkät ligger 
index på 5.5  gällande 
stimulans vilket är 0.6 över 
snittet. Skalan är 0-10. 

 Elever i åk 9: 
Skolarbetet 
stimulerar mig att 
lära mig mer, 

65   Inga värden för 2022. 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

positiva svar, andel 
(%) 
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1 Ekonomisk redovisning och analys 

Sektorn totalt, mnkr Budget helår 
Utfall för 
perioden 

Helårsprognos 
augusti 

Helårsprogno
s april 

Intäkter 10,6 9,6 11,6 10,8 

Kostnader -77,2 -58,0 -79,0 -76,7 

-varav 
personalkostnader 

-46,1 -28,1 - - 

-varav 
lokalkostnader 

-4,1 -2,7 - - 

Nettokostnader -66,6 -42,4 -67,3 -65,9 

Budgetram -66,6 -44,4 -66,6 -65,5 

Avvikelse 0 2,1 -0,7 -0,4 

 

Fördelning 
nettokostnad, mnkr 

Budget helår 
Helårsprogno

s augusti 

Avvikelse 
helårsprognos 

augusti 

Avvikelse 
helårsprogno

s april 

Sektorsövergripande -5,3 -4,9 0,4 0,2 

HR-enhet -9,8 -10,1 -0,2 -0,1 

Ekonomienhet -10,9 -11,0 -0,1 -0,3 

Administrativ enhet -13,8 -15,0 -1,2 -0,2 

Utvecklingsenhet -10,7 -10,3 0,4 0 

Digitaliseringsenhet -16,0 -16,0 0 0 

Summa -66,6 -67,3 -0,7 -0,4 

1.1  Utfall och helårsprognos 

Sektorn redovisar sammantaget ett positivt resultat efter 8 månader på 2,1 
mnkr. 
Helårsprognosen bedöms till ett underskott på 0,7 mnkr. 
Det är flera anledningar till den stora förändringen under årets sista 4 
månader. Den nya verksamheten för Kontaktcenter bedömer en lönekostnad 
sista tertialet på 1,2 mnkr, att jämföras med 0,6 mnkr som är lönekostnaden 
till 31 aug. Personalgåvan beräknas falla ut under sista tertialet med 0,5 mnkr. 
Företagshälsovård har bara en nettokostnad på 24 tkr till 31 aug men vid 
årets slut bedöms 0,5 mnkr ha förbrukats. Andra kostnader med tyngdpunkt 
sista tertialet är friskvård och 25-årsgåvan. Orsaken till en negativ 
helårsprognos beror på att ombyggnationen för kontaktcenter bokförs som en 
obudgeterad driftkostnad på sektorn. 
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Administrativa enheten 
Resultatet efter andra tertialet visar totalt sett på budget i balans. I detta 
ingår underskott för Kontaktcenter med nära 1,9 mnkr vad gäller 
ombyggnationen som av redovisningstekniska skäl bokförts som 
driftkostnader till 100 %. Därutöver finns överskott i delårsresultatet till 
augusti som minskar eller vänder till underskott under sista tertialet. 
Det som vänder till underskott är lönekostnaden i Kontaktcenter, dessa 
kostnader har sin tyngdpunkt under sista tertialet. På grund av en utebliven 
rekrytering av arkivarie har en konsult fått ersätta. Det innebär en 
kostnadsökning från föregående prognos med 0,2 mnkr. 
Helårsprognosen bedöms till underskott med 1,2 mnkr varav Kontaktcenter 
genererar underskott med 1,4 mnkr jämfört med årsbudgeten på 3,0 mnkr. 

Sektorsövergripande 
Resultatet efter 8 månader visar överskott med 0,6 mnkr. Den årliga 
personalgåvan delas ut före årsskiftet vilket gör att  kostnaden bokas på sista 
tertialet. Helårsprognosen bedöms till överskott med 0,4 mnkr beroende på 
lägre konsultkostnad än budgeterat. 

Utvecklingsenheten 
Resultatet efter andra tertialet visar ett överskott med 0,8 mnkr och detta 
positiva resultat beror mestadels på tillfälliga ersättningar från 
Migrationsverket utifrån massflyktsdirektivet för Ukraina. 
Helårsprognosen bedöms till överskott med  0,4 mnkr varav 
flyktingverksamheten bedöms ge överskott med 0,6 mnkr. Den vid 
halvårsskiftet nystartade verksamheten för närbusstrafik verkar bli dyrare än 
beräknat, underskott med 0,2 mnkr till årsskiftet är bedömningen. 

HR-enheten 
Resultatet efter 2:a tertialet visar ett överskott med 0,8 mnkr. Då ska man 
komma ihåg att vissa kostnader ligger bara eller mest på hösten. Exempel på 
det sistnämnda är friskvård och företagshälsovård. 
Helårsprognosen bedöms till ett underskott med 0,2 mnkr. 
Underskottet för friskvård på 0,2 mnkr från tidigare prognoser står fast. 
Chefsdagar och övriga utvecklingsinsatser bedöms ge underskott med 0,3 
mnkr. 
De fackliga verksamheterna bedöms ge överskott med 0,2 mnkr. 

Ekonomienheten 
Utfallet efter andra tertialet visar på ett överskott på 0,1 mnkr mot budget. 
Överskottet finns hos upphandlingsenheten som under hösten kommer få 



Delårsrapport augusti 2022

5

motsvarande merkostnader för en tillfällig resurs för att kunna genomföra 
årets planerade upphandlingar som är fler än normalt. 
Ekonomienhetens prognos för året ser ut att bli negativ med en 
budgetavvikelse på -0,1 mnkr. Försäkringsbolaget som vi tecknat vår 
miljöansvarsförsäkring hos aviserade en kraftig premiehöjning i slutet av 
2021. Det beror på att branschen infört en minimipremie. 

Digitaliseringsenheten 
Bedömningen är att enheten håller budget och redovisar därför en prognos på 
+/-0 för helåret. 
Resultatet efter andra tertialet visar ett underskott med 0,2 mnkr av de nära 
11 mnkr som är budgeten för perioden jan-aug. 

1.2  Investeringar 

Sektorn har en investeringsbudget på nära 10 mnkr. Utfallet under perioden 
jan-aug är 2,4 mnkr, och vid årets slut är årsprognosen att 5,7 mnkr 
förbrukats. 

Digitaliseringsenheten har en investeringsbudget på 5,9 mnkr som omfattar 
flera projekt, 
bland annat Microsoft M365 plattform för 1,0 mnkr. Helårsprognosen för 
samtliga projekt bedöms till 2,9 mnkr och det som inte beräknas utnyttjas av 
lagd budget är främst ej igångsatta fiber/nätverksprojekt. 
 
Utvecklingsenheten har den budgeterade investeringen för fiberstamnät på 
Käringön. 
Ansökan om tillstånd har tagit längre tid än förväntat. Utgiften beräknas 
uppstå under 2023. 

1.3  Händelser under perioden 

Pandemin tog fart igen i inledningen av året samt med den nya varianten av 
virus under sommaren med hög sjukfrånvaro som följd. Fokus ute i sektorer 
och i verksamheterna har i första hand lagts på att klara bemanningen. 

Kommunen har kontaktat Västra Götalandsregionen med anledning av att det 
bara finns en vårdcentral i kommunen. Alla andra bohuskommuner har minst 
två även om de är betydligt färre till invånarantalet. Närhälsan kommer efter 
vår begäran att göra en utredning för att bedöma möjligheten till en 
etablering. Resultatet av utredningen ska redovisas under hösten. 

Inom myndighetsutövningen av alkohol- och tobakstillstånd har Orust 
kommun inlett ett samarbete med Tjörns kommun, där Tjörn köper tjänst från 
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Orust. Detta innebär att vi under våren har kunnat anställa ytterligare en 
medarbetare. Detta minskar sårbarheten inom verksamheten och bidrar också 
till ökad kompetens. 

Under våren har arbetet med att utveckla ett kontaktcenter intensifierats. 
Lokalerna kring reception och telefonväxel har anpassats för den nya 
verksamheten och medarbetare har rekryterats. Kontaktcenter förväntas 
öppna under oktober månad. 

Under våren har HR-enhetens arbete med löneöversyn intensifierats och alla 
månadsanställda undantaget vårdförbundets avtalsområde erhöll ny lön fr o m 
220401. Arbetet med arbetsvärdering resulterade i att ett antal medarbetares 
löner korrigerades då de ej låg i nivå med jämförbara grupper. Ett digitalt 
anställningsavtal lanserades i april och ett antal verksamheter fick 
möjligheten att kunna arbeta i denna process som är en del av en digital 
onboarding. Arbetet med att införa eCompanion plus har fortgått men våren 
har till stor del handlat om att förbereda lönesystemet för det nya 
pensionsavtalet AKAP-KR samt att göra anpassningar för de stora 
förändringarna som träder i kraft inom lagen om anställningsskydd 1 oktober. 
Ett projekt för att starta en gemensam centraliserad bemanningsenhet pågår 
och under våren har ett antal workshops ägt rum och en förstudie har 
resulterat i en slutrapport. Kommunens administrativa stöd för 
pensionsadministration upphandlades och ett nytt avtal är tecknat med KPA. 
Vidare upphandlades en tjänst för visselblåsning för att kunna möta den nya 
lagen som trädde i kraft i juli. 

Under våren har ett nytt avtal tecknats mellan kommunen och Orustbostäder 
beträffande kommunala lägenheter. Kommunen får hyra högst 60 lägenheter 
som hyrs ut i andrahand under en prövotid. Om hyresgästen skött sig erbjuds 
ett förstahandskontrakt efter prövotiden. 

Två lokalkapacitetsutredningar beträffande förskolor och grundskolor samt 
kapaciteten på arbetsplatser i kommunhuset har genomförts. Samtliga 
utredningar visar att kommande behov under den närmaste åtta åren ryms 
inom våra planerade lokaler. 

Den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld har varit ovanligt skakig under 
perioden. Det har inneburit ett svårare prognos- och budgetarbete med 
återkommande pris- och kostnadsökningar. Under våren har en tioårig 
ekonomisk långtidsprognos arbetats fram. Den visar att kommunen trots en 
stor ökning av äldre kommer att ha positiva resultat om verksamheten i övrigt 
är oförändrad och bidraget i kostnadsutjämningen ökar med andelen äldre. 
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Prognosen bygger också på att äldreomsorgen byggs ut inom hemtjänst och 
inte med fler platser inom särskilt boende under tioårsperioden. 

Ännu en upphandling har genomförts av samverkanspartner i att utreda och 
eventuellt bygga ett trygghetsboende i Ellös på tomten för tidigare låg- och 
mellanstadieskola. Under hösten kommer detaljplanen att starta samt 
framtagande av förslag på byggnad samt kalkyler till beslutsunderlag. 
Planerad inflyttning i Ellös nya trygghetsboende är våren 2026 och i Henån 
där vi väntar på miljödom beräknas inflyttning kunna ske i det nya 
trygghetsboendet hösten 2025. 

Kriget i Ukraina bröt ut i februari och vi fick ställa om i våra verksamheter, alla 
sektorer blev berörda. På grund av väntad flyktingström till Sverige gavs 
uppdrag till kommunerna att rusta för att erbjuda evakueringsplatser för 
Migrationsverkets räkning. Vi rustade för ca 75 evakueringsplatser, men fick 
efter en tid besked att dessa inte skulle komma att användas. 

Parallellt, tog sig flyktingar till Orust på eget bevåg eller hämtades av 
engagerade medborgare. Det var också en stor oro från allmänheten när 
kriget bröt ut om hur vårt civila försvar fungerar, Flera samverkanskanaler 
upprättades både externt och internt och vi har under perioden arbetat 
mycket med kommunikation till våra medborgare om läget. Frivilliga har visat 
ett stort engagemang både för att skänka saker och starta såväl språkstudier 
som mötesplatser. Vi har arbetat med att hitta och samordna boendefrågor 
och varit behjälpliga i kontakter för att hitta arbete. De flesta ukrainska 
flyktingar har haft arbete under sommaren. De barn som kommit och börjat 
skolat har det också fungerat väldigt bra för. De har kommit in i skolan på ett 
mycket bra sätt. Vi har arbetat under stor osäkerhet både avseende 
ekonomiska förutsättningar och hur många flyktingar från Ukraina som skulle 
bli placerade på Orust när Migrationsverket skulle stänga sina anläggningar. 
Det besked vi har idag är att Migrationsverket beslutat att placera de 
egenbosatta flyktingar från Ukraina, i dagsläget 39 personer, i kommunen. 

Cykeltävlingen Tour of Scandinavia valde att lägga en etapp med start i 
Mollösund och målgång i Strömstad under sommaren. Arrangemanget blev 
sammantaget väldigt lyckat och ur ett marknadsföringsvärde viktigt för oss. 
Tävlingen sändes på Kanal 9 och Eurosport som visades i 22 länder med flera 
miljoner tittare. Även Öppet Varv där Orust kommun liksom tidigare år var 
med och ställde ut blev positivt. 

Arbetet med ny översiktsplan har nu gått in i slutfasen. Behov av reviderad 
naturvårdsplan har inneburit att tidplanen har förskjutits. 
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Digitaliseringsenheten har under perioden arbetat med att minimera 
effekterna av att leverantörerna har svårt att leverera enligt normala tidplaner. 
Arbetet har inneburit att se över när i tid vi behöver utrustningen och lägga 
beställningar med ett halvår och upp till ett års framförhållning. I M365-
projektet har det gjorts arbete i den grundläggande plattformen, inköp av 
licenser och utbildningsmaterial samt tagits beslut kring migrering av data. Ett 
flertal upphandlingar genomfördes under perioden vilket innebär att 
Digitaliseringsenheten, inom de flesta områden, har ramavtal för de 
kommande åren. 

2 Måluppfyllelse och analys 

2.1  Attraktiv kommun 

2.1.1 Ett gott bemötande och god tillgänglighet 

Prognos helår 

 Uppnått 

Kommentar 

Arbetet med införandet av kontaktcenter pågår och öppning kommer sannolikt 
ske under oktober. Erfarenheter från andra kommuner visar att 
tillgängligheten till kommunens tjänster ökar märkbart när ett kontaktcenter 
finns etablerat. Likaså kommer bemötandet uppfattas som mer professionellt 
i och med att kommunvägledarna, som enbart kommer att arbeta med 
kundkontakter, blir erfarna i sin roll. 

Under våren fattades beslut om Riktlinjer för tillgänglighet och service. Detta 
dokument är ett fint stöd i hela kommunens arbete för att förbättra servicen 
till våra kunder. Det pågår nu en översyn i sektorerna kring dels vilka 
arbetsuppgifter som kan lämnas över till kontaktcenter, men också hur man 
på enheterna kan förbättra sin service. Medvetenheten ökar hela tiden kring 
betydelsen av ett gott bemötande och god tillgänglighet. 

Under året har flera nya e-tjänster publicerats. Under tertial ett färdigställdes 
bl.a. synpunkter, klagomål, beröm och frågor, bygglov, avfallshantering och 
tider i idrottshallar. Under andra tertialet har sektor lärande infört ett nytt 
verksamhetssystem, Schoolsoft, som innebär att e-tjänster styrs om till 
systemet samt att andra kommer till. Antalet e-tjänster utvecklas enligt plan, 
men på grund av att flera pappersblanketter kan läggas ihop i en e-tjänst blir 
inte antalet e-tjänster så många som bedömningen var när målvärdet sattes. 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

 Andel som får svar 
på e-post inom en 
dag, andel (%) 

85 85  Utfallet för 2021 blev 80 % och 
ska jämföras mot årets 
målvärde på 85 %. Införandet 
av ett kontaktcenter från i höst 
pågår för fullt och 
bedömningen är att det arbetet 
ska leda till en förbättring och 
nå årets målvärde. Mätningar 
görs senare i höst. 

 Andel som tar 
kontakt med 
kommunen via 
telefon som får ett 
direkt svar på en 
enkel fråga, (%) 

60 60  Utfallet för 2021 blev 46 % och 
ska jämföras mot årets 
målvärde på 60 %. Införandet 
av ett kontaktcenter från i höst 
pågår för fullt och 
bedömningen är att det arbetet 
kan leda till en förbättring 
redan i årets mätning som sker 
under hösten. 

 Gott bemötande vid 
kontakt med 
kommun, andel av 
maxpoäng (%) 

88 88  Utfallet för 2021 blev 75 % och 
ska jämföras mot årets 
målvärde på 88 %. 
Implementeringen av ett 
kontaktcenter pågår för fullt 
och bedömningen är att det 
arbetet kan leda till en 
förbättring redan i årets 
mätning som sker under 
hösten. 

 Antalet nya e-
tjänster i kommunen 
(st) 

30 20 9 Under andra tertialet har 
arbetet med e-tjänster 
framförallt handlat om att tre 
e-tjänster som färdigställts för 
att lösa temporära behov. 
Utöver det har sektor lärande 
infört ett nytt 
verksamhetssystem, 
Schoolsoft, som innebär att e-
tjänster styrs om till systemet 
samt att andra kommer till. 
Prioriteringen har genomförts 
inför höstens arbete med e-
tjänster och de beslutades 
senare i centralt 
digitaliseringsråd. När 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

målnivån för antal e-tjänster 
sattes var bedömningen att 
exempelvis en pappersblankett 
blev en ny e-tjänst. Nu har det 
visat sig att flera 
pappersblanketter kan bli en 
och samma e-tjänst. Det gör 
att arbetet med att utveckla e-
tjänster fortgår som planerat 
men att utfallet blir lägre än 
målvärdet. 

2.1.2 En trygg och omtyckt kommun att bo, leva, besöka och verka i 

Prognos helår 

 Uppnått 

Kommentar 

Orust kommun har under våren kunnat anställa ytterligare en medarbetare 
som ska arbeta med alkohol- och tobakstillstånd för Orusts och Tjörns 
kommuner. Detta innebär en minskad sårbarhet och dessutom en ökad 
möjlighet att utbyta erfarenhet. I förlängningen gagnas kommunens 
företagare självklart av detta. 

Under våren togs beslut om lägre egenavgifter i färdtjänsten. Nu ligger en 
färdtjänstresa inom kommunen på samma nivå som motsvarande inom 
Stenungsunds kommun, vilket ger vissa kommuninvånare ökade möjligheter 
att resa. 

Sedan juni månad ersätter Servicebussar de tidigare Närbussarna. Genom det 
nya avtalet är samtliga resor nu gratis och möjliggör att på ett tryggt sätt resa 
mellan hemmet och kommunens tätorter. 

I upphandlingsplanen för 2022 ligger ca 70 upphandlingar och 
direktupphandlingar. Några av dem görs i samverkan med andra 
upphandlande myndigheter så att vi kan fokusera våra egna resurser på de 
viktigaste avtalen. Av de 17 som är klara kan nämnas nytt kundtjänstsystem 
för vårt nya kontaktcenter, solceller till Ängsvikens särskilda boende, fiskare 
för draggning av spökfiskeredskap och Ellös förskola. Av de ca 20 
upphandlingar som pågår kan nämnas trygghetsboende Ellös, förstudie för ny 
webbplats, visselblåsartjänst, nybyggnation av Svanesunds förskola och 
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flertalet ramavtal för löpande tjänster. 

Signalerna från besöksnäringen är att sommaren varit god. Orust företag har 
hittills i år väldigt få konkurser. Men läget förändras nu snabbt utifrån läget i 
vår omvärld med prisökningar på såväl råvaror som energi. Vi ser också en 
trend med ökad försiktighet där framförallt byggföretagen riskerar att drabbas 
då materialpriserna rusar i höjden. Här ser vi en risk att fler Orustföretag 
kommer att drabbas då vi har många företag inom byggsektorn. 

I samverkan med kommunpolisen har vi under året arbetat med 
trygghetsfrågor. 
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Prognos 
helår 

Uppdrag Kommentar 

 På god 
väg 

i) Förbättra 
företagsklimatet genom 
samverkan mellan kommun 
och näringsliv. 

Året började med att pandemin åter tog fart, 
och aktiviteter fick bli digitala eller flyttas. 
Ett digitalt frukostmöte med STO 
kommunerna och Företagarna har 
genomförts i början av året med temat, 
Västsverige som draglok i Sveriges ekonomi. 
Mötet lockade ett hundratal deltagare. 
Facilitering av ett flertal större företagsfrågor 
avseende etablering och utveckling har 
genomförts. 

I slutet av april genomfördes nätverksmöte 
med turistföretag och möte om 
myndighetsutövning och besöksnäringen 
tillsammans med Fyrbodal och Svenskt 
näringsliv. Fortlöpande sker samarbete med 
stödfunktioner för näringslivet som ALMI och 
Position Väst i syfte att skapa goda 
förutsättningar för våra företag att fortsätta 
utvecklas. Under perioden har vi även 
samarbetat i flera 
kompetensförförsörjningsprojekt riktat till 
näringslivet som Fenixz och Hållbar 
besöksnäring väst. 

Signalerna från besöksnäringen är att 
sommaren varit god. Orust företag har hittills 
i år väldigt få konkurser. Men läget förändras 
nu snabbt utifrån läget i vår omvärld med 
prisökningar på såväl råvaror som energi. Vi 
ser också en trend med ökad försiktighet där 
framförallt byggföretagen riskerar att 
drabbas då materialpriserna rusar i höjden. 
Här ser vi en risk att fler Orustföretag 
kommer att drabbas då vi har många företag 
inom byggsektorn. 

 Uppnått h) Avtal med GR – Vår 
avsikt är att ansöka om att 
gå med i GR 
(Göteborgsregionen). 
Förtydligande kring 
kostnader med nuvarande 
Fyrbodal jämfört med GR. 
Ansökan ska förberedas 
och lämnas in inför nästa 
mandatperiod. 

Avslutad i årsredovisningen 2021. 
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Prognos 
helår 

Uppdrag Kommentar 

 Uppnått g) Utreda fler möjligheter 
för äldre att till en låg avgift 
resa kollektivt inom Orust 
kommun. 

Avslutad i årsredovisningen 2021. 

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

 Sammanfattande 
omdöme om 
företagsklimatet i 
kommunen (Svenskt 
näringslivs enkät 
betyg 1-6) 

3 2,78 2,78 Omdömet av 
näringslivsklimatet kom den 25 
maj och rankingen kommer i 
september. I utfallet för 2021 
var betyget 2,64 och vårt 
målvärde i år är betyg 3 som 
motsvarar godkänt. Omdömet 
blev i år något högre än 
tidigare 2,78. Mycket arbete 
görs för att förbättra 
näringslivsklimatet i 
kommunen genom t.ex. 
Fyrbodalsamarbete och Ett 
enat Bohuslän där vi försöker 
få samma arbetssätt i 
tillstånds- och tillsynsarbetet. 

 Andel elever i åk. 9 
(15 år) som 
intensivkonsumerar 
alkohol någon gång i 
månaden eller 
oftare (%) 

14 14  Drogvaneundersökningen görs 
var tredje år och har 
genomförts nu under våren. 
Resultatet av den får vi till 
hösten med förhoppningen är 
att andelen skall ha minskat 
jämfört med den senaste 
undersökningen 2019 (15 %). 
Några av de insatser som 
gjorts i år är, deltagande i 
kampanjer i syfte att stoppa 
langning och även 
föreläsningar har genomförts. 
Tidiga insatser görs för att 
fånga upp de ungdomar som 
ligger i riskzon för alkohol- och 
drogmissbruk i samarbete med 
polis, socialtjänst, fritid och 
skola. Uppstart av klubb BUSA, 
en stödgruppverksamhet som 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

bland annat riktar sig till barn 
och unga som lever med 
missbruk i familjen. 

 Har upplevt hot och 
våld i hemmet, barn 
15 år (%) 

6 6  Under perioden har klubb 
BUSA startat, en 
stödgruppsverksamhet som 
bland annat riktar sig till barn 
och unga som lever med 
missbruk eller hot och våld i 
familjen. I den senaste 
undersökningen år 2019 var 
det 7 % av barnen som hade 
upplevt hot och våld i hemmet. 
Vår förhoppning är resultatet i 
årets undersökning visar att 
andelen har minskat. 

 Vunna 
överklaganden % 

90 90 100 Inom upphandlingsenheten 
eller administrativa enheten 
finns det inga inkomna eller 
pågående överprövningar 
under perioden. Bedömningen 
är att målyärdet uppnås. 

 Andel elever i åk. 9 
(15 år) som har 
använt narkotika 
överhuvudtaget (%) 

10 10  Drogvaneundersökningen görs 
var tredje år och har 
genomförts nu under våren. 
Resultatet av den får vi till 
hösten och förhoppningen är 
att andelen som använt 
narkotika överhuvudtaget skall 
ha minskat jämfört med 
senaste undersökningen 2019 
(11 %). Tidiga insatser görs i 
syfte att tidigt fånga upp de 
ungdomar som ligger i riskzon 
för alkohol- och drogmissbruk, 
ett samarbete med polisen, 
socialtjänsten, fritid och 
skolan. Uppstart av klubb 
BUSA, en 
stödgruppsverksamhet som 
bland annat riktar sig till barn 
och unga som lever med 
missbruk i familjen. 
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2.1.3 Synliggöra och stärka Orust identitet och goda värden 

Prognos helår 

 Uppnått 

Kommentar 

Antal följare på våra sociala medier ökar kontinuerligt. Orust kommun hamnar 
högt på ranking som mäter engagemang på sociala medier. 

Arbete pågår för fullt med framtagande av ny webbplats. I arbetet görs också 
en uppdatering av den grafiska profilen. 

I sommar valde organisationen för Tour of Scandinavia att arrangera en 
cykeltävling för damer med start på Orust. Starten gick i Mollösund med 
målgång i Strömstad. Kommunen var medarrangör till det barncykellopp som 
genomfördes i anslutning till starten av de professionella cyklisterna. 
Arrangemanget sändes i 22 länder på Eurosport och kanal 9. Vi fick otroligt 
fint genomslag i media och ett fint material att kunna använda i 
marknadsföring av vår kommun. 

Vi var också med och syntes i samband med Öppet varv med egen monter 
som blev särskilt välbesökt då vi i år valde att ha vår energi- och 
klimatrådgivare på plats. 

  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

 Antal följare på 
Facebook (st) 

1 663 1 914 1 914 Antal följare på Facebook ökar 
kontinuerligt, för att få en allt 
större utväxling är det viktigt 
att inlägg delas i större 
utsträckning. Årets målvärde är 
att öka antalet följare. Redan 
efter första tertialet hade vi 
flerföljare än vid utgången av 
2021. Det innebär att 
målvärdet bedöms uppnås. 
Antal följare vid utgången av år 
2021 var 1 662, vid utgången av 
april i år 1 813 och vid 
utgången av augusti i år 1 914. 

 Antal följare på 
LinkedIn (st) 

1 401 1 556 1 556 Antal följare på LinkedIn ökar 
kontinuerligt och blir en allt 
viktigare kanal för oss. Vi 
placerade oss på 1:a plats av 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

landets kommuner i 
engagemang på LinkedIn. 
Årets målvärde är att öka 
antalet följare. redan efter 
första tertialet hade vi fler 
följare än vid utgången av 
2021. Det innebär att 
målvärdet bedöms uppnås. 
Antal följare vid utgången av år 
2021 var 1 400, vid utgången av 
april i år 1 464 och vid 
utgången av augusti i år 1 556. 

 Antal följare på 
Instagram (st) 

2 017 2 397 2 397 Antalet följare ökar mest på 
Instagram. Vi blev rankade som 
nr 1 i Sverige med 98 av 100 
möjliga poäng vid senaste 
mätningen av företag och 
organisationer i kategorin 
kommuner och myndigheter. 
Årets målvärde är att öka 
antalet följare. Redan efter 
första tertialet hade vi fler 
följare än vid utgången av 
2021. Det innebär att 
målvärdet bedöms uppnås. 
Antal följare vid utgången av år 
2021 var 2 016, vid utgången av 
april i år 2 294 och vid 
utgången av augusti i år 2 397. 

2.2 Hållbarhet och hushållning 

2.2.1 Minskad klimatpåverkan 

Prognos helår 

 Uppnått 

Kommentar 

Kommunstyrelsen har inför 2022 beslutat om tre klimatlöften. Framtagande 
av laddinfrastrukturplan, minskat matsvinn och cirkulära möbler. Workshop 
har genomförts avseende framtagande av laddinfrastrukturplan och fortsatt 
arbete sker med minskning av matsvinn. Arbetet med hur vi skall arbeta med 
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cirkulära möbler är nu påbörjats och ett förslag på fortsatt arbete skall 
presenteras. 

Sektorn arbetar på olika sätt för att skapa struktur och samordning kring de 
miljöstrategiska frågorna i kommunen. I arbetet med budget 2023-2025 har 
Agenda 2030 vävts in i den nya målstyrningen för mandatperioden. 

Sektorn har arbetat fram ett nytt distansavtal för medarbetare som önskar 
arbeta viss tid på distans, som en effekt av nya arbetssätt under pandemin. 

Antalet papperskopior fortsätter inte längre att minska som tidigare trots 
utveckling av fler e-tjänster. Resor i tjänsten med privat bil fortsätter dock att 
minska. Bedömningen är att andelen digitala möten är fortsatt hög och man 
kör bil i mycket mindre utsträckning än före pandemin. 

  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

 Kopiering i antal 
miljoner totalt 
kommunen. 

2,7 2,8 1,9 Tertial 2 ligger fortsatt högre i 
antal utskrifter än föregående 
års motsvarande värde. Vi ser 
efter tertial 2 inte någon större 
effekt från ökad användning av 
e-tjänster när det gäller antal 
utskrifter utan orsaken är 
troligen att det krävs större 
förändringar i arbetssätt mm 
för att få ner antalet utskrifter i 
någon större utsträckning. 

 Kostnad miljoner 
kronor bilersättning 
tjänsteresa med 
privat bil, totalt 
kommunen. 

0,7 0,5 0,2 Mot bakgrund av att utfallet för 
2021 blev mycket lägre än 
målvärdet och att pandemin 
har inneburit nytt arbetssätt är 
bedömningen att målvärdet för 
helåret kommer att uppfyllas 
med råge. Andelen digitala 
möten är fortfarande är högt 
och man kör bil i mycket 
mindre utsträckning än före 
pandemin. 

2.2.2 Hållbar ekonomisk hushållning som ger förutsättningar för framtida 

välfärd och tillväxt 

Prognos helår 

 Uppnått 



Delårsrapport augusti 2022

18

Kommentar 

Kommunens ekonomi har varit stark de senaste åren. Sektorerna har en 
ekonomi i balans. Trots att pris- och ränteutvecklingen redan tagit fart mot 
rekordnivåer ser kommunens ekonomi god ut även för 2022. Men allt pekar 
mot stora ekonomiska utmaningar från år 2023 med ökade kostnader för 
pensioner, räntor, förbrukning och investeringar. 

Inköpsprocessen fortsätter att utvecklas genom en allt mer digitaliserad 
process. Andelen e-fakturor och digitala inköpsordrar fortsätter att öka. Vår 
administration minskar genom automatiserad fakturahantering. Vi får bättre 
kontroll och uppföljning av våra inköp. Vår avtalstrohet ökar genom att vi 
handlar från rätt leverantör till rätt pris. 

Helhetsperspektivet är mer i fokus än tidigare. Ledningsgruppen arbetar brett 
med frågor över sektorsgränserna och budgetprocessen fortsätter att 
utvecklas med fokus på kommunens bästa som helhet. 

Arbetet med ny översiktsplan har nu gått in i slutfasen inför presentation av 
förslag på samrådshandling inför beslut om samråd. Underlag för 
markanvändning, och samtliga utredningar med miljökonsekvensbeskrivning 
är i slutfasen. Arbete pågår även med uppbyggnad av struktur för den digitala 
översiktsplanen och kommer att presenteras inom kort. Behov av reviderad 
naturvårdsplan har inneburit att tidplanen har förskjutits. 

Prognos 
helår 

Uppdrag Kommentar 

 Uppnått l) Effektivisera våra interna 
och externa processer 
genom att arbeta 
sammanhållet mot smarta 
digitala lösningar i samtliga 
verksamheter, start 2019 

Arbetet med e-tjänster pågår i alla 
verksamheter utifrån prioriteringslista. 
Samtidigt pågår flera stora införandeprojekt 
parallellt i kommunen. Inom sektor lärande 
är införandet av verksamhetssystemet 
Schoolsoft i slutfas. Sektor omsorg har fokus 
bl. a. på ett införandeprojekt av Lifecare IFO, 
byte av trygghetslarm, digitala medicinskåp 
samt säker digital kommunikation. I sektor 
ledning och verksamhetsstöd pågår 
införandeprojekt M365 där arbetet med 
licenser slutförts, förberedelser för att 
stänga ner Skype pågår och andra delprojekt 
förbereds. Det nya kundtjänstsystemet 
Artvise som ska stödja arbetet i 
kontaktcenter kommer att gå i drift under 
hösten och framtagandet av ny hemsida 
samt nytt intranät pågår för fullt. 
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Prognos 
helår 

Uppdrag Kommentar 

 På god 
väg 

Arbeta fram en ny 
Översiktsplan med sikte på 
2040 

Arbetet med ny översiktsplan har nu gått in i 
slutfasen inför presentation av förslag på 
samrådshandling inför beslut om samråd. 
Underlag för markanvändning, och samtliga 
utredningar med miljökonsekvensbeskrivning 
är i slutfasen. Arbete pågår även med 
uppbyggnad av struktur för den digitala 
översiktsplanen och kommer att presenteras 
inom kort. Behov av reviderad 
naturvårdsplan har inneburit att tidplanen 
har förskjutits. 

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

 Andel e-fakturor, 
kommunen totalt 
(%) 

80 85 85 Andelen e-fakturor ligger 
stabilt på ca 85 %. Det innebär 
att årets målvärde på 80 % 
redan har passerats. Övriga 
kunder med samma IT-verktyg 
ligger runt 88 %. Löpande 
vidtas åtgärder för att öka 
andelen e-fakturor då varje e-
faktura är billigare i 
hanteringen än 
pappersfakturor. Av alla e-
fakturor som inkommit ligger 
28 % på abonnemang, vilket 
innebär en helt automatiserad 
fakturahantering. 

 Antal digitala 
inköpsordrar, 
kommunen totalt 
(st) 

4 209 5 800 3 638 Antalet digitala beställningar 
ute i verksamheterna fortsätter 
att öka vilket är glädjande och 
ett tecken på att det fungerar 
allt bättre. En digital 
beställning minskar den 
administrativa 
administrationen i många led. 
En framgångsfaktor som vi ser 
är dialog med beställare. Under 
våren genomfördes workshop 
med inriktning på olika 
avtalsområden och 
beställargrupper. Synpunkter 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

och förbättringsförslag tas om 
hand och systemet utvecklas 
löpande med förenklingar och 
tydligare information. 

Under perioden januari-augusti 
har beställarna totalt lagt 3 638 
digitala ordrar. Motsvarande 
period under 2021 var det 1 
835 st. Målsättningen är att 
öka antalet ordrar, vilket vi 
redan nått. Bedömningen att 
målet med råge uppnås för 
helåret. 
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2.3 Attraktiv arbetsgivare 

2.3.1 En bra och hälsofrämjande arbetsmiljö 

Prognos helår 

 På god väg 

Kommentar 

Prognosen är fortsatt att målet kommer att uppnås. Det finns dock ett litet 
frågetecken kring den ökande sjukfrånvaron. Pandemin med den nya 
varianten av Covid har gjort att sjukfrånvaron ökar igen, men även bortsett 
från Covid har kommunen fortsatt hög sjukfrånvaro. Övriga indikatorer pekar 
dock på god måluppfyllelse. 

  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

 Medarbetarengage
mang (HME) totalt 
kommunen -
 Totalindex 

81 81  Mätningen sker i slutet av året. 
Utfallet för 2021 var 80 och 
ligger strax under årets 
målvärde på 81. Fortsatta 
insatser genomförs och 
planeras med fokus på bl.a. 
arbetsmiljö och ledarskap. 
Bedömningen är att vi når årets 
målvärde. 

 Sjukfrånvaro 
kommunalt 
anställda totalt, (%) 

8 9,6 11,5 Sjukfrånvaron har varit högre 
än förväntat inte minst under 
sommaren då det normalt sätt 
är förhållandevis låg 
sjukfrånvaro. Den nya 
varianten av Covid har visat sig 
vara mycket smittsam och 
smittar även under den varma 
perioden vilket har inneburit 
betydligt mer sjukfrånvaro än 
förväntat. Men även utan covid 
så har kommunen en fortsatt 
hög sjukfrånvaro. 
Bedömningen är att målet på 
8 % inte uppnås vid årsskiftet. 

 Medarbetarengage
mang (HME) totalt 
kommunen -
 Motivationsindex 

81 81  Utfallet för 2021 var 81, det vill 
säga samma nivå som 
målvärdet är satt till i år. 
Mätningen sker i höst, men 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

ingenting indikerar på någon 
avvikelse från föregående år 
och årets målvärde. 

 Medarbetarengage
mang (HME) Sektor 
ledning och 
verksamhetsstöd - 
Totalindex 

80 82  Utfallet för 2021 (82) var högre 
än årets målvärde (81). 
Mätningen sker i höst, men 
ingenting indikerar på någon 
avvikelse från föregående år 
och därmed bedöms årets 
målvärde kunna uppnås. 

 Sjukfrånvaro 
kommunalt 
anställda Sektor 
ledning och 
verksamhetsstöd 
(%) 

5 5 4,7 Även sektor ledning och 
verksamhetsstöd har drabbats 
av den nya mer smittsamma 
varianten av Covid, men 
möjligheten att arbeta 
hemifrån har gjort att 
sjukfrånvaron ändå varit låg. 
Målet kommer sannolikt att 
uppnås vid årsskiftet. 

 Andel stolta 
medarbetare som 
kan tänka sig att 
rekommendera 
Orust kommun som 
arbetsgivare totalt 
kommunen (%) 

80 87,5  Utfallet för 2021 blev 87,5%. 
Det var glädjande högt och 
bedömningen är att utfallet 
bibehålls och överstiger 
åretsmålvärde i höstens 
undersökning. 
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1 Ekonomisk redovisning och analys 

Sektorn totalt, mnkr Budget helår 
Utfall för 
perioden 

Helårsprognos 
augusti 

Helårsprogno
s april 

Intäkter 46,6 51,3 65,0 58,7 

Kostnader -455,6 -315,7 -474,0 -462,7 

-varav 
personalkostnader 

-325,4 -228,7 - - 

-varav 
lokalkostnader 

-30,8 -23,4 - - 

Nettokostnader -409,0 -264,4 -409,0 -404,0 

Budgetram -409,0 -272,8 -409,0 -404,8 

Avvikelse 0,0 8,4 0,0 0,8 

 

Fördelning 
nettokostnad, mnkr 

Budget helår 
Helårsprogno

s augusti 

Avvikelse 
helårsprognos 

augusti 

Avvikelse 
helårsprogno

s april 

Sektorsövergripande -12,4 -11,7 0,7 0,0 

Vård och Omsorg -102,8 -105,5 -2,7 -1,2 

Äldreomsorg -131,0 -131,0 0,0 0,0 

Socialt stöd -162,7 -160,7 2,0 2,0 

     

Summa -409,0 -409,0 0,0 0,8 

1.1  Utfall och helårsprognos 

Efter årets andra tertial prognostiserar sektor omsorg totalt ett resultat för 
året i nivå med budget, det vill säga ett +- 0 resultat. Detta är en marginell 
förändring mot det överskott om 0,8 mnkr som prognostiserades efter april 
månad. 

Periodens resultat beräknas genom nettokostnaderna, januari till augusti, i 
förhållande till en tredjedel av årets totala budget. Periodens utfall för sektorn 
var +8,4 mnkr. Den största avvikelsen mot budget finns inom 
verksamhetsområdet socialt stöd. Under hösten förväntas ökade kostnader 
inom bland annat ekonomiskt bistånd, reparationer samt avseende 
placeringar för såväl vuxenenheten som enheten för barn och unga. Vilka till 
och med augusti månad ännu inte gett ekonomiskt effekt. 

Under de senaste två åren har sektor omsorg påverkas mycket av Corona 
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pandemin. Omsorgen ger stöd och service till samhällets mest sköra 
medborgare och därmed till de riskgrupper som folkhälsomyndigheterna har 
angett. Det innebär att de som arbetar med nära omvårdnad även 
fortsättningsvis ska stanna hemma vid symtom förenliga med covid-19 såsom 
hosta, feber och snuva. 

I sviterna av utbrottet av covid -19 samt utifrån det världsläge som råder har 
verksamheterna inom sektorn omsorg drabbats av stora kostnadsökningar 
inom bland annat drivmedel, sjukvårdsartiklar och skyddsutrustning. 
Prisutvecklingen har varit betydligt högre än den uppräkning med 1,7 procent 
enligt konsumentprisindex, som sektorn blivit kompenserad för i budget. Till 
detta aviserar Västtrafik om en prisökning för resor under årets sista 
månader. 

Frånräknat kostnadsökningar har regeringen under året gjort flera satsningar 
genom statsbidrag till förmån för sektorns verksamheter vart och ett med sina 
specifika direktiv. Aktuella statsbidrag inom sektorn just nu är: 

 Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer (8,9 mnkr) 
 Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och 

omsorgen om personer med demessjukdom (1,3 mnkr) 
 Utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden (2,4 mnkr) 
 Nära vård (1,2 mnkr) 

Utöver dessa statsbidrag erhöll sektorn under inledningen av året (januari-
mars) även ersättning för kompensation av sjuklöner, detta statsbidrag har nu 
upphört. 

Statsbidragen har bland annat möjliggjort satsningar för att förbättra 
arbetsmiljön för medarbetare såväl som för chefer inom de verksamheterna 
som de berör. Men också för att kompensera för kostnadsökningar. 
Statsbidragen bidrar givetvis till att bland annat äldreomsorgen kunnat lämna 
en prognos med en ekonomi i balans. Men där verkligheten är att tuffa tider 
väntar de kommande åren. Inte bara ekonomiskt utan än värre, personellt. Vi 
står inför en stor utmaning med kompetensförsörjningen, och till stora delar 
är den redan här. Vi ser att övertid och mertid under sommaren ökar, där 
ordinarie personal får dra ett tyngre lass när "fler händer" inte finns att tillgå. 
Lösningen innebär ökade kostnader men också trötta och slita medarbetare. 

Projektet med hemmaplanslösningar fortlöper med några avvikelser mot plan. 
Renoveringen av Ågården samt ombyggnation av den gamla skolan i 
Mollösund har försenats, vilket innebär att planerade åtgärder har fått skjutas 
upp. 
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Sektorsövergripande, redovisar en prognos på +0,7 mnkr där avvikelsen avser 
en budgeterad buffert som inte planerar att behöva nyttjas. 

Vård och omsorgs prognos beräknas till ett underskott om 2,7 mnkr, där 
största delen härrör till resursfördelningen för hemtjänst. Orsaken till 
underskottet är såväl att antalet brukare såväl som att biståndsbedömda 
timmarna mot budget ökat. Men också att antalet timmarna för insatser enligt 
hälso- och sjukvårdslagen inte minskat i den omfattningen som förväntats. 

För äldreomsorg kvarstår totalt sett den prognos som redovisades även i april, 
vilket var ett utfall för året i nivå med budget. Däremot finns avvikelser inom 
de olika verksamheterna. Särskilt boende redovisar ett överskott gentemot 
tilldelad budget, då de bland annat kunnat sälja platser till annan kommun 
men också genom ett aktivt arbete med bemanning. Hemtjänsten däremot 
ställs inför stora utmaningar, prognosen visar på ett större underskott. 
Brukarna är yngre, insatserna tar längre tid och brukarna är också mer vård 
och omsorgskrävande, vilket också speglas avseende utvecklingen av HSL- 
timmar i resursfördelningsmodellen. Verksamheten ser också fortsatt en 
negativ effekt av införande av heltidstjänster då allt tid inte kan läggas 
verksamhetsanpassad enligt de regler och avtal som finns. Arbetet med att 
optimera för att vara så kostnadseffektiva som möjligt pågår hela tiden, det 
finns dock en del kulturarbete kvar att gör inom enheterna och 
enhetscheferna möts ibland av ett stort motstånd. 

Utöver ovanstående infördes, i hemtjänsten, från den 1 juli ett krav på en fast 
omsorgskontakt inom hemtjänsten. Tanken är att den fasta 
omsorgskontakten ska bistå med kontakter till andra yrkesgrupper och 
samordna insatser. Och från och med 1 juli år 2023 ska densamma ha 
yrkestiteln undersköterska. Detta införande försvårar bland annat möjligheten 
till en optimal planering av körsträckor och besök hos brukare och blir således 
är kostnadsdrivande. En ökning av antalet telefoner inom hemtjänsten på 
grund av införandet leder också det till ökade driftkostnaderna. Utöver detta 
tillkommer utbildningskostnader för att kunna möta kravet om yrkestiteln 
undersköterska. Äldreomsorgens totala prognos är för året i dagsläget i 
balans men i samband med detaljbudgetarbetet för år 2023 kommer sektorn 
att ta ställning kring ett äskande av de medel som tillfallit kommunen i 
samband med införandet. 

Verksamhetsområdet socialt stöd har kostnader som snabbt kan förändras 
och variera över året men prognostiserar totalt sett ett överskott för året med 
2,0 mnkr. Arbetet med fler egna familjehem, eget kontrakterat jourhem samt 
stödboende för ungdomar 16-20 år i egen regi leder till att behovet av köpa 
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platser för barn och unga minskar, vilket innebär att ett större överskott kan 
prognostiseras inom enheten för barn och unga. Personlig assistans 
prognostiserar ett större underskott vilket beror på ett tillkommande ärende 
under år 2021 samt att kommunen har högre kostnader än vad 
försäkringskassan ersätter. Det är framförallt nattbemanning, hög 
sjukfrånvaro och rekryteringssvårigheter som medför kostsamma lösningar. 
För att på sikt klara att tillgodose behovet av boende inom LSS har en del 
omflyttningar skett mellan de olika boendena under våren, vilket medfört ett 
ökat bemanningsbehov. Enheterna har därtill haft en mycket hög sjukfrånvaro 
under året och sommarens bemanningsutmaning har lett till höga kostnader 
för övertidsersättning och sålda semesterveckor. Verksamheten kommer 
delvis balansera kostnaderna under året, dock inte helt därför prognostiseras 
ett underskott. För ekonomiskt bistånd har utfallet under de inledande 
månaderna varit stabilt gentemot budget. Men vid en jämförelse med tidigare 
års kostnadsutveckling och utifrån den osäkerhet som råder kring hur behovet 
av försörjningsstöd kommer utvecklas framöver, förväntas ett underskott vid 
årets slut. 

1.2 Investeringar 

Sektorn har erhållit investeringsmedel avseende mindre investeringar om 1 
mnkr för året, dessa medel förväntas att användas i sin helhet. 

Utöver dessa mindre investeringar ligger årets investeringsfokus inom 
området för digitalisering. Sista området inom hemtjänsten inför nyckelfritt 
därtill pågår ett arbete med att installera digitala läkemedelsskåp och digitala 
signeringslistor inom boenden, både inom äldreboenden samt inom boenden 
med särskild service för vuxna enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade), även kallat LSS-boenden. 

1.3 Händelser under perioden 

Sektor omsorg 

Under året så har många medarbetare i flera verksamheter drabbats av 
Covid-smitta eller misstanke om smitta. Det har inneburit svårigheter att 
bemanna verksamheterna. Det har blivit mycket mertid och övertid för de som 
varit i tjänst och kostnaderna för sjukfrånvaro är därmed mycket hög. 

Sommaren har inneburit stora påfrestningar för de flesta av våra medarbetare 
och chefer. För att kunna bemanna med sommarvikarier har sektorn fått 
arbeta med många olika lösningar. Under sommaren har chefer haft 
samordningsmöten varje måndag och fredag för att följa upp och samordna 
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personalresurserna. Andra åtgärder har varit att erbjuda extra ersättning till 
medarbetare som flyttat en eller två semesterveckor, samordnat skjutsar om 
det saknades kollektivtrafik, anställt serviceassistenter, serviceinsatser inom 
en hemtjänstgrupp utfördes av en städfirma, erbjuda andra kommunanställda 
att sommarjobba och informerat alla brukare och anhöriga om det ansträngda 
läget. 

Det pågår mycket olika aktiviteter för att möta det stora behovet av 
kompetensförsörjning inom sektor omsorg på både kort och lång sikt. Ett 
exempel på aktivitet har inletts är workshops gällande heltider och scheman- 
hur ska vi arbeta vidare för att det ska bli hållbart, både ur ett mänskligt och 
ett ekonomiskt perspektiv. Vi arbetar vidare med digitala- och tekniska 
lösningar bland mycket annat. 

Vi deltar i ett projekt i Fyrbodal med att starta upp en verksamhet som heter 
Mini-Maria. Mini-Maria kommer att vara en mellan kommun och region 
integrerad öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 21 år med frågor eller 
problematik rörande alkohol, droger eller spel om pengar. Mottagningen ska 
även vända sig till de ungas närstående samt till professionella som kommer i 
kontakt med målgruppen. 

En av de stora riktningarna i utvecklingen av välfärden är omställningen till 
Nära vård. Den är nödvändig för att klara att leverera hälso- och sjukvård och 
omsorg i framtiden, och utmanar också våra nuvarande sätt att styra och leda. 
Arbete med att strukturera upp arbetet med Nära vård pågår och Lidija Beljic 
från Fyrbodals kommunalförbund har anlitats som utvecklingsledare i 
processen, det är vårdcentralen och kommunens hälso- och sjukvårdsenhet 
samt socialt stöd som deltar. 

Kommunen har fortfarande en pågående rättstvist i kammarrätten gällande 
ett personlig assistans ärende med försäkringskassan som motpart. 

Äldreomsorg 

Det har under sommaren varit svårt att rekrytera vikarier till Svanesunds 
hemtjänst. En av åtgärderna för att säkerställa att brukarna skulle få sina 
insatser utförda var att ge en städfirma möjligheten att utföra serviceinsatser. 

Vid årsskiftet övergick vi från kontaktperson i hemtjänsten till fast 
omsorgskontakt. I samband med det så införde individtelefoner till alla 
medarbetarna i hemtjänsten. 

Under april fick vi nya trygghetslarm till personer med hemtjänst insatser och 
under maj och juni byttes larmen ut. 
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Vi har hela året haft flera tomma lägenheter inom särskilda boenden som 
påverkar intäktssidan negativt avseende omsorgsavgifter och hyror. Detta har 
enhetscheferna balanser genom personalminskning och utlån av personal. 
Strandgårdens särskilda boende har också sålt flertalet korttidsplatser till 
Stenungsund. 

Ängsviken har också haft en lägenhet vigd till en brukare med LSS-insatser 
samt några brukare från gruppbostad under en evakuering i den 
verksamheten. 

Fyrklövern har startat en psykiatrienhet med sex platser som ska fungera som 
hemmaplanslöning för målgruppen äldre med psykisk funktionsnedsättning. 

Café Torghandel på Strandgården öppnades och invigdes i samverkan med 
LSS daglig verksamhet. 

Glädjeresan med Lasse Kroner som samlat in medel till TV med 
ljudanläggningar till våra äldreboenden hösten 2021, i våras fick äntligen 
officiellt lämna över gåvan genom en tillställning på Strandgården med tårta 
och ståhej. 

Äldreomsorgslyftet flyter på med en avslutad grupp om 13 undersköterskor i 
år. Tio personer har en pågående utbildning och cirka 15 nya studerande 
startade i augusti. 

Den 1 april sänktes arbetstidsmåttet för de som arbetar natt från 35, 30 
timmar till 34, 20 timmar där vi kompenseras äldreomsorgen med cirka en 
halv miljon i årets budget. 

I vår satsning bästa mottagande enhet blev vinnarna avdelning Kajutan på 
Ängsviken och Morlanda hemtjänst. Ett stort grattis till er! 

Även i år har vi en nominerad chef till GLID= gott ledarskap inom demens. 
Kristin Dahlbom enhetschef på Kaprifolgården har blivit nominerad av sina 
medarbetare och intervjuad av styrelsen för GLID. 

I augusti fick Strandgården veta att de vunnit ett stipendiet från Carin 
Mannheimers minnesfond för sitt goda arbete. Dottern Anna Mannheimer 
ringde personligen och kommer senare i höst överräcka priset. Pengarna ska 
oavkortat gå till personalen att göra något roligt för. 

Stöd och omsorg 

Arbetsliv och försörjning är en sammanslagning av AME och ekonomiskt 
bistånd med syftet att skapa förutsättningar för personer att snabbare komma 
i egen försörjning. Ett viktigt arbete som startat är ett utvecklingsarbete vilket 
ska tillse att människor inte faller ur etableringen utan sysselsättning. 
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Inom arbetsplatsförlagd daglig verksamhet har den nystartade arbetsgruppen, 
Ellös servicegrupp arbetat vidare för att hitta arbetsuppgifter som matchar 
deltagarnas behov. Verksamheten har utvecklats på ett fint sätt och är 
uppskattad på Strandgården. 

Arbetsgrupp inom AME har sett över möjligheterna att skapa en verksamhet 
med utökad returverksamhet. Verksamheten syftar till att ta tillvara 
miljöperspektivet såväl som det humana mervärdet som finnas i att bidra. I 
verksamhetens målgrupp möts människor med varierade förmågor och 
resurser, alla med målet att nå självförsörjning och delaktighet. 

Folkhälsorådet har beviljat 100 tkr för att arbeta fram förutsättningar för ett 
hunddagis som en ny inriktning för daglig verksamhet och AME. Sektorn har 
också fått uppdraget att utreda möjligheten att utöka Andra chansen och 
använda lokaler i Timmerhult för återbruk av möbler och byggmaterial. En 
behovsanalys är genomförd som visar att en möjlighet är att ha både 
hunddagis och återbruksverksamhet i Timmerhult. En förstudie kommer 
beställas av samhällsutveckling för utreda förutsättningar och kostnader. 

Stöd och behandling är nu en gemensam arbetsgrupp med familjebehandlare, 
ungdomsstödjare, beroendestödjare, stödpersoner våld i nära relation och 
stödperson missbruk. Det ger bra förutsättningar att arbeta utifrån 
helhetsperspektiv där det vid behov ges möjlighet att arbeta med hela 
familjen. 

På uppdrag av lokala närsjukvårdsgruppen har handlingsplanen för psykisk 
hälsa reviderats med nya åtgärder och aktiviteter. Utifrån handlingsplanen 
kommer en samverkansgrupp fortsätta arbeta (socialtjänst, boendestöd, 
missbruk, hemsjukvård, öppenpsykiatri och Capio) i syfte att förbättra 
samverkan för att ge brukare/patienter rätt stöd, vård och behandling. 

IFO Vuxen är efter omorganisation en myndighetsenhet, där ingår missbruk, 
våld i nära, socialpsykiatri, LSS och numer även biståndsenhet. Enheten har 
under året kommit en bit i arbetet med att hitta hemmaplanslösningar och 
därmed minska antalet köpta platser inom främst socialpsykiatri men även en 
LSS-plats, med tidigare total kostnad om nästan 1.7 mkr per år, har kunnat 
tas hem och utförs inom egen regi. 

Klubb Busa har startat upp under våren genom ett samarbete med föreningen 
Junis som också är huvudman för verksamheten. Klubb Busa är en 
gruppverksamhet som vänder sig till barn och unga med föräldrar som har 
psykisk ohälsa, missbruk eller är separerade. Familjebehandlare, 
ungdomsstödjare och skolkurator håller i gruppverksamheten. 
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Projektet "samverkan skola och socialtjänst" är igång och arbetar gemensamt 
för att alla elever ska klara sin skolgång. 

Första Yrkesresan för IFO Barn och unga introducerades under våren och 
startar upp under hösten i GR:s regi. Handläggare på barn och unga kommer 
genomföra yrkesresan. 

Vård och omsorg 

Bemanningsenheten som rekryterar samtliga tim-anställda inom sektor 
omsorg har haft 257 ansökningar som har inkommit under perioden januari till 
juli. Enheten har intervjuat 124 personer inför och under sommaren, av dessa 
har 80 anställts. 

En förstudie gällande en omorganisation pågår, som kan innebära att 
bemannings-enheten kan komma att bli kommunövergripande 

Periodvis har det varit en hög beläggning på korttidsenheten och vid vissa 
tillfällen har det behövts använda tomma särskilda boendeplatser som 
korttidsplatser, speciellt under sommaren. 

Ekonomiadministratör på sektor omsorg har organisatoriskt flyttat till 
ekonomienheten, för ett bättre samarbete med övriga ekonomiadministratörer 
och bättre informationsflöde. 

Ett stort fokus under året har varit och är att slutföra digitaliseringsprojekt 
som varit pågående under lång tid. 

Resursfördelningen  

Det har skett en ökning av verkställd tid och det är drygt 40 individer mer med 
någon form av insatser nu jämfört med januari. Verkställd tid har ökat men 
samtidigt har timmar per brukare minskat vilket visar på att man arbetar aktivt 
med att bevilja rätt insatser enligt behov. 

Antal personer med mer hemtjänst än 100 timmar i månaden har ökat under 
året, från 13 till 21 individer. Personer med behov av hemtjänst nattetid har 
ökat med fem personer och med 90 timmar i månaden. Ledsagning och 
avlösning över 12 timmar har också ökat. 

Personer med enbart HSL-insatser som utförs av hemtjänstpersonal (oftast 
läkemedelsadministration) har ökat från sju i januari till femton i augusti, det 
har varit fler under sommarmånaderna då vi har haft flertalet sommargäster 
med behov av läkemedelsadministration. 

Antal personer inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården har ökat 
med åtta patienter. Det har hittills i år varit 168 nyinskrivna och 176 avslutade 
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patienter och det har gjorts 29 bedömningar som inte lett till inskrivning. 
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2 Måluppfyllelse och analys 

2.1 Attraktiv kommun 

2.1.1 Ett gott bemötande och god tillgänglighet 

Prognos helår 

 Uppnått 

Kommentar 

Uppfattningen är att medarbetare inom äldreomsorgen har ett gott 
bemötande i sitt möte med brukarna, vilket vi kan se i indikatorn där vi når 
målvärdet. Cheferna inom äldreomsorgen har tillsammans reflekterat över 
vilka aktiviteter som är en god hjälp i arbetet att öka resultatet. Det är främst 
inom särskilt boende vi kan se att resultat förbättrats, medan det inom 
hemtjänst ligger kvar på samma nivå. 

Äldreomsorgen har arbetat mycket med att stärka chefens ledarskap och vilka 
åtgärder som kan vidtas när medarbetare visar brister i sitt bemötande. Även i 
ledningsgruppen har de reflekterat över hur de kan visa respekt för andra 
professioner, anhöriga och brukare. Arbete med att tydliggöra förväntningar 
och vara tydlig i vår kommunikation samt transparent har troligtvis bidragit till 
ett bättre resultat. 

Tidigare brukarundersökning inom funktionsstöd visar att de flesta som bor 
på gruppbostad trivs hemma men det finns tydliga och viktiga 
förbättringsområden som upplevd trygghet och att själv få bestämma om det 
som är viktigt. Dialog förs på enheterna om hur man ska arbeta med 
resultatet tillsammans med brukarna för att utveckla och förbättra 
verksamhet och kvalitet. Ny brukarundersökning förbereds och kommer 
genomföras hösten 2022 och resultatet kommer presenteras och analyseras. 

Sektor omsorg har också ett par verksamheter där det inte genomförs någon 
nationell brukarundersökning. Här har det ändå genomförts en egen 
undersökning, för att ha underlag till kommande utveckling. Resultatet visar 
att brukare/patienter är nöjda med bemötandet. 

Gällande tillgänglighet så besvaras frågor, synpunkter och klagomål 
skyndsamt inom sektor omsorg. Detta är en väl fungerande rutin sedan länge. 
Många saker hanteras i vardagen och det har därför tidigare varit svårt att 
följa upp detta, men nu är enhetscheferna bättre på att komma ihåg att 
dokumentera och diarieföra det vilket ger oss ett bra underlag för vidare 
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utveckling av verksamheten. Telefonin är svår att förbättra då de ofta är på 
möten, står i samtal med medarbetare eller brukare/anhöriga, men utifrån en 
granskning av våra klagomål, upplevs ändå tillgängligheten god. På IFO är 
tillgängligheten hög då mottagningstelefonen alltid är öppen, även om 
enskilda handläggare har telefontid. Ute på våra enheter kan det vara svårare 
då medarbetare ofta är upptagna med andra uppdrag med brukaren. 

Medarbetare i hemtjänsten har fått individtelefoner under året, vilket också 
leder till en tydlighet och ökad tillgänglighet, då brukarna vet vem de ska 
kontakta och när. 

Genom att på olika sätt nå ut med information om våra verksamheter ökar vi 
också tillgängligheten, ett utvecklingsarbete som pågår. 
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Prognos 
helår 

Uppdrag Kommentar 

 Uppnått Implementera 
sektorövergripande planen 

Den övergripande planen är ett vägledande 
dokument och en grund i allt 
utvecklingsarbete som sker inom sektorn. 
Implementeringen har kommit olika långt i 
våra verksamheter. Utifrån den övergripande 
planen har det skapats en äldreomsorgsplan 
och en verksamhetsplan för vård och 
omsorg. Enheterna arbetar vidare på olika 
sätt för att implementera planerna. 

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

 Gott bemötande i 
brukar- och 
kundenkäter, sektor 
omsorg. 

90 95 95 Sektor omsorg redovisar ett 
utfall på 95% för 
äldreomsorgen 2022 vilket 
innebär att målvärdet nås. 
Brukarundersökning visar att 
äldreomsorgen redovisar ett 
bra resultat gällande gott 
bemötande och når målvärdet 
med marginal. Enheterna har 
aktivt arbetat med 
värdegrunden där bemötande 
är en del, de har diskuterat och 
reflekterat i grupp för ett 
gemensamt arbete med ett 
gott bemötande. De har också 
arbetat med tydlig information 
och transparens vilket ses 
påverka resultatet positivt. 

Även i sektorns egna enkäter 
nås målvärdet med marginal. 
Inom socialt stöd pågår ett 
arbete för att öka antal 
deltagare, då resultat inte 
kunnat redovisas utifrån lågt 
antal svar. 

 Antal e-
blanketter/e-
tjänster gällande 
sektorns tjänster 

  1 E-tjänst för hemtjänst vid 
tillfällig vistelse är publicerad 
och används av de flesta 
kommuner vid beställning och 



Delårsrapport augusti 2022

15

  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

fungerar mycket bra. 
Digitaliseringssamordnare 
arbetar vidare med e-tjänster 
men vi har ingen mer som är 
klar. 

 Tillgänglighet 
telefon/mail 

   I samband med arbetet inför 
kontaktcenter, har 
verksamheterna funderat över 
tillgängligheten i flera olika 
forum. Varje ledningsgrupp har 
arbetat för att öka 
tillgängligheten. I den statistik 
som funnits tillgänglig har 
verksamheterna tittat på utfall 
för besvarade+hänvisade 
samtal. 

För äldreomsorgens chefer har 
utfallet försämrats något 
mellan de båda mätningarna, 
men det pågår ett aktivt arbete 
med hur telefonen kan 
hänvisas, kopplas till kollega 
eller andra åtgärder som kan 
förbättra tillgängligheten. 

Gemensamt för hela sektor 
omsorg är att obesvarade 
samtal ska minska. Det finns 
tillfällen då det är svårt att 
svara, men alla enhetschefer 
har som rutin att ringa upp vid 
missade samtal. 

2.1.2 En trygg och omtyckt kommun att bo, leva, besöka och verka i 

Prognos helår 

 På god väg 

Kommentar 

I vår indikator gällande nöjdhet når vi inte riktigt målvärdet inom 
äldreomsorgen, men tittar vi på andra mätvärden kan vi se att brukare inom 
äldreomsorgen känner sig trygga och att de inte besväras av ensamhet, vilket 
är viktiga värden för oss. Gällande ensamhet ligger vi bland de 25% bästa i 
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Sverige. Utifrån detta är ändå bedömningen att vi når målvärdet. Vi har inom 
äldreomsorgen arbetat på flera olika delar för att våra brukare ska få en trygg 
omsorg med god kvalitet. Detta genom arbetet med äldreomsorgens 
nationella värdegrund, fast omsorgskontakt, SAMO och struktur24 samt även 
samarbetet med anhörigkonsulent. Vår väntetid från ansökan till erbjuden 
plats i särskilt boende har minskat avsevärt under åren, vilket vi tror håller i 
sig även i år. Under 2022 har två av våra äldreboenden övergått till 
intraprenadform. Inom hemtjänsten arbetar de ständigt med att hålla nere 
antalet personal hos brukare för att ge en så trygg omvårdnad som möjligt, 
vilket i dagsläget är ett svårt uppdrag utifrån bemanningsläget. 

Fokus för Socialt Stöd 2022 är delaktighet och demokrati samt att vi ska leda 
och arbeta tillitsbaserat. Ett förändrings- och omställningsarbete har startat 
för att ställa om från verksamhetsanpassade insatser till mer 
individanpassade insatser vilket kommer leda till god kvalitet för våra brukare.  
Under hösten kommer utvecklingssatsning genomföras med hela IFO Vuxen, 
Arbetsliv och försörjning samt socialpsykiatrin som kommer handla om 
kulturförflyttning i socialt arbete. En utvecklingsdag, "Att möta personer med 
NPF i socialtjänsten" kommer genomföras i oktober tillsammans med 
Attention. En tydlig organisation för SIP arbete har lett till ökad samverkan 
kring gemensamma klienter/brukare. 
 
Mitt Val är en studiecirkel för personer med intellektuell funktionsnedsättning 
i syfta att få fler inom målgruppen att rösta i valet 2022. Studiecirkeln 
genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Flera viktiga samverkansarbeten pågår som bidrar till en utveckling mot mer 
tidiga och förebyggande insatser men också att individer med komplexa behov 
ska få rätt stöd. Det handlar om samverkan med aktörer utanför sektor 
omsorg, men mycket fokus ligger också på att utveckla och förbättra den 
interna samverkan. Samverkansprojekt mellan lärande och omsorg för att 
minska skolfrånvaron är ett exempel. Klubb Busa, en gruppverksamhet för 
barn till föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruk där föreningen Junis är 
huvudman är ett annat exempel. 

Indikator gällande vunna överklaganden visar på att vi har en hög 
rättssäkerhet, då vi hittills vunnit samtliga överklaganden. Beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) ska i princip verkställas omedelbart. Kommunen är 
skyldig att rapportera till IVO om en beviljad insats inte har verkställts inom 
tre månader. Under första tertialet har sektor omsorg rapporterat in 11 beslut 
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som ej verkställts inom 3 månader. Motsvarande siffra för andra tertialet är 15 
st beslut. 

I samband med införande av e-arkiv inom sektor omsorg, har ett stort arbete 
påbörjats i närarkivet, där vi säkerställt att de akter som redan är gallrade i 
vårt verksamhetssystem även är gallrade i fysiska arkivet. Samtidigt har vi 
gjort handläggare uppmärksamma på dokumenthanteringsplanen och hur den 
bör tolkas, för att minska hantering av papper och därmed ha bättre koll på 
våra handlingar. 

Prognos helår Uppdrag Kommentar 

 Uppnått i) Förbättra 
företagsklimatet genom 
samverkan mellan kommun 
och näringsliv. 

Inom Daglig verksamhet finns ett upparbetat 
arbetssätt när det avser samarbetet mellan 
arbetscoach och arbetsplatser som tar emot 
deltagare för arbetsplatsförlagd daglig 
verksamhet. Liknande arbetssätt finns 
mellan arbetskonsulent på AME och 
praktikplatser inom näringslivet. 

 Lokaliseringsutredning av 
ny brandstation i syfte att 
säkra en trygg framtida 
Räddningstjänst samt 
utreda 
effektiviseringsvinster i en 
samordning med hemtjänst 
samt andra funktioner. 
(Sektor samhällsutveckling 
och sektor omsorg) 

 

 o) Öka samverkan mellan 
sektor lärande och omsorg, 
för att tidigt jobba 
förebyggande och undvika 
att barn och ungdomar 
hamnar i utanförskap. 

 

 Uppnått p) Från 2022 delta i en 
gruppverksamhet där 
Svenska kyrkan på Orust är 
huvudman som syftar till att 
främja barn och ungas 
psykiska hälsa, framförallt 
för de barn som lever i 
familjer där det förekommer 
psykisk ohälsa, missbruk 
och eller våld. 

Då Svenska Kyrkan drog sig ur samarbete 
med Klubb Busa, har ett samarbete 
utvecklats med föreningen Junis som nu är 
huvudman för verksamheten. 
Familjebehandlare tillsammans med 
skolkurator arbetar med gruppverksamheten. 
Under våren har lokaler iordningsställts och 
andra förberedelser genomförts. Bland annat 
information och besök på kommunens 
skolor. Gruppverksamheten startar efter 
sommaren. 
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Prognos helår Uppdrag Kommentar 

 På god 
väg 

Hemmaplanslösningar Arbetet med hemmaplanslösningar pågår 
inom samtliga verksamheter. Inom 
äldreomsorgen finns nu en ombyggd 
avdelning med inriktning psykiatri på 
äldreboendet Fyrklövern. De har tagit emot 
flera brukare som tidigare varit placerade på 
köpt plats utanför kommunen. Arbetet med 
SIP har förbättrats inom alla verksamheter, 
och inom individ- och familjeomsorgen förs 
en kontinuerlig dialog inom arbetsgrupperna 
för att se när och om det är möjligt att 
tillgodose brukares behov genom våra egna 
insatser istället för köpt placering. 

Tillfälligt stödboende på Herrgården startade 
i februari och bygglov för korttidsboende LSS 
har beviljats. Planen var att 
socialpsykiatriboende Ågården skulle stå 
klart i slutet av 2022 men då entreprenör 
gått i konkurs försenas detta arbete. En 
förstudie pågår om tre modulboende för akut 
bostadslösa. Rekrytering av familjehem och 
jourhem i egen regi är andra framgångsrika 
hemmaplanslösningar. 

Det sker ett nära samarbete och samverkan 
inom organisationen, mellan handläggare 
och utförare för att möjliggöra 
hemmaplanslösningar. 
Även det förebyggande arbetet inom IFO 
Barn och unga utvecklas i en positiv riktning 
och fler biståndslösa stödinsatser utförs och 
fler ansöker om stöd. Personal från 
socialtjänsten, polisen och skolan har haft 
gemensamma möten med elever på skolan. 

Sektor omsorg har stort fokus på samverkan. 
Det börjar sätta sig ute i verksamheterna att 
alla måste hjälpas åt och att alla ärenden är 
våra tillsammans vilket innebär att alla får 
göra sin del av arbetet. 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

 Helhetsbedömning 
kring nöjdheten med 
service/ 
verksamheten i 
brukar- och 
kundenkät, sektor 
omsorg 

90  85 Gällande helhetsbedömning i 
äldreomsorgens 
brukarundersökning, redovisas 
ett resultat på 85%, vilket är en 
försämring mot föregående 
undersökning och målvärdet 
nås inte. Inom hemtjänst ser vi 
att vi ligger lite sämre till på 
frågan "Brukar personalen ta 
hänsyn till dina åsikter och 
önskemål om hur hjälpen ska 
utföras", vilket visar att vi 
behöver bli bättre på 
kommunikationen gällande 
insatserna. Inom särskilt 
boende har vi lågt resultat på 
"Hur nöjd eller missnöjd är du 
med de aktiviteter som erbjuds 
på ditt boende" vilket kan bero 
på att vi har många 
hyresgäster som är svårt sjuka 
och inte orkar delta på 
aktiviteterna, men kan också 
bero på att vi inte erbjuder de 
aktiviteter som efterfrågas. 

Vi redovisar också ett lågt 
resultat på mat och 
måltidsmiljö, jämfört med 
övriga kommuner. Endast 56% 
anser att måltiderna är en 
trevlig stund på dagen och 62% 
anser att maten brukar smaka 
bra. 

I våra egna enkäter ser vi att vi 
behöver arbeta mer med 
tillgänglighet. 

 Vunna 
överklaganden % 

90  100 Inom sektor omsorgs 
myndighetsutövning har 
kommunen fått rätt i samtliga 
överklaganden. Inom 
avgiftshandläggningen har 
inget beslut överklagats hittills 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

i år. 

  

 Antal ej verkställda 
beslut 

  15 Under andra kvartalet 2022 
rapporterade sektor omsorg in 
15 st beslut som ej verkställts. 
Av dessa var 13 inom LSS och 
2 inom socialpsykiatri. 

Inom LSS finns det svårigheter 
att hitta personal som är 
passande för uppdrag som 
kontaktperson/ledsagare, 
vilket gör att beslut inte kunnat 
verkställas. Samma skäl anges 
för beslut om ledsagarservice 
och avlösarservice. Fem av 
besluten gäller korttidsvistelse, 
vilket är något vi i dagsläget 
köper extern plats för om det 
matchar den enskildes behov 

Inom socialpsykiatri gäller 
båda beslut kontaktperson. 
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2.1.3 Synliggöra och stärka Orust identitet och goda värden 

Prognos helår 

 Uppnått 

Kommentar 

Sektor omsorg har under året vid flera tillfällen uppmärksammats externt, 
vilket i hög grad bidragit till att synliggöra och stärka Orust identitet och goda 
värden. Deltagandet på KOMMEK i augusti gav oss möjlighet att visa effekten 
av det förändringsarbete som skett i sektorn de senaste åren. 

En kommunikationsplan för sektor omsorg planeras, men avvaktas då ett stort 
arbete med kommunens intranät och hemsida pågår. Ett viktigt syfte med 
kommunikationsplanen är att förändra attityder och minska stigmatisering 
men också att och marknadsföra och synliggöra yrken och verksamheter. 

Samtliga verksamheter är aktiva när det gäller sociala medier och är positiva 
till att dela med sig av information om och från sin arbetsplats. Enhetschefer i 
sektor omsorg är inbjudna till andra kommuner för att föreläsa om 
samordnande undersköterska, vilket bidrar till att synliggöra och stärka Orust 
identitet och goda värden, likaså nominering till utmärkelsen "Gott ledarskap 
inom demens". 

Enheterna inom sektor omsorg har under året arbetat med bästa mottagande 
enhet, vilket innebär att främja värdskapet och underlätta för nya kollegor. De 
ska bli väl mottagna och känna trygghet, få kunskap om vad som ingår i 
uppdraget och vilka förväntningar som finns när de kommer som nya 
medarbetare. Introduktionerna ska bli heltäckande och det är planerat och 
strukturerat när nya kollegor kommer till arbetsplatsen. En tävling 
genomfördes under första delen av året där tre enheter inom sektorn 
uppmärksammades som "bästa mottagande enhet". Ny enkät skickas ut till 
hösten. 

Sektor omsorg har under året också påbörjat resan med ett språkutvecklande 
arbetssätt. Utsedda medarbetare och chefer utbildas som språkombud och 
tillsammans kan de sedan arbeta fram en plan för hur ett språkutvecklande 
arbetssätt kan implementeras i sina verksamheter. Med ett språkutvecklande 
arbetssätt ser man vinster i form av till exempel en förbättrad arbetsmiljö, 
bättre dokumentation och tydligare kommunikation, öppnare klimat och ökad 
kvalité och säkerhet på arbetsplatserna.  
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Prognos 
helår 

Uppdrag Kommentar 

Ej mätbart Kommunikationsplan för 
sektor omsorg 

En kommunikationsplan för sektor omsorg 
planeras, men avvaktas då ett stort arbete 
med kommunens intranät och hemsida 
pågår. 

 Uppnått Bästa mottagande enhet Bästa mottagande enhet innebär att främja 
värdskapet och underlätta för nya kollegor. 
De ska bli väl mottagna och känna trygghet, 
få kunskap om vad som ingår i uppdraget 
och vilka förväntningar som finns när de 
kommer som nya medarbetare. 
Introduktionerna ska bli heltäckande och det 
är planerat och strukturerat när nya kollegor 
kommer till arbetsplatsen. 

Arbetet med bästa mottagande enhet har 
satt introduktion och bemötande av nya 
kollegor i fokus. Enheterna har till stor del 
sett över sitt introduktionsmaterial, 
planeringsverktyg och tillsammans 
reflekterat över hur de tar emot och förhåller 
sig till vikarierna. 

En tävling genomfördes under första delen 
av året där tre enheter inom sektorn 
uppmärksammades som "bästa mottagande 
enhet". Ny enkät skickas ut till hösten. 

 Uppnått Språkutvecklande 
arbetssätt 

Medarbetare och chefer inom sektorn 
utbildas som språkombud. Tillsammans kan 
de sedan arbeta fram en plan för hur ett 
språkutvecklande arbetssätt kan 
implementeras i sina verksamheter. Med ett 
språkutvecklande arbetssätt ser man vinster 
i form av till exempel en förbättrad 
arbetsmiljö, bättre dokumentation och 
tydligare kommunikation, öppnare klimat och 
ökad kvalité och säkerhet på 
arbetsplatserna. 

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

 Minst ett 
inlägg/vecka på 
intranät, orust.se 
eller sociala medier 

   
Ja 

Verksamheterna inom sektor 
omsorg har varit aktiva och 
kreativa i sina inläggsförslag, 
för att marknadsföra sektorn 



Delårsrapport augusti 2022

23

  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

på sociala medier. För sektor 
omsorg är det särskilt viktigt 
att vi har möjlighet att visa och 
informera om våra olika 
verksamheter, för att locka 
eventuella blivande 
medarbetare. 

 Extern 
uppmärksamhet, 
sektor omsorg 

2  4 Äldreomsorgen syntes under 
första tertialet i flera artiklar i 
tidningen i samband med 
Glädjeresan. En av 
enhetscheferna var nominerad 
till utmärkelsen Gott ledarskap 
inom demensvård och två an 
enhetscheferna föreläser för 
andra kommuner om arbetet 
med samordningsansvarig 
undersköterska. 

I augusti var sektorchef och en 
enhetschef inom 
äldreomsorgen på KOMMEK 
och berättade om arbetet med 
att bibehålla en god kvalitet i 
verksamheterna tillsammans 
med minskade kostnader. 

Vårt boendestöd har varit med 
i Fyrbodals personliga ombuds 
podd "PO-podden". På 
Youtube finns också 
OrustPodden, som produceras 
av Mediagruppen-Daglig 
verksamhet. 

Flera av våra professioner i 
sektor omsorg var med och 
representerade Orust kommun 
på ett mycket bra sätt på 
jobbmässan i Uddevalla i 
våras. 
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2.2 Hållbarhet och hushållning 

2.2.1 Minskad klimatpåverkan 

Prognos helår 

 Uppnått 

Kommentar 

Utifrån de förutsättningar vi har att påverka, gör sektor omsorg bedömningen 
att vi kommer nå målet gällande minskad klimatpåverkan. Vi lägger fokus på 
minskat matsvinn och digitala möten i den mån det går. Vi arbetar 
kontinuerligt för att digitalisera våra verksamheter, vilket ger resultat främst i 
minskade pappersutskrifter. Så långt det är möjligt väljs fossilfria fordon och 
laddhybrider. 

Arbetet med e-arkiv kommer bidra till minskad klimatpåverkan. I dagsläget 
har vi inom sektor omsorg en alldeles för stor hantering av papper, vilket kan 
hanteras digitalt. 

  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

 Minskat matsvinn    Mätning genomfördes vecka 
19, men inget mätvärde finns 
tillgängligt. Det går dock att se 
att enheterna inte minskat 
matsvinnet. Förhoppningen är 
att kunna minska när det är 
möjligt att beställa 
portionsstorlekar. På 
korttidsenheten anges att 
matsvinnet inte är lika stort, 
enheten beställer mat utefter 
brukarantal. 

 Andel fossilfria 
fordon, 
laddhybrider, 
elcyklar etc inom 
sektor omsorg 

  54 I sektor omsorg är 54% av 
fordonen nu 
fossilfria/laddhybrider. Utöver 
detta används elcyklar för att 
ytterligare minska 
klimatpåverkan. 

 Antal kg insamlat 
vid strandstädning 

  9 639 Efter tertial 2 har 
Arbetsmarknadsenheten 
samlat in 9639 kg skräp vid 
strandstädning. 
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2.2.2 Hållbar ekonomisk hushållning som ger förutsättningar för 

framtida välfärd och tillväxt 

Prognos helår 

 Uppnått 

Kommentar 

Sektor omsorg har under året arbetat vidare med de påbörjade digitala 
lösningarna som Lifecare Mobil Omsorg, digitala medicinskåp och 
signeringslistor, nyckelfria lås osv. De digitala lösningarna hjälper oss 
effektivisera verksamheterna, vilket är viktigt inför kommande 
rekryteringsproblematik. Undersköterskorna behöver kunna lägga tiden på 
kärnverksamheten och inte lägga tid på att hämta nycklar eller liknande. Alla 
enheter arbetar aktivt med att hitta vilka arbetsuppgifter vi gör som kan 
digitaliseras och alla är öppna för nya digitala arbetssätt som kan 
ersätta/underlätta det vi gör idag eller effektivisera utförandet. 

Omställningsarbetet mot fler hemmaplanslösningar och bättre 
resursutnyttjande fortsätter framåt. Ombyggnationen av Ågården har 
försenats och beräknas nu vara inflyttningsklart under våren 2023. Herrgården 
används som ett tillfälligt stödboende för vuxna och kan erbjuda upp till 4 
platser. Det pågår en förstudie för att kunna skapa så kallade 
lågtröskelboende för personer som saknar bostad och har ett pågående 
missbruk eller av andra anledningar inte kan bo i ordinärt bostadsbestånd hos 
tex Orustbostäder. Dessa personer är mycket utsatta och inte sällan i dåligt 
skick såväl fysiskt som psykiskt. Förstudien ska utreda förutsättningar för tre 
avsides belägna modulboende. 

Korttidsboende i Mollösund beräknas vara klart våren 2023 vilket ger barn och 
ungdomar möjlighet att erbjudas korttidsvistelse i Orust kommun istället för 
placeringar i andra kommuner. Inom barn och unga har HVB placeringar 
succesivt minskat och det förebyggande arbetet utvecklas framgångsrikt. 
Enheten har idag en fungerande familjehemsvård där utveckling av rutiner 
och utbildning till familjehemmen alltjämt pågår. En stabilare arbetsgrupp 
med erfarenhet och kompetens från har bidragit till utvecklingen av 
hemmaplanslösningar. 

Alla enheter inom sektor omsorg går igenom ekonomiläget på APT vilket ökar 
medvetenheten om kostnader kopplade till verksamheten. En av våra 
intraprenader har haft möjlighet att sälja platser till annan kommun vilket 
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bidragit till ett överskott för dem. De har valt att investera i öns samtliga 
samordnande undersköterskor genom att finansiera en mindre 
ledarskapsutbildning.  

Prognos 
helår 

Uppdrag Kommentar 

 Uppnått l) Effektivisera våra interna 
och externa processer 
genom att arbeta 
sammanhållet mot smarta 
digitala lösningar i samtliga 
verksamheter, start 2019 

Vi arbetar vidare med våra digitala lösningar 
för att effektivisera våra processer. Under 
året har vi till fortsatt arbetet med digitala 
lås i hemtjänst, digitala medicinskåp och 
digital signering och våra e-tjänster. Vi har 
flera pågående projekt, som nu behöver 
avslutas innan vi kan gå vidare med fler 
digitala lösningar. 

 

  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

 Slutförda 
digitaliseringsprojek
t 

  3 Efter tertial 2 kan vi se att vi 
närmar oss slutet på flera av 
våra digitaliseringsprojekt. 
Hittills har vi slutfört e-tjänst 
för hemtjänst vid tillfällig 
vistelse och digital signering 
och byte av trygghetslarm i 
ordinärt boende (kvarstår dock 
att revidera rutiner). 

 Kostnad individ- och 
familjeomsorg, 
kr/inv 

4 606 4382 4382 Statistiken har ett års 
eftersläpning och utfallet för 
2022 avser 2021. Målet var att 
minska kostnaden per invånare 
för individ och familjeomsorgen 
jämfört med föregående års 
utfall. Det senaste utfallet 
innebär att kostnaden 
minskade med 225 kr per 
invånare, vilket innebär att 
målvärdet har uppnåtts. Det 
beror på att kostnaderna för 
placeringar har minskat på 
grund av bland annat nya 
arbetssätt och uppbyggnaden 
av insatser på hemmaplan.  

 Antal individer inom 
ekonomiskt bistånd 

  18 Under perioden 1/1- 31/7 har 
35 personer med ekonomiskt 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

som går till egen 
försörjning 

bistånd avslutats, varav 18 
blivit självförsörjande. Av 
dessa har 9 st gått till annan 
ersättning/bidrag, 8 st som fått 
arbete och en som studerar. 

  

2.3 Attraktiv arbetsgivare 

2.3.1 En bra och hälsofrämjande arbetsmiljö 

Prognos helår 

 Uppnått 

Kommentar 

Sektor omsorg drabbades hårt av pandemin även i år, främst under de första 
månaderna. Vi kan dock se att sjuktalen gick ner under april, så 
förhoppningen är att vi fortsatt ska minska sjukfrånvaron på helår. En 
jämförelse jan-juni 2022 med samma period föregående år visar på en 
sjunkande trend gällande sjukfrånvaron. 

Enhetscheferna arbetar kontinuerligt för en hälsofrämjande arbetsmiljö. Detta 
innebär både att följa kommunens riktlinjer gällande rehabiliteringsinsatser, 
korttidsfrånvaro osv, men också att arbeta med friskfaktorer från Sunt 
arbetsliv, ökad tillgänglighet och förbättrad kommunikation och skapa 
trygghet i verksamheterna. En av våra intraprenader har också satsat på 
riktade utvecklingsdagar på konferensanläggning vilket är uppskattat av 
medarbetarna. 

En hemtjänstgrupp har under sommaren provat köpa in städ av externt 
företag. Företaget har utfört insatsen veckostäd för våra brukare, detta för att 
använda våra resurser på bästa sätt och tillse att insatser blir verkställda. Det 
har också bidragit till en förbättrad arbetsmiljö enligt medarbetarna som nu 
inte upplever samma tyngd i arbetet. 

På APT i verksamheterna förekommer ofta reflektioner om etiska dilemman i 
vardagen, för en lärande organisation och rusta varandra inför svåra 
situationer. Detta bidrar till en bättre arbetsmiljö då kunskap sprider sig 
medarbetare emellan och medarbetare känner trygghet då man har 
problematiserat och övat hjärnan på knepiga situationer som lätt uppstår i 
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arbetet med människor. 

Sektor omsorg har tagit ett nytt tag i arbetet med rapporterade händelser i 
KIA under året. Det är minskade rapporter kopplade hot- och våldssituationer, 
vilket kan antas bero på handledning vid svåra situationer men också för att 
arbetet med riskanalyser och handlingsplaner blivit bättre. Under sommaren 
har flertalet rapporter handlat om händelser kopplade till låg bemanning. 

Ett arbete har har påbörjats med att ta fram strategier för ett hållbart arbetsliv 
i socialtjänsten för att rekrytera och behålla framförallt socialsekreterare inom 
myndighetsutövningen, då det är mycket svårt att rekrytera socialsekreterare. 
Arbetet kommer ske tillsammans med HR-enheten. 

Flera enheter har valt att arbeta med sin handlingsplan till HME-enkäten i 
Stratsys istället för KIA. Genom att ha den i Stratsys blir de påminda om 
aktiviteterna och kan både oftare och snabbare följa upp aktiviteterna och om 
de ger det resultat som önskades. Förhoppningen är därför att vi kommer 
förbättra vårt resultat i enkäten. Genom att använda stratsys för att 
visualisera handlingsplanen för medarbetarna, ökar det också kännedom om 
våra mål och dess uppföljning. 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

 Sjukfrånvaro 
kommunalt 
anställda Sektor 
Omsorg (%) 

  14,2 Sektor omsorg har en fortsatt 
hög sjukfrånvaro, även om det 
går att se att det sjunker en 
aning. Statistik januari-juni, 
visar att äldreomsorgen har en 
aning lägre sjukfrånvaro, 
jämfört med samma period 
2021. År 2022 var 
äldreomsorgens totala 
sjukfrånvaro 16,10 jämfört med 
16,60 år 2021. 
Långtidsfrånvaron har gått ner, 
men korttidsfrånvaron har ökat. 
Det är främst inom särskilt 
boende som den totala 
frånvaron minskat. 

Även inom socialt stöd samt 
vård och omsorg kan vi se en 
minskning under perioden 
samma period jämfört med 
2021.  

 Medarbetarengage
mang (HME) Sektor 
omsorg  - 
Motivationsindex 

   Prognosen är att vi når 
målvärdet utifrån tidigare års 
resultat samt ett mer tydligt 
arbete med aktiviteter kopplat 
till HME-enkätens resultat. 

 Medarbetarengage
mang (HME) Sektor 
omsorg -
 Ledarskapsindex 

80 80  Prognosen är att vi når 
målvärdet, utifrån föregående 
års resultat. Vi hoppas också 
på förbättrade resultat jämfört 
med föregående år, då vi 
genom att ha HME-index som 
indikatorer i Stratsys, vilket gör 
att vi med större 
regelbundenhet kan kan följa 
upp våra enheters aktiviteter. 

Verksamheterna har fokus på 
ledarskap och ett arbetssätt 
som bygger tillit i syfte att öka 
delaktighet, vilket också 
förväntas leda till att vi når 
målvärdet. 
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  Indikator 
Målvärd
e 

Prognos 
Utfal
l 

Kommentar 

 Medarbetarengage
mang (HME) Sektor 
omsorg - Totalindex 

80   Prognosen är att vi når 
målvärdet. Vi hoppas på 
förbättrade resultat jämfört 
med föregående år, då vi 
genom att ha HME-index som 
indikatorer i Stratsys med 
större regelbundenhet kan följa 
upp våra enheters aktiviteter.  

 Medarbetarengage
mang (HME) Sektor 
omsorg -
 Styrningsindex 

80 80  Prognosen är att vi når 
målvärdet, utifrån föregående 
års resultat. Vi hoppas också 
på förbättrade resultat jämfört 
med föregående år, då vi 
genom att ha HME-index som 
indikatorer i Stratsys, på ett 
tydligare sätt arbetar med 
målstyrning och uppföljning av 
mål tillsammans med 
enheterna. 
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1 Ekonomisk redovisning och analys 

Sektorn totalt, mnkr Budget helår 
Utfall för 
perioden 

Helårsprognos 
augusti 

Helårsprogno
s april 

Intäkter 0,3 0 0 0,5 

Kostnader -13,3 -7,5 -12,5 -13,0 

-varav 
personalkostnader 

-8,2 -4,4 - - 

-varav 
lokalkostnader 

-0,1 -0,1 - - 

Nettokostnader -13,0 -7,5 -12,5 -12,5 

Budgetram -13,0 -8,7 -13,0 -13,0 

Avvikelse 0 1,1 0,4 0,4 

 

Fördelning 
nettokostnad, mnkr 

Budget helår 
Helårsprogno

s augusti 

Avvikelse 
helårsprognos 

augusti 

Avvikelse 
helårsprogno

s april 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

-7,6 -7,2 0,4 0,3 

Stöd till politiska 
partier 

-0,4 -0,4 0 0 

Revision -1,0 -1,0 0 0 

Övrig politisk 
verksamhet 

-4,0 -3,9 0 0,2 

Summa -13,0 -12,5 0,4 0,4 

1.1  Utfall och helårsprognos 

Resultatet efter det andra tertialet visar ett överskott med 1,1 mnkr. Stor del 
av överskottet beror på revision och valet där större kostnader kommer under 
sista tertialet. 

Helårsprognosen bedöms till ett överskott på 0,4 mnkr och är helt hänförligt 
till ett samlat överskott på grund av lägre arvoden än budgeterat till 
fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. 

1.2  Händelser under perioden 

Kommunfullmäktige har under våren implementerat ett nytt digitalt system 
som ska bidra till att öka transparensen, effektiviteten och tillgängligheten på 
sammanträde. Systemet underlättar bland annat vid omröstningar och 
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jävssituationer. 

En ny leverantör av webb-sändningar har också upphandlats, vilket innebär 
att kommunfullmäktiges sammanträden även i fortsättningen kan följas av 
allmänheten på distans.



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-14 
 

 
§ 121 KS/2022:86 
 
Information om delårsbokslut augusti 2022 för Orust kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har upprättat en delårsrapport för Orust kommun för perioden januari-augusti. 
 
Ekonomichef informerar om det preliminära resultatet för perioden januari-augusti som uppgår 
till ett överskott på plus 98 miljoner kronor. 
 
Helårsprognosen vid årets slut beräknas till ett överskott på plus 78,5 miljoner kronor. Det är 50 
miljoner kronor bättre än budgeterat resultat (28,6 miljoner kronor) och cirka 15 miljoner kronor 
bättre än bedömningen i apriluppföljningen. 
 
Den positiva budgetavvikelsen består främst av ökade intäkter i form av skatter och bidrag som 
beräknas bli 41,8 miljoner kronor, vilket är cirka 13 miljoner kronor högre än budgeterat. 
Sektorerna redovisar tillsammans ett beräknat plusresultat med 2 miljoner kronor. 
Budgetavvikelsen per augusti och sektor, ser ut enligt följande: 
Politisk verksamhet + 400 000 kronor 
Ledning och verksamhetsstöd - 700 000 kronor 
Lärande - 1,5 miljoner kronor 
Omsorg Ingen budgetavvikelse 
Samhällsutveckling + 3,8 miljoner kronor 
 
Årets investeringsutgifter ser ut hamna på 119 miljoner kronor av budgeterat 171 miljoner 
kronor.  Tidigare i år amorterade vi av 20 miljoner kronor på låneskulden, eventuellt kommer 
även amortering ske av de 25 miljoner kronor som faller ut november månad. 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-14 
 

 
§ 122 KS/2022:86 
 
Information om delårsbokslut augusti 2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna delårsrapport per augusti 2022 för sektor ledning och verksamhetsstöd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor ledning och verksamhetsstöd har upprättat en delårsrapport för perioden januari-augusti. 
 
Periodens resultat till och med augusti uppgår till överskott på 2,1 miljoner kronor. 
Helårsprognosen för sektorn bedöms dock till ett underskott på 700 000 kronor vid årets slut. 
Det finns flera orsaker till det prognostiserade underskottet under årets sista fyra månader. Några 
av orsakerna är ökade kostnader för ombyggnation av kontaktcenters lokaler (bokförs som en 
obudgeterad driftkostnad på sektorn), projektet om e-arkiv, utvecklingsinsatser för chefer och 
upphandlingskostnader. Kostnader för friskvård och personalgåva faller också ut under årets sista 
tertial. I dagsläget beräknas det i gengäld bli lägre personalkostnader för kontaktcenter än 
budgeterat. 
 
Några händelser under perioden är inrättandet av kontaktcenter, avtal om alkohol och 
tobakshandläggning åt Tjörns kommun, införandet av en visselblåsarfunktion, utredning om 
centraliserad bemanningsenhet, digitalisering av anställningsprocessen, övergång till Office 365, 
kapacitetsutredningar för förskola/skola/kommunhus samt upphandling av trygghetsboende i 
Ellös. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport per augusti 2022 sektor ledning och verksamhetsstöd daterad 2022-09-12 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
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Utskottet för omsorg 2022-09-14 
 

 
§51 KS/2022:86 
Delårsrapporter 2022 för Orust kommun - Sektor omsorg 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Föreslå Kommunstyrelsen besluta att 

 Godkänna uppföljning och årsprognos per sista augusti år 2022 för Sektor omsorg. 
 Godkänna förvaltningens återrapportering om fast omsorgskontakt. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor omsorg har upprättat en delårsuppföljning med helårsprognos per sista augusti. 
Årsprognosen efter årets andra tertial beräknas till ett resultat i nivå med budget.  
 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-24 § 255 i samband med beslut om uppdragsdokument och 
detaljbudget för 2022 att uppdra till förvaltningen att under 2022 återkomma hur förslaget kring 
fast omsorgskontakt påverkar sektorn och hur eventuell budgetjustering kan lösas 2022. 
Införandet av fast omsorgskontakt innebär kostnadsökningar inom hemtjänsten bland annat 
genom försvårande av en optimal planering av körsträckor och besök hos brukare. Då sektorn 
totalt sett, per augusti månad, prognostiserar ett årsresultat i nivå med budget bedöms i nuläget 
att ingen budgetjustering behövs för 2022. Men i samband med detaljbudgetarbetet för år 2023 
kommer sektorn att ta ställning kring ett äskande av de medel som tillfallit kommunen i samband 
med införandet. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-06 
Uppföljning med årsprognos augusti 2022 – Sektor omsorg 
Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-09-13 
 

 
§148 KS/2022:86 
Uppföljning och helårsprognos augusti 2022, sektor samhällsutveckling 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Godkänna uppföljning och årsprognos per sista april 2022 för sektor samhällsutveckling. 
2. Godkänna uppföljning och årsprognos per sista april 2022 för affärsdrivande verksamhet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor samhällsutveckling har upprättat en delårsuppföljning med helårsprognos per sista april 
för sektorn samt affärsdrivande verksamhet. Utfall per sista april 2022 visar på ett överskott på 
1,4 kr för sektor samhällsutveckling exklusive affärsdrivande verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att återinföra helgöppet på Strandgårdens kök i 
Ellös. Finansiering skulle ske inom befintlig ram vilket förvaltningen genomfört genom 
omfördelning av resurser bla från vakanta tjänster.  
 
Helårprognosen för sektor samhällsutveckling visar på ett överskott om 1 mnkr. Detta beror på 
en vunnen tvist om 0,7 mnkr samt vakanta tjänster.  
 
Affärsdrivande verksamhet 
Utfall per sista april 2022 inom vatten- och avlopp visar på ett överskott med 2,1 mnkr. Prognos 
för helåret är ett överskott med 1 mnkr.  
 
Renhållningsverksamheten visar på ett överskott med 1,4 mnkr per sista april och prognosen för 
helåret är resultat enligt budget det vill säga +/-0. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-09 
Uppföljning med årsprognos april 2022 – sektor samhällsutveckling (rapport) 
Uppföljning med årsprognos april 2022 – affärsdrivande verksamhet (rapport) 
 
Beslutet skickas till 
Sektor samhällsutveckling 
Ekonomienheten 

 
 
 



 Datum Diarienummer 1(1)
2022-09-02 KS/2022:809

Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
telefon 0304-33 42 82
e-post: susanne.ekblad@orust.se

Finansrapport augusti 2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Godkänna finansrapport augusti 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningens ekonomienhet har upprättat en finansrapport efter augusti
månads utgång 2022 med avstämning mot finanspolicyn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-02
Finansrapport augusti 2022 daterad 2022-09-02

Beslutet skickas till
Ekonomienheten

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Susanne Ekblad
Ekonomichef

Comfact Signature Referensnummer: 1437912
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Datum Diarienummer 
 

2022-09-02 KS/2022:809  
 

 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Susanne Ekblad 
tel 0304-33 42 82 
fax 0304-33 41 85 
e-post: susanne.ekblad@orust.se 
 

Finansrapport augusti 2022 
Uppföljning av ramar och riskbegränsningar 

  Not 
2022-08-

31 
2022-04-

30 

Limiter 2022 enligt 
policy eller särskilt 
beslut 

Ino
m 

limit 
Långfristig 
låneskuld (mnkr) 

1 
 

520  
540 

Max 590 mnkr  
(KF 2021-09-09 § 84) 

Ja 

Utnyttjad 
byggnadskreditiv 
(mnkr) 

  0 0 
Inom ramen för av 
fullmäktige godkänd 
långsiktig upplåning. 

Ja 

Långivarandel (%): 
Kommuninvest 

1 100 100  
- 
 

Andel lån med 
rörlig ränta (%) 

1 45,19 40,74 Max 65 % Ja 

Räntebindningstid 
(år) 

  
1 år  

8 mån 
1 år  

7 mån 
- - 

Genomsnittlig 
låneränta senaste 
12 mån (%) 

1 0,76 0,73 - - 

Räntekostnad 
(mnkr) 

1 
5,6 

(prognos) 
5,7 

(prognos) 
Budget 5,6 mnkr (KF 
2021-09-09 § 84) 

Ja 

Kapitalförfall inom 
1 år (%) 

1 21,15 24,07 
Bör spridas med 10-15 
% varje år 

Nej 

Kapitalbindningstid 
(år) 

  
2 år 11 

mån 
2 år 11 

mån 
- - 

Derivatvolym 
(mnkr) 

  0 0 
Endast hantering av 
under-liggande lån med 
syfte att förändra 

Ja 
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räntebindningen. 
Volymen får inte 
överstiga den totala 
låneskulden. 

Likvidberedskap 
(mnkr) 

3 127,3 105,3 

En månads brutto-
utbetalningar inkl. 
check-räkningskredit. 
Totalt ca 55 mnkr (KF 
2021-09-09 § 84) 

Ja 

Utnyttjad 
checkräkningskredi
t (mnkr) 

3 0 0 
Max 50 mnkr.  
I nuv. bankavtal 30 
mnkr. 

Ja 

Fordonsleasing, 
aktuell skuld 
(mnkr) 

 11,8  10,4  
Max 20 mnkr. 
Redovisas som 
driftkostnad.  

Ja 

Borgensbeslut 
(mnkr) 

4 409,6 409,6 
Max 500 mnkr (KF 
2019-08-22 § 67) 

Ja 
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Noter finansrapport 
 
1. Låneskuld 
Kommunens låneskuld uppgick 2022-08-31 till 520 mnkr, vilket innebär en 
minskad låneskuld sedan årsskiftet (2021-12-31 540 mnkr). Kommunfullmäktige 
har beviljat en nyupplåning för året på 50 mnkr samt att motsvarande belopp på 
de lån som förfaller till betalning under året får omsättas. Det innebär att 
låneskulden får öka upp till 590 mnkr (KF 2021-09-09 § 84). Mot bakgrund av 
god likviditet vid årets början, högre prognostiserat resultat för året än budget 
och att investeringsprognosen ligger lägre än budget behövs sannolikt inte 
någon nyupplåning i år. Istället planeras det omvända, att amortera på 
låneskulden. 

Under perioden januari-april har ett lån omsatts på totalt 25 mnkr till rörlig ränta. 
Under perioden maj-augusti har ett lån på 20 mnkr amorterats. Under den 
senaste perioden har också ett lån på 30 mnkr omsatts men startdatum är 1 
september och redovisas därför i nästa finansrapport. Lånet som tidigare hade 
rörlig ränta omsattes till fast ränta på 3,109 % och en löptid på 5,8 år. Den 
senaste omsättningen innebär att andelen lån med rörlig ränta minskar till 39 % 
istället för 45 % som redovisas i tabellen ovan. 

Datum Belopp, 
mnkr 

Fast 
ränta 

% 

Rörlig 
ränta vid 

lånetillfäll
et % 

Löptid, år 

 
Nyupplåning 

     
Summa     

 
Omsättning 

21/3 25  0,265 % 5,2 
     
     
     

Summa 25    
 
Amortering 
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17/8 20    
     
     

Summa 20    
 

Kommuninvest i Sverige AB är långivare till samtliga lån. Övriga tillåtna 
motparter enligt finanspolicyn vid upplåning är: Danske bank, Handelsbanken, 
Nordea, SBAB, Swedbank och Orusts Sparbank. Offertförfrågan brukar ställas till 
samtliga tillåtna motparter utom SBAB. Det har endast varit Kommuninvest som 
lämnat offert de senaste åren.  

Motpart lån 
(mnkr) 

Låneskuld 
2022-08-

31 

Låneskuld 
2022-04-

30 

Förändring Låneskuld 
2021-12-

31 
Kommuninvest 520 540 0 540 
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Graferna nedan visar kapitalbindning och räntebindning fördelat per rullande år.  
 

 
 

 
Kommunens skuldportfölj ska vara sammansatt så att kapital- och ränteförfall 
sprids över tiden. Risken för påtaglig kostnadsökning och ändrade 
marknadsräntor minimeras på så vis. Enligt finanspolicyn bör kapitalförfall 
spridas så att den totala låneskulden förfaller till betalning med cirka 10-15 % 
varje år. Under det kommande året förfaller fyra lån på totalt 110 mnkr (21,15 %). 
Kapitalförfallet ryms inte inom finanspolicyns limit. Nyckeltalet beräknas på 
kommande 12 månader från avstämningsdatumet för finansrapporten. Exakt när 
lån förfaller under året varierar och påverkar därför nyckeltalet. Detta gör att 
nyckeltalet inte alltid ryms inom limiten i finanspolicyn vid avstämning under 
året, men däremot bör göra det vid helårsavstämningen. Exempelvis omsattes ett 
lån 1 september som ingår i nästa finansrapport. Den omsättningen gjorde att 
andelen lån som förfaller inom 1 år sjönk till 15 % och då håller vi oss inom 
limiten och till policyn.  

Den genomsnittliga kapitalbindningstiden i skuldportföljen är 2 år och 11 
månader. 
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Enligt finanspolicyn får maximalt 65 % av den totala låneskulden ha rörlig ränta. 
Andel fast ränta ska spridas på olika löptider, med en maximal löptid på 10 år. 
Kommunen hade 2022-08-31 17 lån varav nio lån med rörlig ränta (45,19 % av 
skuldportföljen) och resten med fast bunden ränta. Den 1 september omsattes 
ett lån från rörlig ränta till fast ränta. Omsättningen påverkar nyckeltalet i nästa 
finansrapport, men innebär att nyckeltalet sjunker till en andel rörliga lån på 39 
%. Kommuninvest anger att cirka 30 % av skuldportföljen är lämpligt ur Orusts 
perspektiv att ha rörlig ränta på. Lånens storlek varierar mellan 15 mnkr och 45 
mnkr. Den fasta räntan varierar mellan 0,27 % och 4,02 %. Genomsnittsräntan i 
nuvarande skuldportfölj är 0,76 %. Föregående period var genomsnittsräntan 
0,73 %. Det var sannolikt den lägsta genomsnittsräntan kommunen haft på sina 
lån överhuvudtaget. Genomsnittsräntan var exempelvis 2012-12-31 2,94 %. Men 
nu pekar alla räntor upp igen och snitträntan beräknas till ca 2-2,5 % under 2023. 

I mars 2021 godkände Kommuninvest kommunens ansökan om Grönt lån för 
investeringsprojektet Om- och tillbyggnad av Ellös avloppsreningsverk. Ansökan 
gäller upplåning av 200 miljoner kronor mellan åren 2021-2025. Grönt lån 
innebär att pengarna kommer från placerare som vill att deras förvaltade medel 
ska göra skillnad för miljön. Grönt lån innebär också något lägre ränta och 
möjlighet att marknadsföra kommunens hållbara investeringsprojekt på 
Kommuninvests webbplats. Ännu har inget grönt lån upptagits.  

För hela 2022 beräknas räntekostnaderna uppgå till 5,6 mnkr för de externt 
långfristiga lånen. Det är 0,7 mnkr högre än för år 2021 och i nivå med de 
budgeterade räntekostnader för 2022 (5,6 mnkr). Tidigare prognos var något 
högre och berodde på förväntad nyupplåning.  

Riksdagen fattade 14 december 2021 beslut om regeringens förslag om en s k 
riskskatt för banker och andra kreditinstitut. Riksdagen anser att kommunal 
samverkan genom Kommuninvest inte längre ska omfattas av skatten från 2023 
och att kommunsektorn under 2022 ska kompenseras för extrakostnaderna. 
Under juli 2022 har regeringen betalat ut ett tillfälligt stöd för ökade kostnader 
för finansiering för kommuner och regioner. Orust kommun fick ett generellt 
statsbidrag på 0,3 mnkr. 

Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen är 1 år och 8 månader. 
Generellt har man en räntebindningstid som är kortare än 2 år bland 
kommunerna i landet. 

2. Räntekänslighet                                                                                               
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På rapportdagen den 31 augusti var STIBOR 3-månaders räntan 1,29 % (30 april 
0,37 %), 6-månaders räntan 1,95 % (30 april 0,76 %) och den långa SWAP 10-års 
räntan 2,82 % (30 april 2,34 %). Grafer och tabeller nedan visar räntorna i mer 
detalj.  
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Förväntade Stibor räntor 
Nedan tabell visar förväntade framtida implicita räntor, baserat på marknadsdata 
från stängningskurser dagen innan analysdatumet. 

 
Räntemarknaden har under 2022 förändrats snabbt mot högre räntor på grund av 
oroligheterna i vår omvärld. Kommunens snittränta beräknas öka med 2,5 % och 
uppgå till 3,25 % om 10 år inklusive refinansiering, det vill säga omsättning av 
nuvarande skuldportfölj. 

Från år 2013 har kommunens räntekostnader stadigt minskat till följd av 
gynnsammare räntemarknad vid omsättning samt på grund av amortering 
(minskning av låneskulden). Från år 2023 beräknas kommunens räntekostnader 
öka kraftigt igen till ungefär samma nivåer som för 10 år sedan och därefter 
ännu högre kostnader på grund av ökad låneskuld till följd av stora investeringar.  

Om räntan skulle höjas med 1 % innebär det en ökad räntekostnad för 
kommunen med cirka 2,3 mnkr per år de närmaste 10 åren. Räntekänsligheten 
har beräknats på nuvarande skuldportfölj inklusive refinansieringsantagande, det 
vill säga inklusive beräknad omsättning på de lån som förfaller inom en tio års 
period, men utan nyupplåning.  

 
 

Index Senast Förväntad  om 1 år Förväntad  om 2 år Förväntad  om 3 år
SIOR
Förändring

0.70% 3.28%
2.58%

3.06%
2.36%

2.88%
2.18%

STIBOR1W
Förändring

0.74% 3.28%
2.54%

3.06%
2.32%

2.88%
2.14%

STIBOR1M
Förändring

0.82% 3.28%
2.46%

3.17%
2.35%

2.82%
2.00%

STIBOR3M
Förändring

1.29% 3.49%
2.20%

3.22%
1.93%

2.87%
1.58%

STIBOR6M
Förändring

1.95% 3.62%
1.67%

3.32%
1.37%

2.97%
1.02%
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3. Likvidberedskap och bekräftade kreditlöfte 
Kommunen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månads 
bruttoutbetalningar (ca 55-75 mnkr) inklusive checkräkningskredit. Den 31 
augusti hade kommunen 97,3 mnkr i likvida medel på banken plus 
checkräkningskrediten om 30 mnkr. Likvidberedskapen har under året varit 
mycket god, se nedan diagram. Det beror bland annat på hög likviditet vid årets 
början samt det positiva resultatet för 2022.  

Förutom löpande in- och utbetalningar, som under året kan variera kraftigt, ska 
den likvida beredskapen kunna möta större utbetalningar från 
investeringsverksamheten. Årets nettoinvesteringar budgeteras till 171,3 mnkr 
(2022-03-10 § 33). Periodens utfall (januari-augusti) uppgick till 51,7 mnkr. 
Helårsprognosen för investeringarna per sista augusti bedöms till 119 mnkr.    

 

Likviditetsberedskap 
(mnkr) 

2022-08-31 2022-04-30 Förändring  

Likvida medel 
(bankkonto) inklusive 
checkräkningskredit (30 
mnkr) 

127,3 105,3 +22 
 

    
Bekräftad 
checkräkningskre
dit (mnkr) 

Utnyttjat 
2022-08-

31 

Utnyttjat 
2022-04-

30 

Förändrin
g  

Bekräftat 
belopp 

Kvar 
att 

utnyttj
a 

Orusts Sparbank 0 0 0 30 30 
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4. Borgensförbindelser 
Kommunfullmäktige beslutar om borgen och garantier till förmån för stiftelser, 
föreningar och andra externa parter.  

Stiftelsen Orustbostäder 
Motpart lån 
(mnkr) 

 

Utnyttjad 
borgen  

2022-08-31 

Utnyttjad 
borgen  

2022-04-30 

Beviljad 
borgen  
2022 

Kvar av 
beviljad 
borgen 

Orust Sparbank 
Kommuninvest 
Summa 

1,2 
408,4 
409,6 

1,2 
408,4 
409,6 

 
 

500 

 
 

90,4 
 
Under året har Stiftelsen Orustbostäder hittills omsatt två lån, ett på 31,5 mnkr 
till fast bunden ränta på 2,23 % och en löptid på 5 år och ett lån på 26 mnkr till 
fast bunden ränta på 2,41 % och en löptid på 7 år. 

Övriga borgensförbindelser 
Gäldenär (mnkr) Utnyttjad 

borgen  
2021-12-31 

Ingående 
balans  

2021-01-01 

Förändring 
jämfört med  
2021-01-01 

Orust Golfklubb 0,9 1,1 -0,2 
Waldorffastigheter på Orust 
ek. förening 

5,3 5,9 -0,6 

Summa 6,2 7,0 -0,8 
Övriga borgensförbindelser uppdateras endast vid årsskiftet.  
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Finansiell ordlista 
 
Kortfristigt lån Lån som löper på mindre eller lika med 1 år 
 
Långfristigt lån Lån som löper på mer än 1 år 
 
Likvidberedskap Tillgängliga medel för att möta löpande utbetalningar 
 
Långivarandel Andel i % av lånen hos långivare 
 
Kapitalbindning Den tid lånet är garanterat (=återstående löptid i befintliga lån) 
 
Kapitalförfall inom 1 år Andel i % av den totala låneskulden som förfaller till 
återbetalning inom 1 år 
 
Limit Gräns för risktagande 
 
Checkräkningskredit En checkräkningskredit är en kredit, utfärdat av en bank, 
upp till ett visst belopp utöver beloppet som finns på checkkontot. Man kan säga 
att det är en form av lån eller finansieringskälla med en kreditgräns som 
utfärdaren beviljat. En checkräkningskredit fungerar enkelt uttryckt på samma 
sätt som ett vanligt kreditkort. 
 
Portfölj Finansiell tillgång som är placerad i olika värdepapper eller skuld som 
består av krediter med olika löptider, räntebindning med mera. 
 
Räntebindningstid Tidsperiod under vilken räntan på ett lån eller en placering är 
fast. 
 
Derivatinstrument Finansiellt instrument som är kopplat till andra finansiella 
instrument vid en specifik tidpunkt i framtiden och där kursutvecklingen bestäms 
av utvecklingen för ett eller flera underliggande instrument. Ett derivatinstrument 
har alltid två parter och utgör ett slags kontrakt. Ett exempel är swap. 
 
Ränteswap Avtal om byte av räntebetalningar från rörlig till fast räntesats och 
vice versa 
 

http://www.startaegetinfo.se/foretagslan
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Byggnadskreditiv Det lån som kan tecknas i samband med husbyggnationer 
kallas för byggnadskreditiv. 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-14 
 

 
§ 123 KS/2022:809 
 
Finansrapport augusti 2022 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna finansrapport per augusti 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningens ekonomienhet har upprättat en finansrapport efter augusti månads 
utgång 2022 med avstämning mot finanspolicyn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-02 
Finansrapport augusti 2022 daterad 2022-09-02 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
 
 
 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-09-19 KS/2022:1409 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Ronny Svensson 
telefon 0304-33 41 98 
e-post: ronny.svensson@orust.se

Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om posthantering 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
anta yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2022-09-19 

Sammanfattning av ärendet 
Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar med att ta fram ett nytt regelverk för utdelning av 
post inom den samhällsomfattande posttjänsten. Det är dels fråga om föreskrifter och 
allmänna råd om utdelning av post, dels tillståndsvillkor för den som tillhandahåller den 
samhällsomfattande posttjänsten. Arbetet är viktigt för att möjliggöra postutdelning som 
är anpassad efter användarnas behov. Föreskrifterna, de allmänna råden och 
tillståndsvillkoren föreslås träda i kraft den 1 april 2023. Orust kommun är en av de 
organisationer som blivit inbjudna att yttra sig över utredningen daterad 2022-09-01.  
 
Genom postdirektiv 6 fastställs ett gemensamt europeiskt regelverk för postsektorn. 
Direktivets syfte är en väl fungerande postsektor i medlemsländerna med 
harmoniserande bestämmelser rörande bland annat samhällsomfattande posttjänster. 
Mot bakgrund av utmaningarna som den samhällsomfattande posttjänsten står inför till 
följd av förändringarna på postmarknaden, behöver den som tillhandahåller tjänsterna 
ha förutsättningar att anpassa utdelningsverksamheten så att den förblir ekonomiskt 
hållbar även på sikt. Servicenivån avseende utdelning inom den samhällsomfattande 
posttjänsten behöver även i framtiden svara mot samhällets behov. 
 
Yttrande över förslag till regelverk 
Postverksamheten är i stor omvandling då antalet brevförsändelser minskar samtidigt 
som digitala kommunikationssätt ökar. E-handeln har vuxit under senare år vilket 
inneburet större och tyngre paket som helst ska levereras så nära hemmet som möjligt. 
Utifrån dessa förutsättningar är det bra att det fastställs en föreskrift som ger 
postmottagarna ett skydd eftersom post och paket är viktiga samhällsfunktioner särskilt 
då en omstrukturering av verksamheten pågår.  
 
Även om det är en viktig föreskrift så är inte konsekvenserna inom flera av de områden 
som tas upp tillräckligt utredda 
 
Omvandlingen av hur vi använder posttjänster är alltmer beroende av hur den digitala 
infrastrukturen ser ut. För att det ska vara en jämlik tillgång till posttjänster, eller 
samhällstjänster i stort, behövs en bra tillgång till mobilnät och bredband. Det saknas en 
beskrivning av hur grupper som inte använder digitala tjänster eller har svårt att ta sig till 
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en postandordning inte ska få sämre samhällstjänster om postgången förändras. Dessa 
synpunkter bör belysas bättre. 
 
Föreskrifterna beskriver hur postanordningar kan komma att behöva flyttas. Det kan 
handla om avstånd upp till 200 meter från postmottagarens adress. Detta kan ge sämre 
tillgänglighet för boende i både tätort och på landsbygd, exempelvis postmottagare som 
idag har ett medelavstånd på 20 meter till en postanordning. 
 
En djupare analys behöver göras av hur ägare av postanordningar berörs. Behöver nya 
postanläggningar inskaffas, hur blir det med markarbete, vem äger marken, behövs 
förrättningar, hur fördelas ansvaret, och vad kostar förändringen? Just markfrågan är 
intressant då PTS skriver att förutsättningen är att kommunen upplåter mark för 
placering av postordningar. I Orust kommun är det i stor utsträckning vägföreningar 
som är huvudägare av marken. Att det finns kommunal mark är inte en självklarhet och 
då är ansvarsfrågan åter en viktig fråga. 
 
Vid en postandordning som tar emot många paket kan problem uppstå med emballage 
som inte får plats i soptunnor. Därför är det bra om en ansvarsfördelning för underhåll 
omkring postanordningar utreds.  
 
Det framgår inte av konsekvensutredningen hur företag kan komma att påverkas. 
Landsbygdsutredningen från 2017 angav att näringslivets potential ska utvecklas, och då 
behövs väl fungerande samhällstjänster som exempelvis en väl fungerande 
postbefordran.   
 
Dessutom är remisstiden oerhört kort då det behövs en politisk process med beredning 
och beslut som måste följas. Det återstår en del frågor att besvara men med en djupare 
utredning löser de sig nog som ett brev på posten.  
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Post- och telestyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 § postförordningen 

(2010:1049) och beslutar följande allmänna råd. 

 

Tillämpningsområde 

1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om hur utdelning av postförsändelser ska 

ske i enlighet med 3 kap. 1 § postlagen (2010:1045). Föreskrifterna gäller för den 

eller de postoperatörer som utsetts att tillhandahålla den samhällsomfattande 

posttjänsten. 

 

Ord och uttryck 

2 § I dessa föreskrifter avses med 

 

a) adressplats: plats som enligt Lantmäteriets fastighetsregister anger en 

bostads- eller verksamhetsadress; i regel entrén till byggnaden med bostad 

eller verksamhet,  

b) expeditionsställe: lokal eller liknande som drivs i tillhandahållarens regi eller 

på uppdrag av tillhandahållaren där postförsändelser kan hämtas ut och i 

vissa fall lämnas in,  
c) huvudväg: väg som binder samman tätorter och småorter, 

d) plats för postmottagning: plats där en eller flera postanordningar är 

placerade,  

e) postanordning: postlåda, brevinkast (postinlägg), postfack i fastighetsbox 

eller liknande anordning för mottagning av postförsändelser,  

f) postmottagare: en fysisk eller juridisk person som på en postförsändelse 

finns angiven som mottagare,  

g) sidoväg: avtagsväg från huvudväg, 

h) småort: ort som har sammanhängande bebyggelse med 50–199 invånare, 

i) stadigvarande: en sammanhängande tidsperiod om sex månader eller mer, 

j) tillhandahållare: den eller de som har utsetts att tillhandahålla hela eller delar 

av den samhällsomfattande posttjänsten,  

k) tätort: ort som har sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare, 
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l) varaktigt hinder för utdelning: omständighet som omfattar utdelning av alla 

postförsändelser och innebär att utdelning inte kan ske i aktuell 

postanordning under en längre tid. 

 

Övriga ord och uttryck som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 

postlagen (2010:1045). 

 

Utdelning vid adressplats och i postanordning 

3 § Utdelning av postförsändelser ska ske i postmottagarens postanordning, om inte 

annat följer av 10 §. 

Allmänt råd till 3 § 

Postförsändelse till postmottagare i samma hushåll bör delas ut i en för hushållet 

gemensam postanordning. Om någon i ett hushåll driver ett företag på samma 

adress som hushållet bör postförsändelse till företaget delas ut i hushållets 

postanordning. 

 

Utformning av postanordning 

4 § Tillhandahållaren ska tillgängliggöra information med specifikationer för vad 

som utgör en ändamålsenligt utformad och placerad postanordning. 

 

Anvisning av plats för postanordning och samråd 

5 § Tillhandahållaren kan anvisa en ny plats för postanordning högst 200 meter från 

postmottagarens adressplats.  

 

Tillhandahållaren ska innan anvisning sker ha utrett att det är faktiskt möjligt att 

placera postanordningen på den tilltänkta platsen och att en sådan anvisning inte 

sker i strid mot lag eller annan författning.  

 

Om anvisning inte är möjlig ska utdelning ske i befintlig postanordning i enlighet 

med 3 §. 

Allmänt råd till 5 § 

En postanordning bör placeras tillsammans med andra postanordningar och där 

postmottagarna normalt rör sig. 

 

6 § Tillhandahållaren får utan hinder av 5 § anvisa en plats för postanordning längre 

bort än 200 meter från postmottagarens adressplats om 

1. tillhandahållaren och postmottagaren har avtalat om ett längre avstånd,  

2. den nya placeringen inte överstiger det befintliga avståndet mellan 

postanordning och adressplats,  

3. postmottagaren inte är stadigvarande bosatt på adressen, eller 

4. det behövs för att utdelning enligt 9 § ska kunna ske och den nya placeringen 

inte överstiger det befintliga avståndet mellan postanordning och adressplats. 
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7 § Tillhandahållaren ska inleda samråd med berörda postmottagare, fastighetsägare 

och andra med befogat intresse innan en ny placering av postanordning anvisas. 

Syftet med samrådet är att nå en samförståndslösning om plats för postanordning.  

Berörda postmottagares samtycke är inte nödvändigt om tillhandahållaren, 

fastighetsägare och andra med befogat intresse har nått samförstånd. Samrådet ska 

inledas senast sex månader innan förändringen är avsedd att genomföras.  

 

Tillhandahållaren ska dokumentera samrådsinsatsen. 

Allmänt råd till 7 § 

 

Under samrådstiden bör tillhandahållaren 

1. redogöra för bakgrunden till och syftet med anvisningen samt vilka 

konsekvenser berörda parter kan förvänta sig, 

2. överväga förslag till andra lösningar samt redogöra för hur lämnade förslag 

och synpunkter har beaktats, och 

3. informera berörda parter om möjligheten att lämna klagomål till 

tillhandahållaren och Post- och telestyrelsen.  

 

Fordon och färdväg 

8 § Tillhandahållaren beslutar om fordon och färdväg för utdelning.   

 

Allmänt råd till 8 § 

 

Tillhandahållaren bör planera färdväg för utdelning längs vägar som är öppna, 

farbara året runt och som ger möjlighet att vända med det för färdvägen valda 

fordonet. 

 

Särskilt om utdelning utanför tätort 

9 §  Utdelning av postförsändelser utanför tätort ska ske i postanordning placerad 

efter tillhandahållarens färdväg längs med huvudväg eller sidoväg.  

Utdelning längs med sidoväg ska göras när det finns minst två postanordningar som 

brukas stadigvarande per kilometer sidoväg.  

Utdelning till postmottagare utanför tätort och med adressplats mindre än 200 meter 

från huvudvägen ska ske i postanordning längs med huvudvägen. 

Allmänt råd till 9 § 

 

Postanordningar bör placeras vid plats för postmottagning längs med 

tillhandahållarens färdväg. Avståndet mellan platser för postmottagning utanför 

tätort bör vara minst 200 meter. 



 

  4 

 

Utdelning vid expeditionsställe eller annan plats 

10 § Utan hinder av vad som anges i 3 § får tillhandahållaren överlämna 

postförsändelser till ett expeditionsställe för utlämning, om 

1. postförsändelsen ska kvitteras av postmottagaren, 

2. postförsändelsen på grund av storlek eller annan omständighet inte kan 

lämnas i postmottagarens postanordning, eller 

3. det finns varaktigt hinder för utdelning som tillhandahållaren inte råder över 

och överenskommelse om annan utdelning inte har nåtts mellan tillhandahållaren 

och postmottagaren.  

 

Allmänt råd till 10 § 

 

Varaktigt hinder för utdelning enligt punkten 3 kan exempelvis föreligga om  

- tillhandahållaren inte kan utföra utdelning på grund av skyldighet enligt lag 

eller annan författning,  

- tillhandahållaren under längre tid saknar åtkomst till postanordning efter 

brevbärarens färdväg, eller 

- postmottagaren inte följer tillhandahållarens anvisning enligt 5 §. 

Vid bedömningen av vilket expeditionsställe som är lämpligt att hänvisa till ska 

tillhandahållaren beakta postmottagares intresse av närhet till service och 

tillgänglighet. 

 

Information 

11 § Tillhandahållaren ska informera postmottagare om ändringar som påverkar 

utdelningen.  

 

Tillhandahållaren ska dokumentera informationsinsatsen. 

 

Allmänt råd till 11 §  

Information om ändringar som påverkar utdelningen bör lämnas senast tre 

månader innan ändringen ska genomföras.     

 

Undantag 

12 § Post- och telestyrelsen kan i tillståndsvillkor besluta om undantag från dessa 

föreskrifter.   
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Dessa föreskrifter träder i kraft den välj datum. 

På Post- och telestyrelsens vägnar 

NAMN  

 

Namn 
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Post- och telestyrelsen 

Postadress: Box 5398, 102 49 Stockholm Telefon: 08-678 55 00 www.pts.se 

Besöksadress: Valhallavägen 117 A E-post: pts@pts.se 

 Vår referens: Dnr 22-10152 

Konsekvensutredning  

Post- och telestyrelsens (PTS) förslag till föreskrifter om 
utdelning av post och allmänna råd vid tillhandahållande av 
samhällsomfattande posttjänst 

PTS avser att med stöd av postlagen (2010:1045) besluta om föreskrifter om 

utdelning av postförsändelser och allmänna råd vid tillhandahållandet av 

samhällsomfattande posttjänst. 

PTS redovisar härmed sin konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om 

konsekvensutredning vid regelgivning. 

Bilaga 1 Förslag till föreskrifter och allmänna råd.  

  

http://www.pts.se/
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1 Inledning 

Enligt 1 kap. 2 § postlagen ska det finnas en samhällsomfattande posttjänst, dvs. en 

posttjänst som finns i hela landet, som är av god kvalitet och som innebär att alla 

användare kan ta emot postförsändelser och till rimliga priser avlämna sådana 

försändelser för befordran. Med postförsändelser avses adresserade försändelser 

som väger högst 20 kg och som överlämnas i den slutliga form i vilken de ska 

transporteras av en tillhandahållare av posttjänster. Den samhällsomfattande 

posttjänsten avser således både brev och paket.  

PTS utser med stöd av 2 kap. 4 § postlagen en eller flera tillhandahållare av hela eller 

delar av den samhällsomfattande posttjänsten. För närvarande tillhandahålls den 

samhällsomfattande posttjänsten av Postnord Group AB (Postnord). 1 Tjänsten är 

självfinansierad. Någon ersättning från staten lämnas inte för tillhandahållandet av 

tjänsten.2 

Tillhandahållaren kan löpande behöva genomföra förändringar i 

utdelningsverksamheten för att den samhällsomfattande posttjänsten 

fortsättningsvis ska vara ekonomiskt hållbar och svara mot samhällets behov. 

Postmarknaden förändras i allt snabbare takt för att möta användarnas3 ändrade och 

nya behov av olika typer av posttjänster. Antalet skickade brevförsändelser med 

skriftliga meddelanden i Sverige minskar kraftigt samtidigt som användningen av 

digitala kommunikationssätt ökar. 4 Privatpersoner och organisationer e-handlar i 

större omfattning och har allt högre förväntningar på leveranserna. Det handlar 

främst om önskemål att fler tyngre och större postförsändelser ska delas ut närmare 

hem och verksamhetsställen.  

Denna utveckling leder till ökade krav på tillhandahållaren att kontinuerligt 

effektivisera sin utdelningsverksamhet och anpassa den till användarnas behov av 

posttjänster. Tillhandahållarens behov av att effektivisera den samhällsomfattande 

posttjänsten innebär en ökad risk för att de postmottagare som redan idag har långt 

till postservice drabbas av serviceförsämringar. 

Regeringen har i motiven till 3 kap. 1 § andra stycket p. 2 postlagen uttryckt att det är 

en fördel om den samhällsomfattande posttjänstens krav på utdelning av 

postförsändelser kan klargöras på ett tydligt sätt. Det gäller inte bara för den som 

                                                        
1 Se PTS beslut den 28 februari 2022 i ärende med dnr 21-12544. 
2 PTS upphandlar posttjänster för portofri befordran av blindskriftsförsändelser och särskild posttjänst för 

äldre och personer med funktionsnedsättning i glesbygd. 
3 Enligt 1 kap. 2 § postlagen är en användare varje fysisk eller juridisk person som i egenskap av avsändare 

eller mottagare har nytta av att en posttjänst tillhandahålls.  
4 Svensk postmarknad 2022-PTS-ER-2022-16. 

https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2021/post/svensk-postmarknad-2021.pdf
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tillhandahåller tjänsten utan för postmottagare i allmänhet. Genom föreskrifter går det 

att skapa en mer långsiktig reglering som ger stabilitet över tid både när det gäller 

kraven på den som tillhandahåller tjänsten som kraven på vilken service som 

postmottagarna har att förvänta sig. Sådana föreskrifter möjliggör ett tydliggörande 

av hur långt den samhällsomfattande posttjänstens gränser sträcker sig och vilken 

lägsta servicenivå som ska upprätthållas. Genom föreskrifter får PTS ett tydligare 

mandat att övervaka på vilket sätt utdelning sker. Enligt regeringen öppnar 

föreskrifter om postutdelning även upp för att reglera mer grundläggande frågor i 

föreskrifter medan frågor där det behövs mer flexibilitet kan regleras i tillståndsvillkor.5 

PTS delar regeringens uppfattning om att den samhällsomfattande posttjänstens 

krav på utdelning av postförsändelser behöver klargöras.  

  

                                                        
5 Prop. 2017/18:41 s. 13. 
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2 Problemformulering och syften  

2.1 Problemformulering 

Genom postdirektivet6 fastställs ett gemensamt europeiskt regelverk för postsektorn. 

Direktivets syfte är en väl fungerande postsektor i medlemsländerna med 

harmoniserande bestämmelser rörande bland annat samhällsomfattande 

posttjänster. Postdirektivet har genomförts i svensk rätt genom bestämmelser i 

postlagen och postförordningen (2010:1049). Av art. 3 i direktivet framgår vilka krav 

unionsrätten ställer på medlemsstaterna i fråga om samhällsomfattande posttjänst. 

Artikelns tredje punkt innehåller grundläggande bestämmelser om insamling och 

överlämning (utdelning) av post inom ramen för den samhällsomfattande 

posttjänsten. Art. 3.3 lyder enligt följande. 

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att säkerställa att den 
samhällsomfattande tjänsten garanteras minst fem arbetsdagar i veckan utom 
under omständigheter eller geografiska förhållanden som bedöms vara 
undantagsvis förekommande – och minst innebär  
– en insamling,  
– ett överlämnande vid varje fysisk eller juridisk persons bostad respektive 
lokaler eller, i undantagsfall, under villkor som den nationella 
tillsynsmyndigheten bestämmer, ett överlämnande vid lämpliga anläggningar. 
 

Varken unionsrätten, postlagen eller postförordningen innehåller några bestämmelser 

som anger den närmare innebörden av att ett överlämnande ska ske vid varje fysisk 

eller juridisk persons bostad respektive lokaler. Det finns inte heller 

myndighetsföreskrifter utfärdade som reglerar frågan om utdelning av post inom den 

samhällsomfattande posttjänsten. PTS utfärdade 2008 allmänna råd om utdelning av 

post vid tillhandahållandet av den samhällsomfattande posttjänsten.7 Allmänna råd är 

generella rekommendationer och inte bindande för myndigheter eller enskilda. PTS 

allmänna råd om postutdelning innehåller inte någon närmare vägledning i frågan om 

var ett överlämnade ska ske. Vidare ger de inte heller vägledning i frågan om vad 

som utgör ett godtagbart avstånd mellan bostad eller lokal och den plats där posten 

ska delas ut. Det finns därför inte någon bindande och tydlig reglering i vår inhemska 

rättsordning om när tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten kan 

anses ha fullgjort skyldigheten om utdelning i art. 3.3 postdirektivet. 

Som nämnts i föregående avsnitt förändras marknaden till följd av användarnas 

ändrade behov av posttjänster. PTS gör bedömningen att förändringarna förväntas 

                                                        
6 Europaparlamentets och Rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för 

utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på 

tjänsterna (postdirektivet). Direktivet har ändrats vid ett par tillfällen, senast genom direktiv 2008/6/EG. 
7 Post- och telestyrelsens allmänna råd om utdelning av post vid tillhandahållandet av samhällsomfattande 

posttjänst (PTSFS 2008:6). 
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fortsätta och att de i allt högre grad kommer innebära att tillhandahållaren behöver 

ändra sitt sätt att bedriva postutdelning inom den samhällsomfattande posttjänsten. 

Förändringarna har hittills fått bl.a. följande konsekvenser.  

• Postflödena utgörs i allt lägre grad av lätta och platta brev och i allt högre 

grad av större, tyngre eller skrymmande försändelser.  

• Utdelning som tidigare kunde bedrivas till fots eller med cykel kräver nu olika 

typer av fordon till följd av de allt tyngre försändelserna.  

• Brevbärarkontor behöver flyttas ut från bostadsområden för att kunna 

hantera ankommande transporter med tyngre trafik. Det leder till längre 

avstånd mellan brevbärarkontor och utdelningsslingor.  

• Det blir allt tyngre att bära posten uppför trapporna i flerbostadshus för 

utdelning på våningsplan.  

• Det är fler antal dagar än tidigare med stora volymer av större försändelser. 

Perioderna under vilka de stora volymerna påverkar postutdelningen blir allt 

längre.  

• Många bostadsområden är inte anpassade för fordonstrafik. Utvecklingen 

går mot att fler bostadsområden blir bil- eller fordonsfria.  

Mot bakgrund av utmaningarna som den samhällsomfattande posttjänsten står inför 

till följd av förändringarna på postmarknaden, behöver tillhandahållaren ha 

förutsättningar att anpassa utdelningsverksamheten så att den förblir ekonomiskt 

hållbar även på sikt. Servicenivån avseende utdelning inom den samhällsomfattande 

posttjänsten behöver även i framtiden svara mot samhällets behov.  

Bestämmelserna i postlagen reglerar tillhandahållarens skyldigheter. Hänsyn behöver 

emellertid tas till andra lagar vid tillämpningen av det postala regelverket. En 

fastighetsägares egendom är tryggad genom att denne inte kan tvingas avstå 

sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något 

annat sådant förfogande. Fastighetsägaren behöver inte heller tåla att det allmänna 

inskränker användningen av dennes mark eller byggnad utom när det krävs för att 

tillgodose angelägna allmänna intressen.8 Postlagen medger alltså inte att 

tillhandahållaren kan anvisa en plats för postanordning på en fastighet vars ägare 

motsätter sig en sådan användning av marken.  

Förändringar som t.ex. innebär att en postanordning måste flyttas tar i många fall lång 

tid att genomföra och är resurskrävande. Detta är särskilt påtagligt i tätorter eftersom 

det där i större utsträckning än i glesbygd är svårare att hitta lämpliga platser för 

placering av postanordningar. Även för postmottagare innebär det problem att det 

saknas en tydlig reglering om postutdelning och att det är oklart vad som är ett 

                                                        
8 Jfr. 2 kap. 15 § första stycket regeringsformen. 
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godtagbart avstånd mellan bostaden eller lokalen och den plats där posten ska delas 

ut. Postmottagare riskerar att få orimligt långa avstånd till postanordningen där de 

kan hämta sin post. 

Tillhandahållarens intäktsbortfall till följd av minskande volymer skriftliga 

meddelanden kompenseras inte helt genom att antalet större brevförsändelser ökar.9 

Det finns därför en press på tillhandahållaren att effektivisera 

utdelningsverksamheten. Utdelningsverksamheten har en hög andel fasta kostnader 

såsom personal- och fordonskostnader. Kostnaden per postmottagare och 

försändelse är högst för utdelning i glest bebyggda områden. Tillhandahållaren har 

begränsade möjligheter att på effektiva sätt minska kostnader i dessa områden, 

samtidigt som det ibland är svårt för tillhandahållaren att genomföra nödvändiga 

förändringar i utdelningsverksamheten som bedrivs i tätorter. Enligt PTS bedömning 

finns det därför en risk att postmottagare i glesbygd riskerar att få sämre service i 

fråga om postutdelning än mottagare i tätort.   

2.2 Syften  

Föreslagna föreskrifter syftar till att trygga dagens servicenivå för de postmottagare 

som har längst till sin postanordning. Detta uppnås genom att fastställa en 

grundläggande servicenivå som tillhandahållaren har att förhålla sig till och som 

postmottagare kan förvänta sig i fråga om postutdelning. Syftet är vidare att 

möjliggöra att tillhandahållaren kan förändra sin utdelningsverksamhet för att den ska 

kunna anpassas efter samhällets och användarnas ändrade behov och därigenom 

förbli långsiktigt ekonomiskt hållbar. Detta uppnås genom att tydliggöra inom vilket 

avstånd från mottagarens adressplats tillhandahållaren får anvisa ny plats av 

postanordning samt tydliggöra att processen för detta ska ske i samråd med 

inblandade aktörer.  

Genom föreskrifterna skapas förutsättningar för att uppnå en balans mellan 

postmottagares behov av närhet till postservice och tillhandahållarens behov av 

möjligheter till förändring av utdelningsverksamheten. Tillhandahållaren får genom att 

föreskrifterna är bindande tydligare förutsättningar att anpassa 

utdelningsverksamheten i tätort, där avstånden är korta och tillgången till övrig 

service10 är god. Föreskrifterna innebär att PTS skapar en långsiktigt stabil reglering 

och därmed en samhällsomfattande posttjänst som är socialt, ekonomiskt och 

miljömässigt hållbar. 

                                                        
9 Det vill säga intäkterna faller men merparten av kostnaden kvarstår. 
10 Service i bred bemärkelse. Stabil mobiltäckning, tillgång till bredband, närhet till affärer och annan 

samhällsservice. 
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3 Alternativa lösningar och effekter om ny reglering 
inte kommer till stånd 

3.1 Alternativ till föreskrifter 

Ett alternativ till föreskrifter om utdelning av post är att frågan regleras i 

tillståndsvillkoren11 för tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten. 

Tillståndsvillkor är dock tidsbegränsade, normalt för ett eller två år i taget. Vidare 

gäller tillståndsvillkor för en specifik aktör. De föreslagna föreskrifterna gäller för den 

eller de som utses att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten. PTS gör 

mot denna bakgrund bedömningen att föreskrifter är ett mer ändamålsenligt sätt än 

att genom tillståndsvillkor skapa en långsiktig och hållbar reglering som tydligt anger 

den samhällsomfattande posttjänstens omfattning.  

Ett annat alternativ till reglering genom föreskrifter är att PTS genom allmänna råd 

meddelar icke-bindande rekommendationer för utdelning av post inom den 

samhällsomfattande posttjänsten. I förarbetena till postlagen konstaterar regeringen 

att den nuvarande ordningen där utdelning av postförsändelser vägleds av PTS 

allmänna råd fungerar väl så länge det råder balans mellan användarnas 

grundläggande behov och den service som den som tillhandahåller den 

samhällsomfattande posttjänsten erbjuder. Regeringen konstaterar vidare att det i ett 

läge där utvecklingen lett till att det inte längre finns någon samsyn borde vara möjligt 

att på ett bindande sätt slå fast vad den samhällsomfattande posttjänsten innebär. 12  

Enligt PTS medför den snabba förändringen på postmarknaden att det finns risk att 

det blir obalans över tid mellan användarnas grundläggande behov och den service 

som tillhandahållaren erbjuder. Risken för obalans är särskilt påtaglig utanför tätort. 

PTS gör därför bedömningen att de allmänna råd som idag utgör vägledning för 

utdelning av postförsändelser inte är tillräckligt tydliga i fråga om vad skyldigheten att 

tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten innebär. 

3.2 Jämförelse av konsekvenserna för de övervägda alternativen 

Mot bakgrund av att de alternativa lösningarna har bedömts otillräckliga har PTS inte 

sett något behov av att ta fram en närmare jämförelse av konsekvenserna för de 

övervägda regleringsalternativen. 

3.3 Effekter om någon reglering inte kommer till stånd 

Samhällets digitalisering och förändrade behov av posttjänster kommer även 

fortsättningsvis att påverka postmarknaden och tillhandahållarens förutsättningar att 

bedriva en samhällsomfattande posttjänst som är ekonomiskt hållbar. Det sker 

                                                        
11 PTS får förena tillstånd att bedriva postverksamhet med villkor enligt 2 kap. 4 § postlagen 

(tillståndsvillkor). 
12 Prop. 2017/18:41 s. 12. 
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oavsett om PTS utfärdar föreskrifter eller inte och innebär att postmottagare 

sannolikt även i framtiden kommer att behöva flytta eller på andra sätt förändra sina 

postanordningar.  

Genom föreskrifterna regleras gränserna för hur långt avståndet mellan adressplats 

och postanordning kan komma att bli när förändringar genomförs. Begreppet 

adressplats pekar ut en specifik punkt, i regel entrén till byggnaden med bostaden 

eller verksamhet. Adressplatsen fastställs av respektive kommun och registerförs av 

Lantmäteriet i fastighetsregistret. Om föreskrifterna inte införs kommer det fortsatt att 

saknas en tydlighet kring hur långt avstånd en postmottagare kan få till sin 

postanordning. Detta kan på sikt få negativa konsekvenser i form av orimligt långa 

avstånd för postmottagare i såväl tätort som i glesbygd. Genom föreskrifterna 

säkerställer PTS en lägsta servicenivå och ett generellt maxavstånd i fråga om 

postutdelning.  

Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om hur tillhandahållaren ska agera om 

denne ser ett behov av att postanordningar flyttas till en ny plats. Det finns bland 

annat regler och allmänna råd om att tillhandahållaren ska ha en dialog med berörda 

postmottagare inför förändringar. Vidare innehåller föreskrifterna bestämmelser om 

när hinder för utdelning i postanordning föreligger. Utan denna tydligare reglering kan 

konsekvensen bli fler svårlösta konflikter mellan tillhandahållare och postmottagare.13 

Konflikter främjar inte den anpassning till mottagarnas förändrade behov av 

postutdelning som tillhandahållaren behöver genomföra för att kunna bedriva en 

samhällsomfattande posttjänst som är ekonomiskt hållbar. Det finns därför en risk att 

postmottagarnas service försämras. Detta gäller särskilt för mottagarna utanför 

tätort. 

Enligt PTS bedömning kommer föreskrifterna att medföra en långsiktig stabilitet och 

tydlighet i fråga om den samhällsomfattande posttjänstens krav på utdelning av 

postförsändelser. Utan någon sådan stabilitet och tydlighet kommer det vara svårt 

och resurskrävande för tillhandahållaren att anpassa sin utdelningsverksamhet till 

användarnas förändrade behov av posttjänster. 

  

                                                        
13 Eller fastighetsägare i de fall där det inte är den enskilde postmottagaren som själv äger och/eller 

förvaltar postanordningen, exempelvis i hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar eller samfälligheter.  
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4 Rättsliga förutsättningar 

4.1 Bemyndigande som PTS beslutanderätt grundar sig på 

Enligt 3 kap. 1 § första stycket 1 postlagen ska den samhällsomfattande posttjänsten 

bland annat uppfylla kravet att det varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan, 

utom under omständigheter eller geografiska förhållanden som 

tillståndsmyndigheten bedömer utgör skäl för undantag, ska göras minst en 

insamling och minst en utdelning av postförsändelser. Enligt 3 kap. 1 § andra stycket 

punkten 2 får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bland 

annat meddela föreskrifter om på vilket sätt kravet på utdelning av postförsändelser 

enligt första stycket punkten 1 samma paragraf ska fullgöras.  

Genom 7 § postförordningen har regeringen bemyndigat PTS att meddela 

föreskrifter om på vilket sätt kravet enligt 3 kap. 1 första stycket 1 postlagen på 

utdelning av postförsändelser ska fullgöras. 

4.2 Berörda av föreskrifterna 

Den eller de postoperatörer som har utsetts att tillhandahålla den 

samhällsomfattande posttjänsten berörs av föreskrifterna. Idag är det Postnord som 

ensamt utsetts att tillhandahålla den samhällsomfattande tjänsten.14  

Postnord är den enda postoperatören som i dagsläget bedriver en landsomfattande 

brevutdelning i Sverige. Operatören har en marknadsandel på ca 75-80 procent 

räknat i antal utdelade brev. Under år 2021 omsatte Postnord Sverige ca 24,8 mdr kr 

med ett rörelseresultat på ca 2 mdr kr.15     

Det finns även andra aktörer som levererar brev och paket i postanordning som 

indirekt kan komma att påverkas av föreskrifterna. Dessa aktörer delar ut 

försändelser i samma postanordningar som tillhandahållaren gör. Föreskrifterna 

kommer dock inte innebära några tillkommande skyldigheter för eller krav på dessa 

aktörer.  

4.3 Överenstämmelse med de skyldigheter som följer av Sveriges 
anslutning till Europeiska unionen (EU) 

Enligt artikel 3.1 postdirektivet ska medlemsstaterna säkerställa att användarna har 

tillgång till samhällsomfattande tjänster som inbegriper stadigvarande tillhandahållna 

posttjänster av fastställd kvalitet inom hela territoriet till rimliga priser för samtliga 

användare. Medlemsstaterna ska även vidta åtgärder för att säkerställa att den 

samhällsomfattande tjänsten garanteras minst fem arbetsdagar i veckan utom under 

omständigheter eller geografiska förhållanden som bedöms vara undantagsvis 

                                                        
14 Se PTS beslut den 28 februari 2022 i ärende med dnr 21-12544. 
15 Svensk postmarknad 2022 PTS-ER-2022-16. 
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förekommande – och minst innebär en insamling och ett överlämnande vid varje 

fysisk eller juridisk persons bostad respektive lokaler eller, i undantagsfall, under 

villkor som den nationella tillsynsmyndigheten bestämmer, ett överlämnande vid 

lämpliga anläggningar.  

Enligt PTS bedömning är de föreslagna föreskrifterna förenliga med gällande 

unionsrätt och postdirektivets krav på att utdelning ska ske vid varje juridisk persons 

bostad respektive lokaler.  

4.4 Tidpunkt för ikraftträdande och speciella informationsinsatser 

PTS bedömer att föreskrifterna kan träda ikraft den 1 april 2023 i samband med att 

nya tillståndsvillkor för tillhandahållaren börja gälla. PTS gör bedömningen att det 

finns ett behov av att ta fram information om de nya reglerna i samband med 

föreskrifternas ikraftträdande. Informationen behöver riktas till tillhandahållaren, 

postmottagare, fastighetsägare samt aktörer som indirekt påverkas av föreskrifterna. 

PTS avser att informera tillhandahållaren och vissa aktörer om detaljerna i 

föreskrifterna i samband med att föreskriftsförslaget remitteras. Myndigheten 

kommer vidare att uppdatera den information om reglerna som finns på PTS 

webbplats. Informationen på webbplatsen vänder sig till postmottagarna och övriga 

aktörer på postmarknaden. 

4.5 Underrättelser 

De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser som berör unionsrättsliga regler 

om tillhandahållande av samhällsomfattande posttjänst. Föreskrifterna berör även 

nationella bestämmelser om samhällsomfattande posttjänst. Mot bakgrund av att 

föreskrifterna ingår i unionsrättslig reglering som rör tillhandahållande av tjänster 

aktualiseras frågan om föreskrifterna ska anmälas i enlighet med Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre 

marknaden (tjänstedirektivet). Reglerna är emellertid endast av kompletterande och 

verkställande karaktär. De medför inte några nya krav på eller villkor för 

tillhandahållandet av samhällsomfattande posttjänst i Sverige. Enligt PTS bedömning 

innebär föreskrifterna inte några sådana krav som avses i artikel 15.7 och artikel 39.5 

andra stycket i tjänstedirektivet som medför att det föreligger en 

anmälningsskyldighet till Kommerskollegium enligt 2 § förordning (2009:1078) om 

tjänster på den inre marknaden. 

Enligt 6 § förordningen (1994:2029) om tekniska regler ska en myndighet som avser 

fatta beslut om en teknisk regel i god tid underrätta Kommerskollegium om det 

förslag som den har utarbetat. Enligt PTS bedömning utgör föreskrifterna inte några 

sådana tekniska regler. Någon underrättelse till Kommerskollegium behöver därför 

inte göras. 
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5 Konsekvenser  

5.1 Plats för postanordning inom 200 meter från adressplats 

I Sverige finns det totalt ca 5,3 miljoner postanordningar16 som varaktigt nyttjas av 

privatpersoner och företag. Av dessa finns ca 4,7 miljoner postanordningar inom 

tätort. Övriga ca 630 000 postanordningar finns utanför tätort. I tätort är 

medelavståndet mellan adressplats17 och postanordning ca 20 meter.18  Utanför tätort 

är medelavståndet mellan adressplats och postanordning ca 200 meter. 

Tabellen nedan visar avstånd mellan adressplats och placering av postanordning. 

Uppgifterna avser år 2018 och är de senaste som PTS sammanställt. Avstånden är 

fördelade i olika avståndsklasser och uppdelade mellan inom och utanför tätort.  

 

Tabell 1: Avstånd till postanordning19 

 

 

                                                        
16 Brevinkast, postfack i fastighetsbox, enskild postlåda, postlåda i lådsamling. 
17 Begreppet adressplats pekar ut en specifik punkt i regel entrén till byggnaden med bostad eller 

verksamhet. Adressplatsen fastställs av respektive kommun och registerförs av Lantmäteriet i 

fastighetsregistret. Begreppet införs för att skapa en tydlig utgångspunkt för avståndsmätning, vilket är 

till nytta i det fall oenighet uppstår samt för PTS uppföljning och tillsynsverksamhet. 
18 99,5 procent av mottagarna har ett avstånd kortare än 200 meter till adressplatsen. 
19 Utredningsunderlag, basår 2018. 

Avstånds-
klasser

Antal 

postanor

dningar

Andel
Avstånds-
klasser

Antal 

postanord

ningar

Andel

<100 m 389 000 61,8% <100 m 4 576 000 98,2%

100-200 m 123 000 19,6% 100-200 m 60 000 1,3%

200-300 m 44 000 7,0% 200-300 m 13 000 0,3%

300-400 m 22 000 3,5% 300-400 m 5 000 0,1%

400-500 m 13 000 2,1% 400-500 m 2 000 0%

500-600 m 9 000 1,4% 500-600 m 1 000 0%

600-700 m 6 000 1,0% 600-700 m 536 0%

700-800 m 4 000 0,6% 700-800 m 368 0%

800-900 m 3 000 0,5% 800-900 m 239 0%

900-1 000 m 2 000 0,3% 900-1 000 m 151 0%

1 km-2 km 9 000 1,4% 1 km-2 km 365 0%

2 km-5 km 3 000 0,5% 2 km-5 km 86 0%

5 km-10 km 950 0,2% 5 km-10 km 6 0%

>10 km 518 0,1% >10 km 20 0%

Totalt 629 000 100% Totalt 4 659 000 100%

Avstånd utanför tätort Avstånd inom tätort
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Fördelningen av postanordningar per bebyggelsetyp framgår av nedanstående tabell: 

  I tätort Utanför tätort 

Byggnadstyp 
Andel 

postanordningar 
Andel 

postanordningar 

Flerbostadshus 62% 3% 

Småhus 33% 94% 

Verksamhet 4% 2% 

Ospecificerat 1% 1% 

Tabell 2: Postanordningar per byggnadstyp20 

Av föreskrifternas 5 § framgår att tillhandahållaren får anvisa en plats för 

postanordning högst 200 meter från postmottagarens adressplats. Som går att 

utläsa av tabell 1 är cia 97 procent av postanordningarna placerade inom 200 meter 

från adressplatserna i dag. Avståndet 200 meter förekommer på olika sätt i PTS nu 

gällande allmänna råd om postutdelning som ett mått på relativ närhet. Vidare är 

grunden för SCB:s tätortsindelning att det finns en sammanhängande bebyggelse 

där det i huvudsak är högst 200 meter mellan byggnaderna. Enligt PTS bedömning är 

det möjligt att utifrån dagens förutsättningar hitta fungerande lösningar för placering 

av postanordning för i stort sett alla bebyggelsetyper inom ett avstånd på 200 meter. 

Föreskrifterna innebär inte ett krav på att befintliga postanordningar ska flyttas vare 

sig närmare eller längre bort från adressplats. Däremot införs en bortre gräns på 200 

meter mellan adressplats och postanordning vid anvisning av plats för 

postanordning. Detta gäller som en huvudregel såväl inom som utanför tätort för det 

fall tillhandahållaren tar initiativ till att en förändring genomförs.  

Genom att utdelning kan ske inom 200 meter upprätthålls en närhet till bostaden eller 

lokalen och därmed också en lägsta servicenivå.21 Samtidigt öppnar föreskrifterna 

upp för en effektivare och mer långsiktigt hållbar utdelning som bland annat möjliggör 

att fler stora försändelser kan delas ut direkt till postmottagaren i fastighetsboxar, 

lådsamlingar eller i andra typer av större postanordningar. Därutöver skapar 

föreskrifterna ytterligare möjligheter att hitta platser för postanordningarna i närheten 

av bostaden som är säkra från trafiksynpunkt. 

                                                        
 

20 Baserat på Lantmäteriets byggnadsregister och SCB:s tätortsindelning. Notera att radhus inte finns som 

separat begrepp utan dessa ingår vanligtvis i kategorin småhus. 
21 Av förarbetena till postlagen framgår det att föreskrifter om postutdelning inom den samhällsomfattande 

posttjänsten ska möjliggöra ett tydliggörande av den samhällsomfattande posttjänstens gränser och 

vilken lägsta servicenivå som ska upprätthållas (prop. 2017/18:41 s. 13). 
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I föreskrifterna anges i 6 § punkten 2 att tillhandahållaren får anvisa en plats för 

postanordning längre bort än 200 meter från postmottagarens adressplats om den 

nya placeringen inte överstiger det befintliga avståndet mellan postanordning och 

adressplats. Bestämmelsen berör de postmottagare som idag har längre än 200 

meter till sin postanordning. Dessa postmottagare ska inte få en ny placering av 

postanordning som överstiger befintligt avstånd. Postanordningen får i dessa fall stå 

kvar på befintligt avstånd alternativt flyttas närmare mottagarens adressplats. 

Föreskrifterna hindrar emellertid inte att frivilliga överenskommelser träffas mellan 

tillhandahållaren och postmottagarna om ett längre avstånd.22  

Den största effekten av att föreskrifterna införs är att de ger en ökad tydlighet kring 

vilka förutsättningar som gäller vid genomförande av förändringar. Föreskrifterna 

förhindrar också att mottagare i områden där avståndet överstiger 200 meter mellan 

adressplats och postanordning får ett längre avstånd än vad de har idag. 

Föreskrifterna säkerställer därmed en rimlig grundläggande servicenivå i hela landet. 

PTS bedömer att utdelning i postanordning inom 200 meter från adressplats inte 

innebär några negativa konsekvenser för tillhandahållaren. Föreskrifterna uppställer 

inga krav på att befintliga postanordningar ska flyttas närmare mottagarna. De ger 

också ett rimligt utrymme för tillhandahållaren att genomföra nödvändiga 

förändringar utifrån marknadens utveckling.  

PTS har gjort en skälighetsbedömning mellan tillhandahållarens behov av möjligheter 

för att kunna förändra sin utdelningsverksamhet och postmottagarnas behov av 

utdelning av postförsändelser så nära hemmet som möjligt. Enligt PTS bedömning är 

ett avstånd om 200 meter mellan postmottagarens adressplats och 

postanordningen godtagbart för att tillgodose såväl mottagarnas som 

tillhandahållarens behov. 

Genom att utdelning kan ske inom 200 meter från adressplats skapas förutsättningar 

för att utveckla samordnade lösningar mellan utdelning av brev och leveranser av 

paket. Det skapar också möjligheter för att fler typer av leveranslösningar kan komma 

att utvecklas då utdelning vid postanordning kan ske på ett smartare sätt.23 

Föreskrifterna reglerar däremot inte hur sådana lösningar ska se ut utan skapar 

bättre förutsättningar för en sådan utveckling. 

                                                        
22 Det kan t.ex. röra sig om en plats som ligger längs postmottagarens färdväg nära dennes arbetsplats 

eller som finns vid annan service som mottagaren regelbundet nyttjar. 
23 Idag finns exempelvis tekniska lösningar som konverterar mottagarens postanordning till en adresserbar 

servicepunkt för mottagning av paket. Med en ändamålsenlig placering kan fler logistikaktörers 

paketleveranser styras direkt till och avlämnas i mottagarens postanordning. 
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5.2 Informations- och samrådsskyldighet 

Av PTS nu gällande allmänna råd om postutdelning framgår att alla förändringar i 

utdelningstjänsten förutsätter att tillhandahållaren i god tid upplyser postmottagarna 

och andra berörda parter om planerade förändringar. Råden lyfter också fram 

tillhandahållarens behov av att driva en effektiv, standardiserad verksamhet, och att 

tillhandahållaren därmed inte alltid kan ta hänsyn till fastighetsägares och 

postmottagares individuella önskemål om hur postförsändelser ska delas ut.  

Samtidigt utgår de nu gällande allmänna råden från en tanke om att det behöver 

göras en avvägning mellan alla intressen som kan förekomma innan en förändring 

genomförs i postutdelningen. Hänsyn behöver bland annat tas till lokala behov och 

förutsättningar genom att en social dimension beaktas i samband med de 

förändringar som tillhandahållaren avser att genomföra. Denna ordning gäller alltjämt. 

Av föreskrifternas 7 § framgår att syftet med samrådet är att tillhandahållaren, 

postmottagare, fastighetsägare och andra med befogat intresse når en 

samförståndslösning av ny plats för postanordning. 

PTS behöver emellertid säkerställa att tillhandahållaren genomför de förändringar i 

postutdelningen som behövs för att anpassa utdelningen till samhällets behov på ett 

ansvarsfullt sätt. Genom föreskrifterna införs därför bindande regler med krav på 

tillhandahållaren. Kraven är dels att informera postmottagare om ändringar som kan 

påverka utdelningen (11 §), dels att tillhandahållaren senast sex månader innan en ny 

plats för postanordning anvisas ska inleda samråd med postmottagare, 

fastighetsägare och andra med befogat intresse (7 §). Tillhandahållaren bör senast 

inom samrådstiden ha utrett att berörda parter har faktiska och rättsliga möjligheter 

att följa anvisningen (5 § andra stycket). Informations- och samrådsinsatserna ska 

dokumenteras (7 § tredje stycket och 11 § andra stycket). I allmänna råd tydliggörs 

också att tillhandahållaren bör redogöra för hur lämnade förslag och synpunkter 

beaktats (allmänna råd vid tillämpningen av 7 §). 

Syftet med att införa regleringen är att skapa tydlighet och transparens i de 

förändringsprocesser som tillhandahållaren avser att genomföra. Syftet är även att 

skapa tydligare förutsättningar för en balanserad avvägning mellan olika intressen.  

Genom kravet på samråd säkerställs att postmottagare, fastighetsägare och andra 

med befogat intresse får all relevant information och att deras synpunkter kan 

beaktas av tillhandahållaren. 

Kraven på samråd och tillhörande dokumentation innebär en ökad administrativ 

börda för tillhandahållaren. Enligt PTS bedömning kompenseras den ökade bördan 

genom att det förtydligade regelverket leder till effektivare processer vid eventuella 

förändringar (se vidare i efterföljande avsnitt). 
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Kravet på dokumentation i samband med informations- och samrådsinsatser 

möjliggör också att PTS kan genomföra en effektiv tillsyn av dessa insatser. 

5.3 Hinder för utdelning 

Genom 10 § i föreskrifterna om att tillhandahållaren i vissa fall kan hänvisa mottagarna 

till att hämta brev och andra försändelser på ett expeditionsställe, skapas en ökad 

tydlighet för omfattningen av tillhandahållarens utdelningsskyldighet. Det skapar även 

en ökad tydlighet för berörda mottagare för vad som sker i det fall att utdelning i 

postanordning inte är möjlig. Idag saknas en sådan tydlighet vilket leder till osäkerhet 

för tillhandahållaren och berörda parter.  

Av föreskrifternas 10 § framgår det att tillhandahållaren under vissa närmare angivna 

omständigheter får överlämna postförsändelser till ett expeditionsställe för utlämning. 

Det får ske om postförsändelsen ska kvitteras av postmotagren, om försändelsen på 

grund av storlek eller annan omständighet inte kan lämnas i den aktuella 

postanordningen, eller om det föreligger varaktigt hinder för utdelning som 

tillhandahållaren inte råder över och någon överenskommelse om annan utdelning 

inte har nåtts mellan tillhandahållaren och postmottagaren. 

Det är inte möjligt att i föreskrifterna precisera samtliga specifika fall när varaktigt 

hinder föreligger. PTS har istället mot bakgrund av myndighetens praxis på området 

angett exempel i allmänna råd på när varaktigt hinder föreligger. Föreskrifternas 10 § 

ska tillämpas efter en samlad bedömning av omständigheterna i varje enskilt fall. 

Bestämmelsen är inte avsedd som en utökad möjlighet från dagens ordning för 

tillhandahållaren att hänvisa mottagarna till att hämta brev och andra försändelser på 

ett expeditionsställe. Bestämmelsen syftar istället till att i föreskrifterna fastställa 

ordningen som gäller enligt dagens praxis. Av definitionen av begreppet i 

föreskrifternas 2 § första stycke framgår det att varaktigt hinder för utdelning är en 

omständighet som omfattar utdelning av alla postförsändelser och att utdelning inte 

kan ske i aktuell postanordning under en längre tid. Det innebär att om hindret endast 

påverkar utdelning av vissa försändelser ska övriga försändelser fortsatt delas ut i 

den aktuella postanordningen enligt huvudregeln i 3 §. 

5.4 Effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt 

PTS gör bedömningen att föreslagna föreskrifter inte får någon negativ påverkan på 

dagens eller framtida konkurrensförhållanden. Effekten av reglerna som medger att 

tillhandahållaren kan genomföra förändringar och anvisa placering av postanordning 

påverkar andra postoperatörer som delar ut post likvärdigt. Reglerna är därför 

konkurrensneutrala. Idag sker en samverkan mellan postoperatörerna gällande 

utmaningar och hinder för utdelning. Föreslagna föreskrifter förändrar inget i 

nuvarande ordning. Genom att det införs en skyldighet att samråda med andra med 
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befogat intresse vid ny placering av postanordning tydliggörs att även andra 

postoperatörer vars utdelning påverkas ska involveras i dessa fall. 

Föreskrifterna förändrar heller inte de eventuella för- och nackdelar som följer av att 

vara utsedd tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten. 

Vid reglernas utformning har PTS beaktat frågan om särskilda hänsyn behöver tas till 

små företag. Föreskrifterna riktar sig enbart till tillhandahållaren av den 

samhällsomfattande posttjänsten vilket i dagsläget är Postnord. Det saknas därför 

anledning att ta särskilda hänsyn till små företag i de nu aktuella föreskrifterna. 

5.5 Konsekvenser för ägare av postanordning 

Som PTS nämnt ovan leder förändringar i behov och efterfrågan av olika typer av 

små och stora postförsändelser till ett starkt förändringstryck vad gäller val av lämplig 

postanordning. Tillhandahållaren behöver därför kontinuerligt se över placeringen av 

befintliga postanordningar och ha möjlighet att anvisa nya sådana platser för att 

anpassa postservicen efter mottagarnas behov av att få allt större försändelser 

utdelade närmare hemmet. Om tillhandahållaren anvisar en ny plats för 

postanordning får det konsekvenser för den som äger postanordningen. Det är 

vanligt att det inte är den enskilde postmottagaren som själv äger eller förvaltar 

postanordningen. Detta gäller till exempel i hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar 

samt vissa samfälligheter. Det är rimligt att anta att en ökad tydlighet i regelverket 

avseende anvisningen av en ny plats för postanordning kommer att underlätta 

tillhandahållarens förändringsarbete. I vilken grad detta påverkar respektive ägare av 

postanordning beror till stor del på hur nuvarande förhållanden ser ut. I de fall befintlig 

postanordning enkelt kan flyttas till en ny placering har förändringen enbart en 

marginell påverkan. Om en ny anläggning måste införskaffas eller markarbeten krävs 

blir det en betydligt större påverkan.  

PTS bedömer att denna konsekvens är en del av en nödvändig strukturanpassning 

som sker utifrån förändrade behov hos mottagare och avsändare. Det är emellertid 

viktigt att ägare av postanordning ges rimliga förutsättningar att kunna vidta åtgärder 

och föreslå alternativa lösningar vid ny placering av postanordning. Föreskrifterna 

innehåller därför en skyldighet för tillhandahållaren att vid ny placering av 

postanordning samråda med berörda parter, se ovan avsnitt 5.2. 

PTS har övervägt att låta tillhandahållaren ta över ansvaret för postanordningar och 

placeringen av dessa. Detta alternativ har bedömts som olämpligt av flera skäl. 

Alternativet skulle vara en stor förändring mot dagens ordning som innebär att annan 

än tillhandahållaren äger och ansvarar för postanordningens utplacering och skötsel. 

Det skulle vidare finnas en risk för att konkurrensen på marknaden snedvrids vid en 

sådan ordning. Om tillhandahållaren skulle åläggas att helt eller delvis finansiera 

postanordningar samtidigt som bolagets konkurrenter kan nyttja anläggningarna får 
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tillhandahållaren en försämrad ställning i förhållande till sina konkurrenter. Motsatsvis 

skulle övriga aktörer kunna drabbas negativt om tillhandahållaren ges ökad kontroll 

över postanordningar och utformning av leveransplatser. 

5.6 Postmottagare med särskilda behov 

En reglering som möjliggör ett ökat avstånd upp till 200 meter mellan 

postmottagarens adressplats och postanordning kan få konsekvenser för personer 

som har svårt att ta sig till sin postanordning. Det behövs därför ett skydd för att 

dessa personer inte ska få någon serviceförsämring.  

I PTS nu gällande regelverk finns olika lösningar för tjänster för mottagare med 

särskilda behov. I fråga om postmottagare i tätort finns det vägledning i PTS nu 

gällande allmänna råd om postutdelning. Personer som på grund av ålder (över 80 år) 

eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till ordinarie avlämningsställe, kan enligt de 

allmänna råden kostnadsfritt få posten utdelad vid tomtgräns, vid boningshuset eller i 

anslutning till bostaden. Beträffande postmottagare i glesbygd åläggs 

tillhandahållaren idag genom tillståndsvillkor att erbjuda en särskild posttjänst för 

personer som bor utanför tätort och som saknar möjlighet att ta sig till 

utdelningsställe. PTS upphandlar med jämna mellanrum denna tjänst för mottagare 

med särskilda behov i glesbygd .24  

PTS gör bedömningen att regleringen som rör utdelning till postmottagare med 

särskilda behov i och utanför tätort bör vara samlad. Eftersom PTS upphandlar 

tjänsten särskild posttjänst för personer som bor utanför tätort och som saknar 

möjlighet att ta sig till utdelningsställe bör denna reglering vara av mer kortsiktig 

karaktär. Enligt 2 kap. 4 § punkten 4 postlagen får tillstånd att bedriva 

postverksamhet förenas med villkor om skyldighet för tillståndshavare att i 

verksamheten ta hänsyn till de behov personer med funktionsnedsättning kan ha av 

särskilda posttjänster. PTS gör mot denna bakgrund bedömningen att utdelning till 

samtliga postmottagare med särskilda behov, oavsett om de är bosatta i eller utanför 

tätort, fortsättningsvis ska regleras i tillhandahållarens tillståndsvillkor. Föreskrifterna 

innehåller därmed inte några sådana bestämmelser. Beträffande tjänsten särskild 

posttjänst för personer som bor utanför tätort och som saknar möjlighet att ta sig till 

utdelningsställe så är det PTS avsikt att den ska upphandlas även fortsättningsvis.    

Dagens allmänna råd innehåller även rekommendationer avseende värdeförmedling i 

de fall mottagare saknar serviceställe inom rimligt avstånd. Dessa frågor bör enligt 

PTS bedömning regleras genom tillståndsvillkor för tillhandahållaren. 

                                                        
24 Se PTS beslut den 18 februari 2022 om tillståndsvillkor för Postnord Group AB, dnr 21-12544. 
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5.7 Effekter för kommuner eller regioner 

PTS gör bedömningen att föreskrifterna inte kommer att få sådana effekter för 

kommuner eller regioner att övervägande ska göras enligt 14 kap. 3 § 

regeringsformen.   
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6 Särskilt om konsekvenser för olika typer av 
bebyggelse 

6.1 Allmänt 

Sedan flera år tillbaka pågår en förändring beträffande postutdelning i flerbostadshus 

och i radhusområden. Det blir alltmer vanligt att utdelning sker i fastighetsbox eller 

lådsamling istället för i brevinkast eller postlåda vid dörren. Föreskrifterna fastställer 

att utdelning vid bostad kan fullgöras inom ett avstånd på högst 200 meter från 

adressplatsen i samband med förändrad placering av postanordning. På så sätt 

möjliggörs att utdelning till postmottagare som bor i flerfamiljshus kan ske på fler 

platser än vad som varit fallet tidigare. Beroende på vilken slags postanordning som 

kommer i fråga kommer postutdelning till ett flerfamiljshus kunna ske antingen i 

fastigheten eller i närheten av densamma.  

Kraven på samråd samt regler för när postmottagare kan hänvisas till ett 

expeditionsställe skapar incitament för tillhandahållaren att prioritera sina insatser till 

områden där behovet av att hitta nya lösningar i fråga om postutdelning är som 

störst. 

6.2 Flerbostadshus 

Utdelning i flerbostadshus sker idag i många fall genom brevinkast i lägenhetsdörren. 

Postmottagarnas ändrade behov av att kunna ta emot större försändelser i nära 

anslutning till bostaden innebär att andra typer av postanordningar kommer att 

behövas. I flerbostadshus är det vanligt att utdelning sker i fastighetsbox vid entrén 

istället för vid lägenhetsdörrarna. För en absolut majoritet av alla flerbostadshus finns 

den optimala utdelningsplatsen ur tillhandahållaren perspektiv i eller inom ett fåtal 

meter från entrén. I tätare stadsbebyggelse finns det dessutom rent fysiska 

begränsningar för att avstånden skulle kunna öka för mottagarna. Tillgång till mark är 

begränsad och antalet mottagare blir snabbt för många för att samla i en anläggning. 

Ett längre avstånd än en placering av postanordning i direkt anslutning till 

byggnadens entré är därmed sällan möjlig. Det bidrar i flertalet fall heller inte till en 

ökad effektivitet i postutdelningen. 

För flerbostadshus där entrén ligger innanför någon form trafikhinder eller som på 

annat sätt inte går att nå för de fordon som är nödvändiga för utdelningen är 

situationen annorlunda. I dessa fall kan det vara mer ändamålsenligt att 

postanordningen placeras på ett något längre avstånd inom högst 200 meter från 

adressplatsen. 
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Föreskrifterna kommer enligt PTS bedömning att endast få en marginell påverkan på 

hur det genomsnittliga avståndet mellan adressplats och postanordning kommer att 

utveckla sig över tid för postmottagare i flerbostadshus. 

Idag finns det drygt 1,2 miljoner lägenheter (av totalt 2,7 miljoner lägenheter) som har 

brevinkast i dörr. Ungefär 48 000 lägenheter byter från brevinkast i dörr till 

fastighetsbox varje år. Det innebär att det med nuvarande takt kommer att ta fram till 

år 2047 innan samtliga brevinkast i dörr bytts ut och utdelningen fullt ut övergått till 

att ske i mer ändamålsenliga anordningar. Av dessa 1,2 miljoner lägenheter bedömer 

tillhandahållaren Postnord att ca hälften (600 000) av olika skäl är i behov av 

omedelbara åtgärder för att postutdelningen ska fungera på ett bra sätt.    

Föreskrifterna skapar förutsättningar för en utdelningsverksamhet som är hållbar över 

tid. Den ökade tydligheten för hur förändringar får genomföras kommer att underlätta 

de förändringsprocesser som idag är tröga och i vissa fall konfliktfyllda. PTS avsikt är 

att föreskrifterna ska bidra till att förändringar kan genomföras i samförstånd.  

6.3 Radhusområden 

Postmottagarnas ändrade behov av att kunna ta emot större försändelser i nära 

anslutning till bostaden kräver andra typer av postanordningar i radhusområden. När 

allt större försändelser ska delas ut behöver utdelning ske med hjälp av fordon som 

inte kan köra på vägar som inte tillåter biltrafik. Mottagarna behöver därför hitta nya 

platser som fungerar ur ett leveransperspektiv och som är säkra från trafiksynpunkt. 

Genom att föreskrifterna möjliggör utdelning på ett avstånd upp till 200 meter från 

adressplats skapas förutsättningar för att hitta lämpliga platser för postanordningar 

anpassade efter mottagarnas och tillhandahållarens behov inom eller i anslutning till 

radhusområden. Avståndet möjliggör placeringar av postanordningar som fungerar 

för såväl mottagare som tillhandahållare. Även om regelverket medger ett avstånd 

mellan adressplats och postanordning på upp till 200 meter bör lämpliga platser 

kunna hittas på väsentligt kortare avstånd.  

Inom ramen för denna konsekvensutredning har tillhandahållaren Postnord ombetts 

att beräkna vilka avstånd som i normalfallet uppkommer efter det att förändringar 

genomförts i radhusområden. Med bas i olika fall som hanterats inom Postnords 

interna råd för utdelningsfrågor samt några simuleringar för att täcka in olika 

typområden visar beräkningarna att postmottagarna i radhusområden i genomsnitt 

får mellan 55–65 meter till postanordningen. De mottagare som får allra längst 

avstånd får mellan 145–150 meter. I samtliga fall (verkliga och simulerade) har 

lådsamlingarna placerats vid garagebyggnader, parkeringsplatser, platser för 

områdets återvinning/avfallshantering eller i anslutning till infarter till området. Detta är 

platser där de boende normalt sett rör sig och på mark som vanligtvis ägs inom 

samfälligheten. 
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I ett fåtal områden kan dock ett avstånd på upp till 200 meter för enstaka mottagare 

bli nödvändigt för att hitta en fungerande plats för postanordningarna. PTS bedömer 

dock att praktiska förutsättningar för placering av lådsamlingar kommer att sätta 

naturliga gränser som gör att avstånden blir betydligt kortare.  

Det totala antalet postanordningar med placering som behöver anpassas för att 

fungera ur ett leveransperspektiv och vara säkra ur trafiksynpunkt uppgår till ca 

250 000 enligt uppgift från Postnord. Under år 2021–2022 uppskattar Postnord att 

ca 15 000 postanordningar per år kommer att anpassas. Det innebär att ca 220 000 

postanordningar återstår när föreskrifterna träder ikraft år 2023. 

6.4 Småhus  

För närvarande pågår inget systematiskt förändringsarbete i småhusområden med 

villor eller kedjehus. Områdena är oftast anpassade efter fordonstrafik vilket möjliggör 

utdelning av större försändelser.  

Det finns emellertid ett behov av att effektivisera utdelningen i vissa delar av villa- och 

kedjehusområden för att minska fordonstrafiken. Detta kan exempelvis ske genom 

att på vissa gator placera postlådor på den ena sidan av vägen i mindre lådsamlingar 

om 2–4 postanordningar. Tillhandahållaren behöver i så fall enbart köra sträckan i en 

riktning. Det kan även finnas behov av att på vissa sidovägar med begränsad 

framkomlighet placera lådsamlingar i anslutning till infarten.  

PTS bedömer att ett införande av föreslagna föreskrifter kommer att ha en viss, men 

begränsad påverkan på förändringstakt och genomsnittliga avstånd mellan 

adressplats och postanläggning i småhusområden. Nyttan för tillhandahållaren med 

att etablera platser för postanordningar på upp till 200 meter från mottagarnas 

adressplats är begränsad i denna typ av områden, i synnerhet sett i förhållande till 

den insats som krävs. Det mest sannolika är att ny plats för postanordning anvisas av 

tillhandahållaren där det finns ett uppenbart behov av att genomföra en förändring. I 

dessa fall föreligger det någon form av direkt hinder som efter anvisning resulterar i 

marginellt längre avstånd för berörda postmottagare.  

På sikt går det dock inte att utesluta att det i småhusområden kommer att finnas ett 

större behov av att styra utdelning av postförsändelser mot samlade leveransplatser 

där även större paket kan avlämnas på ett effektivt sätt i respektive område. 

Föreskrifterna bedöms inte komma att skynda på denna utveckling, men skapar ett 

utrymme för att detta kan ske inom ramen för regelverket utan att den 

grundläggande servicen urholkas. 

6.5 Nyproduktion  

I planeringen inför nyproduktion av bostadsområden är det en vanlig utgångspunkt 

att ett område ska ha begränsad fordonstrafik. Frågan om hur postutdelning och 
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paketleveranser ska fungera i området kommer ofta in sent i planeringsprocessen. I 

vissa fall förbises frågan helt. Detta skapar problem och kan leda till mindre 

gynnsamma förutsättningar för en fungerande postutdelning trots att området är 

nybyggt. Samtidigt installerar fastighetsägare som regel fastighetsboxar i 

nyproducerade flerfamiljshus. 

Tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten arbetar idag med att i så 

stor utsträckning som möjligt komma in tidigt i planeringsprocessen för nya områden. 

Avsaknaden av en tydlighet i postregleringen kring var en postanordning får placeras 

skapar svårigheter i detta arbete. Tydlighet om att postanordningen kan placeras 

inom 200 meter från entrén förväntas därför skapa bättre förutsättningar för att 

postutdelning och paketleveranser kommer att kunna beaktas på ett bättre sätt 

under planeringsprocesserna för nyproduktion av bostäder och kontor mm. 

6.6 Lokal/Verksamhetsställe  

I vissa fall delas post ut över disk i butiker, receptioner och liknande. Ur ett 

leveransperspektiv är detta inte en effektiv utdelningsform för tillhandahållaren och 

övriga operatörer. Avsaknaden av ändamålsenliga postanordningar som kan nås på 

ett enkelt sätt kan även utgöra ett hinder för operatörer med andra 

utdelningsmodeller t.ex. vars utdelning sker utanför kontorstid. Andra fall där 

motsvarande problematik förekommer är för så kallade kollektivadresser där den 

som tar emot posten förmedlar den vidare till postmottagare. Det kan även vara så 

att postanordningar finns placerade på icke adressatta platser inom inhägnade 

industriområden och liknande som har begränsad tillgänglighet för fordon. 

I de fall där postanordningar saknas helt eller är placerade på olämpliga eller 

otillgängliga platser kan konsekvensen bli att tillhandahållaren kan komma att anvisa 

en plats för postanordning. Föreskrifterna möjliggör i dessa fall nödvändiga 

förändringar för att säkerställa en tillförlitlig postutdelning som kan ske på ett effektivt 

och konkurrensneutralt sätt i berörda fastigheter/områden. Emellertid kan det 

innebära att mottagarna får ett längre avstånd för att ta emot sin post jämfört mot 

idag. Det kan dock vara nödvändigt för att etablera en ordnad postutdelning där det 

idag antingen helt saknas en ändamålsenlig postanordning eller där fastställda 

adresser och/eller tillgång via farbar väg saknas. 

Tillgången på statistik avseende den här typen av utdelningsform är begränsad. 

Enligt uppgift från Postnord finns det ca 5 600 kollektivadresser där det finns ett 

identifierat behov av förändring av utdelningen. Det finns vidare drygt 28 000 

postmottagare som saknar postanordning. Postnord gör bedömningen att en 

övergång till utdelning i postanordningar bör kunna göras inom ett år efter det att 

föreskrifterna trätt ikraft. 
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6.7 Befintliga avstånd över 200 meter 

Idag25 finns det drygt 20 000 postanordningar inom tätort som är placerade på ett 

avstånd som överstiger 200 meter från adressplats. Utanför tätort utgör denna 

kategori närmare 120 000 postanordningar. Det finns flera orsaker till denna skillnad.  

Geografin och demografin varierar i olika delar av vårt land. Det är därför missvisande 

att göra en uppdelning mellan tätort och utanför tätort. Antalet invånare i tätorter kan 

variera mellan 200 och upp till ca 1 miljon26. Tätorterna kan vara belägna långt från 

andra tätorter, eller så kan de ingå i en och samma storstadsregion. Det finns tätorter 

även i svårtillgängliga områden som t.ex. på öar utan vägförbindelse med fastlandet 

och i fjällområden.  

Även landsbygdsområden utanför tätorter varierar i fråga om geografi och demografi. 

I vissa delar av landet bor befolkningen utanför tätort relativt tätt i förhållande till 

varandra, medan det i andra områden är betydligt mer glesbefolkat. I såväl 

befolkningstäta som glesbebyggda områden utanför tätorter bedrivs det 

verksamheter av olika slag, t.ex. näringsverksamhet.  

Utdelningen i mer svårtillgängliga områden är anpassad till förutsättningarna och 

behoven som finns där. Postutdelningen fungerar även om avståndet mellan en 

postmottagares adress och postanordningen i fråga är långt. På vissa platser där de 

faktiska avstånden mellan adress och postanordning är avsevärda kan det även röra 

sig om överenskommelser mellan tillhandahållaren Postnord och postmottagarna. I 

dessa fall föredrar flera mottagare av olika skäl att få posten utdelad på en annan 

plats än där tillhandahållaren normalt sett skulle ha delat ut den. 

Föreskrifterna skapar inte några hinder för nyetablering av platser för postanordning 

när avståndet mellan en postmottagares adressplats och anordningen överstiger 

200 meter. Däremot innebär föreskrifterna att en postmottagare som idag har sin 

postanordning på ett avstånd som överstiger 200 meter från adressplatsen inte ska 

få ett längre avstånd till anordningen. På detta vis skapas ett skydd för befintliga 

postmottagare som redan har långt till sin postanordning mot att omfattas av 

ofrivilliga förändringar som begränsar deras möjligheter att leva och verka på platsen. 

Föreskrifterna hindrar dock inte tillhandahållaren och mottagaren från att ingå en 

överenskommelse om att postandordningen ska placeras på en mer avlägsen plats.  

PTS bedömning är att föreskrifterna inte kommer att leda till betydande 

konsekvenser för tillhandahållaren vad avser åtagandet att tillhandahålla den 

samhällsomfattande posttjänsten i hela landet. Den andel av mottagare för vilka 

                                                        
25 Basår 2018. 
26 Enligt SCB:s tätortsindelning. 



2022-09-01 Promemoria   26 

Post- och telestyrelsen 

placeringen av postanordning idag27 överstiger 200 meter från adressplats och 

genom föreskriften skyddas från att få ett längre avstånd är mycket låg i förhållande 

till det totala antalet postanordningar (ca. 2,6 % totalt eller ca 18% utanför tätort, 

respektive ca 0,5% inom tätort). Vidare saknas det i många fall alternativ som innebär 

att postutdelning kan ske på något mer effektivt sätt. Enligt beräkningar från 

Postnord uppgår antalet postanordningar utanför tätort som vore möjliga att i nuläget 

flytta längre bort till cirka 12 000 – 13 000 stycken. Detta motsvarar omkring 2 % av 

postanordningarna utanför tätort.   

  

                                                        
27 Basår 2018. 
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7 Ekonomiska konsekvenser 

Inledningsvis konstaterar PTS att föreskrifterna inte kommer att innebära några 

omedelbara ekonomiska konsekvenser för tillhandahållaren jämfört med idag. 

Föreskrifterna innebär inte några krav på att tillhandahållaren ska genomföra 

förändringar. Den framtida utvecklingen påverkas av en lång rad faktorer som inte är 

direkt relaterade till föreskrifternas införande, till exempel: 

• Postmottagarnas behov och efterfrågan på olika typer av posttjänster.  

• Demografisk utveckling i olika delar av landet.  

• Hastighet i övergången till för utdelningen mer ändamålsenliga placeringar av 

postanordningar för tillhandahållaren, vilken är beroende av bland annat: 

‒ mottagarnas vilja och benägenhet att driva på för, eller medverka till 

förändringar, 

‒ fastighetsägares vilja att installera alternativa anordningar istället för 

befintliga brevinkast i lägenhetsdörrar samt upplåta mark för 

placering av postanordningar, 

‒ viljan hos kommuner att upplåta kommunal mark för placering av 

postanordningar, samt 

‒ tillhandahållarens eget agerande i relation till berörda intressenter. 

 

Vissa skeenden går att bedöma utifrån historiska data och aktuella 

utvecklingstrender i omvärlden. Andra skeenden är svåra eller omöjliga att förutse 

eftersom det finns flera kända och okända variabler som kan komma att påverka 

postmarknadens utveckling under de kommande 5–10 åren. Det kan exempelvis röra 

sig om förändringar kopplade till hållbarhetsfrågan (klimatmässig, social, ekonomisk), 

utvecklingen av konkurrensen på marknaden, innovation (nya typer av tjänster och 

nya sätt att tillhandahålla dessa) eller reglering inom andra sektorer som påverkar 

tillhandahållandet av den samhällsomfattande posttjänsten. 

7.1 Värdet av att ny plats för postanordning kan anvisas upp till högst 
200 meter från postmottagarens adressplats 

Såsom tidigare nämnts pågår det kontinuerliga förändringar i tillhandahållarens 

utdelningsverksamhet samt successiva anpassningar av mottagarnas 

postanordningar som en följd av att samhället skickar färre men större 

postförsändelser. Genom föreskrifternas införande förväntas dessa 

förändringsprocesser fungera smidigare genom ökad tydlighet avseende vilka krav 

som ställs på tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten.  

Det finns ett direkt värde för tillhandahållaren med denna utveckling i form av en 

effektiviserad utdelningsverksamhet. Vidare finns andra indirekta effekter såsom 
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minskade aviseringskostnader, ökad säkerhet/minskad risk för olyckor på vägar inom 

radhusområden och bättre förutsättningar för att hantera effekten av ökande och 

mer oförutsägbara högvolymdagar. En beräkning av dessa mer indirekta följder är 

dock beroende av vilka faktorer som inkluderas i beräkningen samt vilka antaganden 

som görs om den högst svårförutsägbara utvecklingen framåt. PTS bedömer 

osäkerheten som alltför hög i en sådan beräkning. PTS har därför valt att här enbart 

ta hänsyn till de direkta besparingarna för tillhandahållaren av den 

samhällsomfattande posttjänsten. Beräkningarna baseras på data inhämtat från 

tillhandahållaren Postnord.  

PTS beräkningar baserade på uppgifter från Postnord visar att möjliga besparingar 

genom att möjliggöra för tillhandahållaren att anvisa en plats för postanordning upp 

till 200 meter från adressplats skulle kunna uppgå till ca 96 miljoner kr årligen för 

områden med flerbostadshus och ca 24 miljoner kr årligen i radhusområden. 

Beräkningarna bygger på att förutsättningarna för att anvisa en ny plats för 

postanordning är uppfyllda. Det innebär att det troligtvis kan komma att ta många år 

att genomföra dessa förändringar eftersom förändringstakten är direkt relaterad till 

hur smidigt samrådsprocesserna fungerar. Det är framförallt i radhusområden med 

begränsad åtkomst till mottagarnas postanordningar samt i de flerbostadshus där 

det föreligger hinder för en fungerande utdelning av post som föreskrifterna får störst 

direkt påverkan på förutsättningarna att genomföra förändringar i postutdelningen.  

7.2 Ekonomiska konsekvenser av att anvisning av ny plats för 
postanordning begränsas till högst 200 meter från postmottagens 
adressplats  

Genom föreskrifterna införs det inte några kostnadsdrivande krav på att 

postanordningar ska flyttas närmare mottagarna. I områden där postmottagare har 

mer än 200 meter från adressplatsen till sin postanordning, normalt sett i mer 

glesbebyggda områden utanför tätort, begränsas tillhandahållarens möjligheter att 

möta fallande lönsamhet med effektiviseringar genom att anvisa nya platser för 

postanordningar som överstiger 200 meter. Begränsningen får inga omedelbara 

ekonomiska konsekvenser för tillhandahållaren men kommer att få betydelse på sikt, 

särskilt för de lokala utdelningskontorens ekonomiska resultat. 

Konsekvenserna förstås genom att först beakta vissa omvärldsfaktorer som påverkar 

lönsamheten i utdelningsverksamheten generellt, oberoende av om föreskrifter 

utfärdas eller inte. Den totala brevvolymen minskar i snabb takt och det är rimligt att 

utgå från att volymminskningen i framtiden fortsätter i ökande takt. Därtill kommer 

antalet nybyggda bostäder i såväl tätorter som i olika landsbygdsmiljöer att öka. 

Under dessa omständigheter kommer de allt lägre brevvolymerna att fördelas på allt 

fler postanordningar, vilket leder till att tillhandahållarens lönsamhet per utdelad 

försändelse minskar.  
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Desto färre postmottagare i ett geografiskt område och ju längre avståndet dem 

emellan är så påverkas resultatutvecklingen negativt i allt större utsträckning. 

Lönsamheten per utdelad försändelse minskar med andra ord betydligt snabbare i 

dessa områden än i andra. För vissa av tillhandahållarens lokala utdelningskontor 

kommer föreskrifterna därför att innebära en förstärkt negativ resultatutveckling över 

tid.  

PTS sammantagna bedömning är däremot att föreskrifterna inte kommer att få 

betydande ekonomisk påverkan på tillhandahållaren. Anledningen är att det relativa 

antalet mottagare som idag har sin postanordning längre bort än 200 meter är 

mycket lågt (se avsnitt 6.7). Vidare finns det begränsningar som hindrar 

tillhandahållaren att genomföra omfattande effektiviseringar genom att förändra 

postanordningarnas placering. Dels är många postanordningar redan placerade 

utmed tillhandahållarens färdväg och dels finns det begränsningar i fråga om hur 

mycket yta en plats för postmottagning kan ta i anspråk.  

Enligt Postnords beräkningar medför begränsningen vad gäller anvisning av ny 

placering av befintlig postanordning till högst 200 meter från adressplatsen att 

operatören inte kan genomföra möjliga besparingar på omkring 32-37 miljoner kr per 

år. Besparingarna skulle kunna ha realiserats på två till tre års sikt. De är beräknade 

utifrån förändringar som vore möjliga med dagens reglering i form av allmänna råd, 

men som av olika skäl hittills inte utnyttjats.   

7.3 Övriga ekonomiska konsekvenser för tillhandahållaren och 
sammantagen effekt 

Utöver de ekonomiska konsekvenser som hittills beskrivits så är det främst kravet på 

samråd med berörda intressenter som skulle kunna leda till ekonomiska 

konsekvenser för tillhandahållaren. Postnord gör dock bedömningen att bolaget 

redan idag har kostnader för kommunikationen med berörda parter och att 

kostnaden per åtgärdad postanordning inte kommer att öka i och med att 

föreskrifterna träder i kraft.  

Sammantaget bedömer PTS att föreslagna föreskrifter inte innebär någon 

tillkommande ekonomisk börda för den utsedda tillhandahållaren och att 

nettoeffekten av att föreskrifterna införs sannolikt är positiv. 

7.4 Ekonomiska konsekvenser för övriga intressenter 

Som nämnts ovan sker förändringar och anpassningar av utdelningsverksamheten 

som en följd av att postmottagarnas behov förändras. Att föreskrifterna införs 

påverkar förändringsarbetet men ändrar i sak inget för berörda postmottagare och 

fastighetsägare. Förändringarna som sådana leder dock till ekonomiska 
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konsekvenser för fastighetsägare och postmottagare som behöver bekosta en ny 

postanordning som i dagsläget kostar mellan 800–3000 kr.  

I det fall befintliga postlådor flyttas till en samlad plats där inga markförberedelser 

krävs är det fråga om en begränsad kostnad. I det fall en ny anläggning motsvarande 

fastighetsbox utomhus ska installeras tillkommer kostnader. Markförberedelser krävs 

och eventuellt en ny markförrättning behöver utföras av Lantmäteriet. Kostnaden i 

dessa fall kan uppskattningsvis uppgå till mellan 1 000–3000 kr per berörd 

mottagare. 

I tidigare avsnitt har PTS redogjort för att det finns flera värden för postmottagaren i 

och med de förändringar som sker. Till exempel kan postmottagare få fler leveranser 

hem istället för att behöva hämta dessa hos ombud samt få en säkrare trafikmiljö. 

Även här är det osäkert att ge olika faktorer ett värde och resultatet skulle i hög grad 

vara förknippat med osäkerhet och mer återspegla de antaganden som görs. Därför 

redovisas endast de mer uppenbara kostnaderna förknippade med övergången till 

lådsamling. 

  



2022-09-01 Promemoria   31 

Post- och telestyrelsen 

 

8 Övrigt 

8.1 Kontakt 

Frågor hänvisas till PTS funktionsbrevlåda foreskrifterpost@pts.se.  

9 Bilagor 

9.1  PTS förslag till föreskrifter och allmänna råd till föreskrifter och 
allmänna råd vid tillhandahållande av samhällsomfattande posttjänst  

Se bilaga 1. 

mailto:foreskrifterpost@pts.se


   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-09-03 /Ärendebeteckning/ 
 
 

 
Utvecklingsenheten/Ledning och verksamhetsstöd 
Ann-Britt Svedberg 
telefon 0304-33 41 79 
e-post: ann-britt.svedberg@orust.se

Uppdaterad grafisk profil 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att: 
anta förslag på uppdatering av den grafiska profilen för Orust kommun 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med arbetet med ny webbplats för Orust kommun, har det framkommit ett 
behov av att se över och uppdatera den nuvarande grafiska profilen.  
Den nuvarande grafiska profil är inte anpassad för tillgänglighet, vilket innebär en 
anpassning av formspråk för logotyp, typsnitt och färgnyanser.   
Förslaget innebär att formspråk logotyp förändras i syfte att nå ökad användbarhet i 
olika sammanhang genom en mer kompakt form.  
Typsnittet är i princip det samma, men en lite mjukare variant. 
Några nya färgnyanser har tagits fram som kan användas i olika sammanhang för en 
mer modern kommunikation. Färgerna är komplementfärger till den blå och gula 
primärfärgen som finns i vårt heraldiska vapen. Den gröna färgen är ny och har sin 
grund i ”den gröna ön”, då Orust även kännetecknas av skog, åkrar och ängar. 
Förslaget innebär inte någon förändring av det heraldiska vapnet.  
Den nya grafiska profilen kommer att lanseras samtidigt som den nya webbplatsen.  
Nuvarande grafiska profilen fasas succesivt ut i samband med förnyad upphandling 
av produkter som kräver tryck. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-09-03 
Presentation av uppdaterad grafisk profil 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga sektorer 
 
 
ORUST KOMMUN 
Utvecklingsenheten/Ledning och verksamhetsstöd 
 
 
Ann-Britt Svedberg 
Utvecklingschef



Orust kommun
Logotyp – typsnitt – färger 
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Logotyp
”kommun” högerställd i  
mindre grad under Orust

Orust kommun
Grafisk manual



Orust kommun
Grafisk manual

Logotyp
Sekundär logotyp

Vapensköld med centrerad text i olika grad. 
Texten är placerad under skölden med samma 
bredd. En sekundär version av logotypen. 



Orust kommun
Grafisk manual

Typsnitt
Office och InDesign

Rubrik Century Gothic  
Bold lorem ipsum dolor 
Ingressen skrivs i Century Gothic  
ugiam doluptae voluptium volupta  
volori quae. Quibus, sequi tem.

För brödtexten används Garamond Regular xerum el int  
et officim esedipsanda veliquas aligentiur. Pis eum vel ium  
volorerferum simus. 

Mellanrubrik i Century Gothic
Harum eum eos estiatquas et res dolo et destotae, Haribus.  
Esedit quas peria quatur sitati res veliciente Ictur, alit repe 
rferem dolorio ssitat labo. 

Century Gothic Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWWXYZÅÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwwxyzåö
1234567890,.()+?!&#@

Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWWXYZÅÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwwxyzåö
1234567890,.()+?!&#@

Garamond Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWWXYZÅÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwwxyzåö
1234567890,.()+?!&#@

Bildtext skrivs i Arial Regular  
ugiam doluptae voluptium

Orust, en del av 
Bohuslän
Kommunen bildades 1971 efter ett antal sammanslagningar. 
Till kommunen hör förutom ön Orust en stor och levande skärgård 
med öar som Gullholmen, Käringön, Lyr och Malö-Flatön.

PowerPoint

Lorem ipsum dolor amet igenisi omni 
vene nostemolut aliquid itatur sit.  
Id quassectas mo esectumet.

Läs mer på orust.se

Här finns plats 
för en rubrik

”Ett exempel på  
citat skrivet i 

  Century Gothic”

Affisch A4

Century Gothic Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWWXYZÅÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwwxyzåö
1234567890,.()+?!&#@



Orust kommun
Grafisk manual

Typsnitt
Digitala kanaler (hemsida och sociala medier)

Rubrik Poppins Bold  
lorem ipsum dolor 
Ingressen skrivs i Poppins Regular  
ugiam doluptae voluptium volupta  
volori quae. Quibus, sequi tem.

För brödtexten används Open Sans Regular xerum  
el int et officim esedipsanda veliquas aligentiur.  
Pis eum vel ium volorerferum simus. 

Mellanrubrik i Poppins Bold
Harum eum eos estiatquas et res dolo et destotae,  
Haribus. Esedit quas peria quatur sitati res veliciente  
Ictur, alit repe rferem dolorio ssitat labo. 

Poppins Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWWXYZÅÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwwxyzåö
1234567890,.()+?!&#@

Open Sans Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWWXYZÅÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwwxyzåö
1234567890,.()+?!&#@

Open Sans Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWWXYZÅÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwwxyzåö
1234567890,.()+?!&#@

Bildtext skrivs i Open Sans  
ugiam doluptae voluptiumInstagram stories 9:16 Instagram/Facebookinlägg 1:1

Lorem ipsum dolor amet igenisi 
omni vene nostemolut aliquid itatur 
sit. Id quassectas mo esectumet.

Läs mer på orust.se

Här finns plats 
för en rubrik

Affisch A4

Kortare texter i sociala medier
skrivs i Open Sans Regular. 
Lorem ipsum dolor amet.

Sommarens 
utflyktsmål

Sommarens
utflyktsmål
Läs mer på orust.se

”Ett exempel 
på citat skrivet 

i Poppins”

Poppins Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWWXYZÅÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwwxyzåö
1234567890,.()+?!&#@



Orust kommun
Grafisk manual

Färger

Vår färgpalett är inspirerad av den natur och  
miljö som omger Orust kommun. Vår grafiska  
profil innehåller två huvudfärger och en  
komplementfärg som finns framtagna i olika  
nyanser för att skapa en bredare färgpalett. 

Huvudfärger
Båda våra primärfärger återfinns i vår logotyp. 
Användningen av dessa färger i vår kommunikation, 
ger ett enhetligt intryck vilket bidrar till att stärka 
kommunens varumärke. 

Komplementfärg
Som komplement till våra huvudfärger finns en  
grön färg framtagen, även den inspirerad av  
naturen. Den breddar vår färgpalett ytterligare  
vilket ger möjlighet till en större variation i vår  
kommunikation, där färg adderar till att förstärka, 
lätta upp och framhäva ett budskap.  

Vit och svart färg förekommer i text. 

Mer information om färger för webben finns  
under avsnittet “digitala kanaler”.

Orust kommun Färger

Färgpalett

Sida

1

Grafsk man al

Vår färgpalett

Vår färgpalett är inspirerad av den nat r och miljö som 

omger Or st komm n. Vår grafska profl innehåller två 

h v dfärger och en komplementfärg som fnns framtagna 

i olika nyanser för att skapa en bredare färgpalett. 

Huvudfärger

Båda våra primärfärger återfnns i vår logotyp. 

Användningen av dessa färger i vår komm nikation, ger 

ett enhetligt intryck vilket bidrar till att stärka komm nens 

var märke. 

Komplementfärg

Som komplement till våra h v dfärger fnns en grön färg 

framtagen, även den inspirerad av nat ren. Den breddar 

vår färgpalett ytterligare vilket ger möjlighet till en större 

variation i vår komm nikation, där färg adderar till att 

förstärka, lätta  pp och framhäva ett b dskap.  

Vit och svart färg förekommer i te	t. 

Mer information om färger för webben fnns  nder 

avsnittet “digitala kanaler”.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-14 
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Uppdatering av grafisk profil för Orust kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till Kommunfullmäktige besluta att: 
Anta förslag på uppdatering av den grafiska profilen för Orust kommun 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med arbetet med ny webbplats för Orust kommun, har det framkommit ett behov av 
att se över och uppdatera den nuvarande grafiska profilen.  
 
Den nuvarande grafiska profil är inte anpassad för tillgänglighet, vilket innebär en anpassning av 
formspråk för logotyp, typsnitt och färgnyanser.   
 
Förslaget innebär att formspråk logotyp förändras i syfte att nå ökad användbarhet i olika 
sammanhang genom en mer kompakt form.  
 
Typsnittet är i princip det samma, men en lite mjukare variant. 
 
Några nya färgnyanser har tagits fram som kan användas i olika sammanhang för en mer modern 
kommunikation. Färgerna är komplementfärger till den blå och gula primärfärgen som finns i 
vårt heraldiska vapen. Den gröna färgen är ny och har sin grund i ”den gröna ön”, då Orust även 
kännetecknas av skog, åkrar och ängar. 
 
Förslaget innebär inte någon förändring av det heraldiska vapnet.  
 
Den nya grafiska profilen kommer att lanseras samtidigt som den nya webbplatsen.  
 
Nuvarande grafiska profilen fasas succesivt ut i samband med förnyad upphandling av produkter 
som kräver tryck. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-03 
Presentation av uppdaterad grafisk profil 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga sektorer 
 
 
 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-09-06 KS/2022:1137 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Ronny Svensson 
telefon 0304-33 41 98 
e-post: ronny.svensson@orust.se

Budget för delregionala utvecklingsmedel 2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Att tillstyrka förslaget till budget för delregionala utvecklingsmedel 2023. 
 
Bakgrund 
Under våren har kommunalförbundet Fyrbodal arbetat fram ett förslag till budget för de 
delregionala utvecklingsmedlen för 2023. Kommunalförbundets direktion har beslutat 
att skicka förslaget på remiss till medlemskommunerna. 
Budgeten är på 21 miljoner kronor varav 14,5 miljoner är intecknade av långsiktiga 
åtaganden. Förslaget följer de handlingsplaner och beslut som tagits av olika instanser. 
Det är exempelvis förbundets näringslivsstrategi, den regionala kulturplanen, den 
delregionala utvecklingsstrategin och klimat 2030. 
Förslaget till budget 2023 har tagits fram av beredningsgruppen på kommunalförbundet 
och beretts inom berörda professionsnätverk; näringslivsutvecklare, kulturansvariga, 
utbildningschefer och kommundirektörer. Dessutom har aktörer på regional nivå 
deltagit med synpunkter och kunskap.  
Kommunen har haft med företrädare i samtliga professionsnätverken och 
budgetförslaget har även diskuterats på kommundirektörens ledningsgrupp. 
 
Bedömning 
Budgetförslaget följer de långsiktiga prioriteringarna som återfinns i den regionala 
utvecklingsstrategin. Områden som är viktiga både nu och i framtiden. 
När det gäller målen som handlar om näringslivsutveckling så är det viktigt att 
konceptet, en väg in, fortsätter. Detta för att kommunerna och företagen ska hitta rätt i 
affärsstödsystemet. En väg in skapar en sammanhållande kraft inom stödsystemet och 
ger företag bättre möjligheter i tider av hård konkurrens, behov av utveckling och inte 
minst behov av omställning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-06 
 

Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
Kommunutvecklare 
 
  



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-09-06 KS/2022:1137

 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Ronny Svensson 
Kommunsutvecklare



 Tjänsteskrivelse
 2022-04-13 
 Sid 1 (3) 

Budgetförslag för delregionala utvecklingsmedel 
2023 

Förslag till beslut  
Direktionen beslutar att rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom remissförslaget 
till budget för de delregionala utvecklingsmedlen 2023 samt att skicka ut förslaget på remiss till 
medlemskommunerna. 

Sammanfattning och bakgrund 
Under våren 2022 har förbundet processat fram ett förslag till budget för de delregionala 
utvecklingsmedlen avseende 2023. Budgeten visar hur kommunalförbundet prioriterar sina 
insatser för att genomföra förbundets näringslivsstrategi, verksamhetsplan, den delregionala 
utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen och Klimat 2030. 

Beskrivning av ärendet 
Direktionen ska innan oktober månads utgång besluta om budgeten för de delregionala 
utvecklingsmedlen år 2023. På uppdrag av arbetsutskottet och direktionen har ett budgetförslag 
processats fram. Beredningen av förslaget har skett i flera kommunalförbundets 
professionsnätverk och genom inspel från aktörer inom det regionala innovationssystemet.  

Dialog med olika intressentgrupper har gjorts för att säkerställa att förslaget innefattar olika 
perspektiv som behövs för att arbetet med de utmaningar som identifierats i Näringslivsstrategi, 
Business region Väst, förbundets verksamhetsplan, den regionala utvecklingsstrategin, den 
regionala kulturplanen och Klimat2030. 

Vårens dialoger har även kommit att omfatta arbetssätt och rutiner vid handläggning av 
projektansökning, uppföljning och implementering. 

2021 och 2022 präglas av att vara en brytpunkt mellan olika programperioder på EU-nivå, den 
nya regionala utvecklingsstrategin, nya överenskommelsen med VG region när det gäller de 
delregionala utvecklingsmedlen och inte minst förbundets näringslivsstrategi 2030.  

Som en följd av att EU går in i en ny sjuårig programperiod avslutas de flesta av de projekt som 
delfinansieras via de delregionala utvecklingsmedlen under 2022, samtidigt som nya 
projektutlysningar inte ännu publicerats. 

Genom den nya överenskommelsen mellan kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen 
har strategfunktioner kunnat tillsättas inom samtliga utvecklingsområden. 



 Tjänsteskrivelse
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Detta sammantaget skapar möjlighet att utveckla arbetssätt och rutiner internt och i samverkan 
med kommuner såväl som innovationssystemets aktörer för att vara ännu bättre rustade för att 
stödja en hållbar omställning.  

Beredning av budgetförslag har skett i följande nätverk: 

– Näringslivsnätverket 
– Skolchefsnätverket 
– Kulturansvarignätverket 
– Kommundirektörsnätverket 

Budgetförslaget fokuserar på de långsiktiga prioriteringarna som återfinns i den delregionala 
utvecklingsstrategin: 

– Stärka innovationskraften – Näringsliv, Affärsdriven miljöutveckling, Cirkulära 
affärsmodeller 

– Bygga kompetens – Utbildning och Kompetensförsörjning 
– Öka inkluderingen – Kultur och Attraktionskraft 
– Knyta samman Västra Götaland – Fysisk planering och Hållbara transporter 

 

Bedömning och synpunkter 
Bedömningen av ärendet är att förslaget till budget för de delregionala utvecklingsmedlen för år 
2023 ska godkännas och skickas ut på remiss till kommunerna. 

 
Finansiering 
Finansiering inom ramen för medlemsavgiften från kommunerna samt inom ramen för 
delregionala utvecklingsmedel. 

 

Koppling till mål 
Budgetförslaget för de delregionala utvecklingsmedlen för 2023 har kopplingar till tre av fem 
utvecklingsområden i Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan: 

– Kompetensförsörjning och utbildning 
– Näringsliv, kultur och attraktionskraft 
– Fysisk planering och hållbara transporter 
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Ansvarig tjänsteperson 
Christel Thuresson, christel.thuresson@fyrbodal.se, 0709-666 246 

 
Christel Thuresson 
Näringslivsstrateg 
 
Fyrbodals kommunalförbund 
 
Bilaga: 
Budgetförslag delregionala utvecklingsmedel 2023 

mailto:christel.thuresson@fyrbodal.se


DRUM 2023 – budgetförslag
Ärende 4 Budget för delregionala utvecklingsmedel 2023

Förslag till beslut:
Att ställa sig bakom förslaget samt att skicka ut förslaget på remiss till 
medlemskommunerna.



Tidplan:

Dialog nätverk 
och arbetsgrupper

Deadline 19 maj

Presentation förslag 
KD-nätverk 13 maj

Process och tidplan



Styrande och/eller vägledande dokument

• Förbundsordning
• Verksamhetsplan 2021–2023
• Regional Utvecklingsstrategi 2030, RUS2030
• Överenskommelse VG Region – Fyrbodals kommunalförbund
• Agenda 2030
• Klimat2030
• Kulturstrategi
• Näringslivsstrategi Business Region Väst 2030



DRUM – Syfte och Överenskommelsen

• Bidra till lokalt och delregionalt inflytande och engagemang i det regionala 
utvecklingsarbetet (utifrån kommunernas förutsättningar och möjligheter).

• Bidra till nytänkande och konkreta projekt som främjar en hållbar regional 
utveckling och bidrar till att lösa aktuella samhällsutmaningar i Västra Götaland.

• Bidra till flernivåsamverkan mellan kommun, delregion och region. Insatser ska 
samskapas.

• Stimulera satsningar som utgår från lokala behov.  
• Medlens primära syfte är att nå ut till aktörer delregionalt.
• Alltid undersöka om andra finansieringsverktyg är möjliga.
• Medfinansiering av delregionalt innovationsstödsystem ska föregås av gemensam 

dialog kring samfinansiering.



DRUM – fördelning i regionen

• Fyrbodals kommunalförbund: totalt 11,05 mnkr (fördelat på RUN 7,5 mnkr, KUN 2,05 mnkr, MN 
1,5 mnkr)

• Skaraborgs kommunalförbund: totalt 11,05 mnkr (fördelat på RUN 7,5 mnkr, KUN 2,05 mnkr, MN 
1,5 mnkr) 

• Boråsregionens kommunalförbund: totalt 11,05 mnkr (fördelat på RUN 7,5 mnkr, KUN 2,05 mnkr, 
MN 1,5 mnkr)

• Göteborgsregionens kommunalförbund och Business regionen Göteborg: totalt 18,5 mnkr
(fördelat på RUN 17 mnkr, MN 1,5 mnkr)

Förutsättningen är att kommunerna bidrar med minst lika mycket.



Tagna beslut som belastar Budget 2023

Nämnd VG Region Kommunerna Totalt % av total budget

RUN 7,5 7 14 500 000 69

KUN 2,05 1,5 3 550 000 17

MN 1,5 1,5 3 000 000 14

Summa 21 050 000kr 100 %

Redan intecknat

RUN 11 667 500 56

KUN 1 733 750 8

MN 1 033 750 5

Summa 14 435 000 kr 69 %

Återstår 2023 6 615 000 kr 31 %



Fördelning av tagna beslut för 2023

RUN KUN MN Totalt

Innovatum SP 2 900 000 2 900 000

Position Väst 3 000 000 3 000 000

Kompetensplattform 2 000 000 2 000 000

Strateger + 
projektekonomi 2 067 500 1 533 750* 1 033 750 4 635 000

Projekt 1 700 000 200 000 1 900 000

Summa 14 435 000 kr

Så här ser de olika posterna ut när man bryter ner siffrorna till innehåll.

*KUN har avsatt 500’ till projekt- och finansieringsstrateg som får användas av alla nämnder.



Från ”bygg och brygg-år”…
FR

ÅN

• Handläggning i stuprör
• Sårbarhet med en handläggare per nämnd
• Olika bedömnings principer beroende på nämnd/handläggare
• Budget totalt upplåst redan vid årets start
• Öppet ansökningsfönster hela året
• Projekt anpassade till utlysningar snarare än behov



… Till gemensam process och handläggning

• Fem strategfunktioner (Näringsliv, Kompetens, Kultur, Milj- och Klimat, Projekt- och Finansiering)
• Gemensamma strategiska dokument
• Från tre till två nämnder (RUN och MN slås ihop från och med 2023)
• Ökad samverkan (inom förbundet, mellan förbundet och övriga förbund/region, mellan förbund och aktörer)
• Många projekt och avtal avslutas under 2022
• Ny programperiod för EU-medel

TI
LL

• Gemensam handläggning i strateg-gruppen för bättre beredning i nätverken
• Ökad resilience och bättre kvalitet
• Lika behandling
• Större flexibilitet i finansiering och vid oväntade händelser
• Dedikerade ansökningsperioder (vår & höst) 
• Förstudier säkerställer kvalitet och fler finansieringsverktyg
• Projektansökningar som bygger på verkliga behov



RUN KUN MN

Förstudier/Projekt 2 548 750

Projekt NN 232 500 1 816 250 0 2 048 750

Förstudier NN* 500 000 500 000*

Avtal 4 100 000

Upphandling 0 0

Innovatum Science Park 2 900 000 2 900 000

Option år 2 Almi Väst (inteckning 2022) 1 200 000 1 200 000

Ej beslutade projekt 2 366 250

Bioekonomi 800 000 800 000

Fossilfria transporter 500 000 500 000

Cirkulära affärsmodeller 666 250 666 250

Strukturbild 400 000 400 000

Beslutade projekt 700 000

AIR – på väg 45 200 000 200 000

Hybridundervisning 500 000 500 000

Verksamhetsutveckling 11 335 000

Strateger + projektekonomi 2 067 500 1 533 750 1 033 750 4 635 000

Implementering FoU 500 000 500 000

Implementering dimensionerings utredning 500 000 500 000

Samverkan 200 000 200 000

Kompetensplattform 2 000 000 2 000 000

Position Väst 3 000 000 3 000 000

Implementering Business Region Väst 500 000 500 000

Totalt 14 500 000 3 550 000 3 000 000 21 050 000

*Inget krav på uppväxling



Stärka Innovationskraften 
Näringsliv, Affärsdriven miljöutveckling

Bygga Kompetens
Kompetensförsörjning, utbildning

Öka Inkluderingen
Kultur, Attraktionskraft

Knyta Samman Regionen
Fysisk planering, hållbara transporter

Förstudier/Projekt 2 548 750

Projekt NN 2 048 750

Förstudier NN* 500 000*

Avtal 4 100 000

Upphandling 0

Innovatum Science Park 1 900 000 100 000 400 000 500 000 2 900 000

Option år 2 Almi Väst 1 200 000 1 200 000

Ej beslutade projekt 2 366 250

Bioekonomi 600 000 200 000 800 000

Fossilfria transporter 500 000 500 000

Cirkulär affärsmodell 466 250 200 000 666 250

Strukturbild 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000

Beslutade projekt 700 000

AIR – på väg 45 200 000 200 000

Hybridundervisning 500 000 500 000

Verksamhetsutveckling 11 335 000

Strateger + projektekonomi 1 033 750 1 033 750 1 533 750 1 033 750 4 635 000

Implementering FoU 500 000 500 000

Implementering dimensionerings utred. 500 000 500 000

Samverkan 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000

Kompetensplattform 1 000 000 1 000 000 2 000 000

Position Väst 1 020 000 1 020 000 540 000 420 000 3 000 000

Business Region Väst 300 000 150 000 25 000 25 000 500 000

Totalt 21 050 000
*Inget krav på uppväxling





   Datum Diarienummer 1(2) 

  2022-09-20 KS/2020:1180 

 

 

 
Kommunförvaltningen 
Ronny Svensson 
telefon 0304-33 41 98 
e-post: ronny.svensson@orust.se

Medfinansiering av Leader Bohuslän 2023- 2027 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. uppdra till kommundirektören att underteckna medfinansieringsintyget 
2. utse utvecklingschef och kommunutvecklare till kontaktpersoner för Orust 

kommun gentemot Leader Bohuslän 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

medverka i Leader Bohuslän för programperioden 2023-2027 genom en årlig 
medfinansiering med 323 752 konor, finansiering sker inom budgeterad ram för politisk 
verksamhet 

 

Sammanfattning av ärendet 
Landsbygdsprogrammet Leader har funnits i drygt 30 år och syftar till att utveckla 
Sveriges landsbygd. Leader är ett EU-program inom Europeiska regionala 
utvecklingsfonden men det är också en samverkan för lokal utveckling. Orust kommun 
har varit med i de flesta programperioderna sedan starten. 

I varje Leader-område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal 
utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser 
under kommande programperiod. Från och med nästa programperiod som börjar 2023 
tillhör kommunen Leader Bohuslän vilket blir ett av 40 områden i Sverige. 

Strategin för det nya Leader Bohuslän togs fram tidigare i år genom ett brett 
deltaganden från privat, ideell och offentlig sektor där man definierat utmaningar och 
möjligheter i det lokala området med perspektiv på nuläget och sikte på framtiden. 

Programmet omfattar mål som bland annat, omställning till hållbart attraktivt liv och 
arbete, lokal och resilient matproduktion samt upplevelser i världsklass.  

Leader Bohuslän har av jordbruksverket tilldelats en budget på 60 miljoner kronor och 
33 % ska medfinansieras av offentliga pengar (17.8 miljoner kronor) Styrelsen för 
Leader Bohuslän har beslutat att dela medfinansieringen jämt mellan de 11 deltagande 
kommunerna. I skrivelse 2022-07-19 översänder Leader Bohuslän ett intyg för signering 
av medfinansieringen på 323 752 kronor per kommun och år. 
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Bedömning  
Landsbygdsfrågorna har allt mer aktualiserats inte minst sedan den omfattande 
landsbygdsutredningen 2017 och här spelar Leader en stor roll. Under den innevarande 
programperioden har omkring 13 miljoner beviljats till projekt med säte i Orust 
kommun. Projekt som sträcker sig över flera kommuner är inte inräknade. Det 
motsvarar ungefär 6 kronor tillbaka på varje satsad krona. Därutöver uppgår de ideella 
resurserna till omkring 2 miljoner kronor 

I och med att Leader Bohuslän startar nästa år, minskar den årliga medfinansieringen 
från 400 000 kronor till 323 000 kronor. Pengarna för 2023 finns i budgeten som antogs 
av kommunfullmäktige i augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20 
 

Beslutet skickas till 
Leader Södra Bohuslän 

Utvecklingsenheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Ronny Svensson 
Kommunutvecklare



2022-07-19 

 
 

 

 

 

 

Inför kommande leaderperiod 2023–2027 

Leader Bohusläns strategi inför programperioden 2023–2027 är prioriterad. Det innebär att 

Jordbruksverket har fattat beslut om att Leader Bohuslän är ett av 40 leaderområden i Sverige som får 

fortsätta arbetet för att bilda leaderområde och har blivit tilldelat en preliminär budget inklusive övrig 

offentlig medfinansiering om 53 958 597 kr. 33 % av den preliminära budgeten ska utgöras av övrig 

offentlig medfinansiering. Den totala medfinansieringen som krävs är 17 806 337 kronor.  

Leader Bohusläns styrelse har beslutat att dela upp medfinansieringen jämnt mellan de 11 kommuner 

som ingår i området och fakturera detta på 5 år. Det är 323 752 kronor per kommun och år.  

Ett medfinansieringsintyg finns bifogat det här mejlet. Medfinansieringsintyget ska fyllas i och skickas 

tillbaka till Leader Södra Bohuslän, Fregatten 2, 444 30 Stenungsund eller digitalt till 

frida.larsson@leadersodrabohuslan.se senast 13 oktober 2022.  

 

Perioden 2014–2020 sträckte sig Leader Bohuskust och gränsbygd över kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil 

och Leader Södra Bohuslän över kommunerna Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö och Göteborgs södra 

Skärgård. Leader Bohuskust och gränsbygd administrerade dessutom Havs och fiskerifonden i samtliga uppräknade 

kommuner. Genom perioden så har vi haft ett mycket gott samarbete mellan de båda områdena på flera sätt.  

Inför nästa period har de båda styrelserna beslutat att leaderområdena ska göra en gemensam ansökan. Nuvarande styrelser 

anser att området har liknande förutsättningar, utmaningar och möjligheter för att fungera som ett leaderområde. Det leder 

till ett starkare utvecklingskontor med fler kompetenser samlade samt synergier i de administrativa delarna. 

 

Frida Andersson, kontaktperson för Leader Bohuslän 

Tel. 0703-64 49 29, mejl: frida.larsson@leadersodrabohuslan.se  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:frida.larsson@leadersodrabohuslan.se
mailto:frida.larsson@leadersodrabohuslan.se
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Kommunförvaltningen 
Anna Sandberg 
telefon 0304-33 41 02 
e-post: anna.sandberg@orust.se

Besvarande av motion om framtagande av handlingsplan för barnets bästa i 
Orust kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Uppdra åt förvaltningen att ta fram en övergripande handlingsplan för barnets bästa i 
Orust kommun. 
 
Bakgrund  
I Barnkonventionen finns bestämmelser om mänskliga rättigheter för barnen. Bland 
annat säger den att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn och att alla 
barn har rätt att uttrycka sin mening. Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av 
grundprinciperna i Barnkonventionen. 
 
Staten har det övergripande ansvaret och ska se till att barnkonventionens principer 
införlivas i den nationella lagstiftningen. Men det är arbetet på regional och lokal nivå 
som ytterst avgör hur väl Sverige lever upp till barnkonventionens principer och krav. 
Inte minst eftersom det är på den regionala och lokala nivån som barn och unga i första 
hand kan göra sina röster hörda. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Även om det finns tydlig guidning från FN:s barnrättskommitté så måste ändå varje 
kommun hitta sitt sätt att arbeta med barnrättsperspektivet och det finns inte något facit 
för hur en kommun ska implementera barnkonventionen. 
 
Orust kommun har i arbetet med att implementera barnkonventionen valt att lyfta in 
barns kunskaper, erfarenheter och tankar i olika frågor. Vi har utvecklat ett arbetssätt för 
att göra barns röster hörda och lyssna till barnen i olika frågor. De är ofta väldigt kloka 
och säger det självklara, det som vi kanske inte annars tänker på. Att involvera barnen i 
olika frågor skapar delaktighet och framtidstro vilket i sin tur minskar utanförskapet. 
Med utgångspunkt från barnkonventionen, lärande exempel, kunskapsinhämtning och 
relevant dokumentation har vi sammanställt en rutin som skall fungera som stöd ute i 
verksamheterna.  För att öka kunskapen har vi har anordnat föreläsningar för chefer och 
arbetsledare och vi kommer att fortsätta att öka kunskapen för olika målgrupper. 
 
Exempel på hur vi har arbetat är att barnets perspektiv har varit med som en del i 
medborgardialoger och i planprocessen. Vi har också genomfört en prövning av barnets 
bästa för beslut om vår pedagogiska barnomsorg på obekväm arbetstid - Nattis. Vi har 
också gjort en barnkonsekvensanalys för effektivare samarbete för stöd till barn och 
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unga. Där uttrycker bland annat barnen att bra kontakter lyssnar och fattar och har ett 
bra bemötande både mot sig själv och sina föräldrar. Det finns också en ökad kunskap 
om att involvera barnen i enskilda ärenden. 
 
Vårt nästa steg i arbetet med att införliva barnkonventionen är att ta fram en 
övergripande handlingsplan. Handlingsplanen bör baseras på en nulägesanalys och de 
behov som chefer, medarbetare och barnen har med utgångspunkt från det som är gjort 
och vilket nästa steg är i att utveckla arbetet. 
 
Bedömning  
Att ta fram en övergripande handlingsplan för barnets bästa med de utgångspunkter 
som beskrivs ovan ligger i linje med den motion som är daterad 2022-03-22. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-06 
 
Beslutet skickas till 
Folkhälsostrateg 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Anna Sandberg 
Folkhälsostrateg
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§ 125 KS/2022:526 
 
Besvarande av motion om framtagande av handlingsplan för barnets bästa i Orust 
kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Uppdra åt förvaltningen att ta fram en övergripande handlingsplan för barnets bästa i Orust 
kommun. 
 
Bakgrund  
I Barnkonventionen finns bestämmelser om mänskliga rättigheter för barnen. Bland annat säger 
den att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn och att alla barn har rätt att uttrycka 
sin mening. Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna i 
Barnkonventionen. 
Staten har det övergripande ansvaret och ska se till att barnkonventionens principer införlivas i 
den nationella lagstiftningen. Men det är arbetet på regional och lokal nivå som ytterst avgör hur 
väl Sverige lever upp till barnkonventionens principer och krav. Inte minst eftersom det är på den 
regionala och lokala nivån som barn och unga i första hand kan göra sina röster hörda. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Även om det finns tydlig guidning från FN:s barnrättskommitté så måste ändå varje kommun 
hitta sitt sätt att arbeta med barnrättsperspektivet och det finns inte något facit för hur en 
kommun ska implementera barnkonventionen. 
 
Orust kommun har i arbetet med att implementera barnkonventionen valt att lyfta in barns 
kunskaper, erfarenheter och tankar i olika frågor. Vi har utvecklat ett arbetssätt för att göra barns 
röster hörda och lyssna till barnen i olika frågor. De är ofta väldigt kloka och säger det självklara, 
det som vi kanske inte annars tänker på. Att involvera barnen i olika frågor skapar delaktighet 
och framtidstro vilket i sin tur minskar utanförskapet. Med utgångspunkt från barnkonventionen, 
lärande exempel, kunskapsinhämtning och relevant dokumentation har vi sammanställt en rutin 
som skall fungera som stöd ute i verksamheterna.  För att öka kunskapen har vi har anordnat 
föreläsningar för chefer och arbetsledare och vi kommer att fortsätta att öka kunskapen för olika 
målgrupper. 
 
Exempel på hur vi har arbetat är att barnets perspektiv har varit med som en del i 
medborgardialoger och i planprocessen. Vi har också genomfört en prövning av barnets bästa för 
beslut om vår pedagogiska barnomsorg på obekväm arbetstid - Nattis. Vi har också gjort en 
barnkonsekvensanalys för effektivare samarbete för stöd till barn och unga. Där uttrycker bland 
annat barnen att bra kontakter lyssnar och fattar och har ett bra bemötande både mot sig själv 
och sina föräldrar. Det finns också en ökad kunskap om att involvera barnen i enskilda ärenden. 
 
Vårt nästa steg i arbetet med att införliva barnkonventionen är att ta fram en övergripande 
handlingsplan.  Handlingsplanen bör baseras på en nulägesanalys och de behov som chefer, 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-14 
 

medarbetare och barnen har med utgångspunkt från det som är gjort och vilket nästa steg är i att 
utveckla arbetet. 
 
Bedömning  
Att ta fram en övergripande handlingsplan för barnets bästa med de utgångspunkter som beskrivs 
ovan ligger i linje med den motion som är daterad 2022-03-22. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-06 
 
Beslutet skickas till 
Folkhälsostrateg 
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Kommunförvaltningen 
Emelie Werling Söderroos 
telefon 0304-33 41 90 
e-post: emelie.werlingsoderroos@orust.se

Beslut om utbetalning av partistöd för 2023 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Utbetala kommunalt partistöd enligt följande: 
 
  Mandat Mandatstöd Partistöd Summa 
Socialdemokraterna 9           74 429 kr                9 419 kr            83 848 kr  
Moderaterna 7         57 889 kr                9 419 kr            67 308 kr  
Centern 6           49 619 kr                9 419 kr            59 038 kr  
Sverigedemokraterna 4           37 842 kr                9 419 kr            47 600 kr  
Folkviljan Orust 3           24 810 kr                9 419 kr            34 228 kr  
Liberalerna 3           24 810 kr                9 419 kr            34 228 kr  
Miljöpartiet 3           24 810 kr                9 419 kr            34 228 kr  
Kristdemokraterna 2           16 540 kr                9 419 kr            25 958 kr  
Vänsterpartiet 2           16 540 kr                9 419 kr            25 958 kr  
TOTALT 39         327 289 kr             84 767 kr          412 395 kr  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunallagen (2017:725) 4 kapitlet § 29-32 finns grundläggande bestämmelser om 
kommunalt partistöd. I Orust kommun har kompletterande regler för partistöd 
fastställts av kommunfullmäktige, vilket bland annat redogör för hur partistödet 
beräknas. 
 
Utifrån kommunens antagna regler har förvaltningen granskat inlämnade redovisningar 
från partierna samt räknat fram partistödet för år 2023 utifrån prisbasbelopp för 2022 
(48 300 kronor). 

Samtliga partier har inom föreskriven tid lämnat in redovisning för hur partistödet 
nyttjats under 2022. Partistöd utbetalas årligen i förskott under januari månad. 
 
Partistöd utbetalas till de partier som är representerade i fullmäktige samt till parti som 
upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast ett år efter att representation 
upphörde enligt 4 kap § 29 (KL). 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-29 
Bilaga 1 – beräkning av partistöd 2023 

Beslutet skickas till 
Administrativa enheten 
Gruppledare för representerade partier 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Emelie Werling Söderroos 
Kommunsekreterare



Partistöd 2022 2022-09-05

25% av basbeloppet året före bidragsåret x antalet ledamöter i KF, minus 10% av det framräknade beloppet
2022 48 300 kr
25% 12 075 kr

Antal ledamöter 39
Total summa 470 925 kr

10% 47 093 kr
Att utbetala 423 832,50 kr

Grundstöd 20% av totalbeloppet
20% 84 766,50 kr

Antal partier 9
Summa per parti 9 418,50 kr

Mandatstöd 80% av totalbeloppet
80% 339 066,00 kr

Mandat 41
Per mandat 8 269,90 kr

Mandat Mandatstöd Partistöd Summa
Socialdemokraterna 9 74 429 kr 9 419 kr 83 848 kr
Moderaterna 7 57 889 kr 9 419 kr 67 308 kr
Centern 6 49 619 kr 9 419 kr 59 038 kr
Sverigedemokraterna 4 37 842 kr 9 419 kr 47 600 kr
Folkviljan Orust 3 24 810 kr 9 419 kr 34 228 kr
Liberalerna 3 24 810 kr 9 419 kr 34 228 kr
Miljöpartiet 3 24 810 kr 9 419 kr 34 228 kr
Kristdemokraterna 2 16 540 kr 9 419 kr 25 958 kr
Vänsterpartiet 2 16 540 kr 9 419 kr 25 958 kr
TOTAL 39 327 289 kr 84 767 kr 412 395 kr
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§ 126 KS/2022:512 
 
Beslut om utbetalning av partistöd för 2023 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Utbetala kommunalt partistöd enligt följande tabell: 
 
  Mandat Mandatstöd Partistöd Summa 
Socialdemokraterna 9           74 429 kr                9 419 kr            83 848 kr  
Moderaterna 7         57 889 kr                9 419 kr            67 308 kr  
Centern 6           49 619 kr                9 419 kr            59 038 kr  
Sverigedemokraterna 4           37 842 kr                9 419 kr            47 600 kr  
Folkviljan Orust 3           24 810 kr                9 419 kr            34 228 kr  
Liberalerna 3           24 810 kr                9 419 kr            34 228 kr  
Miljöpartiet 3           24 810 kr                9 419 kr            34 228 kr  
Kristdemokraterna 2           16 540 kr                9 419 kr            25 958 kr  
Vänsterpartiet 2           16 540 kr                9 419 kr            25 958 kr  
TOTALT 39         327 289 kr             84 767 kr          412 395 kr  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunallagen (2017:725) 4 kapitlet § 29-32 finns grundläggande bestämmelser om kommunalt 
partistöd. I Orust kommun har kompletterande regler för partistöd fastställts av 
kommunfullmäktige, vilket bland annat redogör för hur partistödet beräknas. 
 
Utifrån kommunens antagna regler har förvaltningen granskat inlämnade redovisningar från 
partierna samt räknat fram partistödet för år 2023 utifrån prisbasbelopp för 2022 (48 300 kronor). 
Samtliga partier har inom föreskriven tid lämnat in redovisning för hur partistödet nyttjats under 
2022. Partistöd utbetalas årligen i förskott under januari månad. 
 
Partistöd utbetalas till de partier som är representerade i fullmäktige samt till parti som upphört 
att vara representerat i fullmäktige, dock endast ett år efter att representation upphörde enligt 4 
kap  
§ 29 (KL). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-29 
Bilaga 1 – beräkning av partistöd 2023 
 
Beslutet skickas till 
Administrativa enheten 
Gruppledare för representerade partier 
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Kommunförvaltningen 
Ann-Katrin Otinder 
telefon 0304-334191 
e-post: ann-katrin.otinder@orust.se

Besvarande av motion om arbetsplatsdemokrati-demokratiprojektet i Orust 
kommun. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Avslå motionen utifrån att Orust kommun redan arbetar systematiskt med 
förslagen i motionen inom rådande kollektivavtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Rolf Sörvik (Vänsterpartiet) föreslår i motion daterad 2022-06-02 att personalutskottet får 
ett uppdrag att inleda en process tillsammans med de fackliga organisationerna, som kan 
ledan till beslut och avtal om att överföra ett reellt inflytande över frågor som arbetstid, 
bemannings- och anställningsfrågor och arbetets organisering till de anställda inom Orust 
kommun. Vidare yrkar Vänsterpartiet på att kommunfullmäktige uttalar en ambition att 
försök inom ett eller flera områden kan påbörjas inom en tolvmånadersperiod från att 
motionen antagits. Samt att arbetet med konkreta uttryck för arbetsplatsdemokrati bedrivs 
som försöksverksamhet till dess utvärdering genomförts och slutsatser kunnat dras av 
effekterna för såväl verksamheten som de anställda.  

Bedömning 
Orust kommun har tecknat samverkansavtal med samtliga fackförbund som finns 
representerade i kommunen och som ingår i de avtalsområden där det finns 
kollektivavtal. Ett tecknat samverkansavtal innebär att en väl fungerande lokal 
samverkan utgår från arbetsplatsen och ger medarbetare, fackliga företrädare och 
skyddsombud/huvudskyddsombud delaktighet i beslutsprocesser om verksamheten och 
dess utveckling samt i arbetsmiljöarbetet. Syftet är att denna delaktighet ska främja hälsa 
och öka engagemanget för verksamheten vilket bidrar till bra beslut och bättre 
verksamhet. Ett aktivt arbetsmiljö- och hälsoarbete minskar ohälsa och förhindrar 
arbetsrelaterade olycksfall samt sjukdom. Med ”arbetsmiljö och hälsa” avses såväl 
hälsofrämjande, förebyggande som rehabiliterande åtgärder där risk- och friskfaktorer 
identifieras. Denna överenskommelse ska stimulera en väl fungerande lokal samverkan 
som utgår från arbetsplatsen avseende frågor som rör verksamheten och dess utveckling 
samt arbetsmiljö och hälsa. Samverkansavtalet förutsätter en dialog mellan arbetsgivare, 
chefer, medarbetare, fackliga företrädare och skyddsombud, en förståelse för nyttan 
med att beslut bereds och förankras gemensamt samt en vilja att bidra till detta. 
 Avtalet syftar vidare till att varje medarbetare ska ges möjligheter och förutsättningar att 
påverka utformningen av den egna arbetssituationen, arbetsmiljön och hälsan liksom 
verksamhetens utveckling. Medarbetaren ska ges möjlighet till kompetens-och/eller 
yrkesutveckling.  
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Utgångspunkten är att frågor ska behandlas av dem som är direkt berörda, med fördel så 
tidigt i processen som möjligt. På APT kan chef och medarbetare ha en gemensam 
dialog kring frågor som rör verksamheten inklusive arbetstid, bemannings och 
anställningsfrågor. Vid APT föreligger inget partsförhållande, där är alla medarbetare 
delaktiga. På övriga nivåer i organisationen sker samverkan mellan 
arbetsgivarföreträdare och de anställdas fackliga organisationer i samverkansgrupper. 
Medarbetare kan också ta kontakt med facklig företrädare om denne vill att en fråga 
som har tagits upp på APT ska tas upp i lokal samverkansgrupp. Arbetsgivaren/chefen 
ansvarar för att dagordning skickas ut i god tid inför APT och att medarbetarna har 
möjlighet att bidra med frågor. Arbetsgivaren/chefen ansvarar för att 
minnesanteckningar förs vid APT och att de finns tillgängliga för alla medarbetare. 
Minnesanteckningarna ska även delges lokal samverkansgrupp. Detta är viktigt ifall ett 
ärende överlämnas till fortsatt behandling i lokal samverkansgrupp.  
 I samverkansgrupp bereder parterna gemensamt ärenden som rör verksamheten, dess 
utveckling och arbetsmiljön inför beslut respektive vid uppföljning av verksamheten. 
Där fullgör arbetsgivaren sina skyldigheter enligt 11och 19  §§ MBL om inte annat 
överenskommits, samt AML. 
Denna möjlighet att som arbetstagare kunna påverka i frågor som handlar om 
arbetsmiljö, arbetstid, bemanning och anställning finns reglerat på ett unikt sätt i 
offentlig sektor och ersätter lagstiftning i såväl MBL som arbetsmiljölag och 
fackligförtroendemanna lag. Man har genom att teckna den här typen av avtal gått steget 
längre än MBL för att möjliggöra att medarbetarna får så stort inflytande som möjligt i 
frågor som rör deras anställningsförhållande, organisation och arbetsmiljö. Syftet är att 
detta utöver att göra arbetsplatsen mer attraktiv också ska bidra till en ökad 
verksamhetsutveckling. Att besluta om ett nytt avtal med ett liknande innehåll skulle 
förmodligen inte förändra så mycket då Orust kommun via sitt samverkansavtal flyttat 
över mycket av inflytandet till medarbetarna. Samverkansavtalet i Orust kommun är 
sprunget ur ett centralt kollektivavtal där denna förskjutning av inflytande möjliggörs. 
Att teckna ett annat avtal som inte har sin grund i ett centralt kollektivavtal men ändå 
reglerar samma område skulle kunna strida mot det gällande avtalet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-15 
 

Beslutet skickas till 
HR enheten 
Administrativa enheten 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Ann-Katrin Otinder 
HR chef
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§ 127 KS/2022:992 
 
Besvarande av motion om arbetsplatsdemokrati - demokratiprojekt i Orust kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Avslå motionen utifrån att Orust kommun redan arbetar systematiskt med förslagen i motionen 
inom rådande kollektivavtal. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rolf Sörvik (Vänsterpartiet) föreslår i motion daterad 2022-06-02 att personalutskottet får ett 
uppdrag att inleda en process tillsammans med de fackliga organisationerna, som kan leda till 
beslut och avtal om att överföra ett reellt inflytande över frågor som arbetstid, bemannings- och 
anställningsfrågor och arbetets organisering till de anställda inom Orust kommun. Vidare yrkar 
Vänsterpartiet på att kommunfullmäktige uttalar en ambition att försök inom ett eller flera 
områden kan påbörjas inom en tolvmånadersperiod från att motionen antagits. Samt att arbetet 
med konkreta uttryck för arbetsplatsdemokrati bedrivs som försöksverksamhet till dess 
utvärdering genomförts och slutsatser kunnat dras av effekterna för såväl verksamheten som de 
anställda.  
 
Bedömning 
Orust kommun har tecknat samverkansavtal med samtliga fackförbund som finns representerade 
i kommunen och som ingår i de avtalsområden där det finns kollektivavtal. Ett tecknat 
samverkansavtal innebär att en väl fungerande lokal samverkan utgår från arbetsplatsen och ger 
medarbetare, fackliga företrädare och skyddsombud/huvudskyddsombud delaktighet i 
beslutsprocesser om verksamheten och dess utveckling samt i arbetsmiljöarbetet. Syftet är att 
denna delaktighet ska främja hälsa och öka engagemanget för verksamheten vilket bidrar till bra 
beslut och bättre verksamhet. Ett aktivt arbetsmiljö- och hälsoarbete minskar ohälsa och 
förhindrar arbetsrelaterade olycksfall samt sjukdom. Med ”arbetsmiljö och hälsa” avses såväl 
hälsofrämjande, förebyggande som rehabiliterande åtgärder där risk- och friskfaktorer identifieras.  
 
Denna överenskommelse ska stimulera en väl fungerande lokal samverkan som utgår från 
arbetsplatsen avseende frågor som rör verksamheten och dess utveckling samt arbetsmiljö och 
hälsa. Samverkansavtalet förutsätter en dialog mellan arbetsgivare, chefer, medarbetare, fackliga 
företrädare och skyddsombud, en förståelse för nyttan med att beslut bereds och förankras 
gemensamt samt en vilja att bidra till detta. 
 
Avtalet syftar vidare till att varje medarbetare ska ges möjligheter och förutsättningar att påverka 
utformningen av den egna arbetssituationen, arbetsmiljön och hälsan liksom verksamhetens 
utveckling. Medarbetaren ska ges möjlighet till kompetens-och/eller yrkesutveckling.  
 
Utgångspunkten är att frågor ska behandlas av dem som är direkt berörda, med fördel så tidigt i 
processen som möjligt. På APT kan chef och medarbetare ha en gemensam dialog kring frågor 
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som rör verksamheten inklusive arbetstid, bemannings och anställningsfrågor. Vid APT föreligger 
inget partsförhållande, där är alla medarbetare delaktiga. På övriga nivåer i organisationen sker 
samverkan mellan arbetsgivarföreträdare och de anställdas fackliga organisationer i 
samverkansgrupper. Medarbetare kan också ta kontakt med facklig företrädare om denne vill att 
en fråga som har tagits upp på APT ska tas upp i lokal samverkansgrupp. Arbetsgivaren/chefen 
ansvarar för att dagordning skickas ut i god tid inför APT och att medarbetarna har möjlighet att 
bidra med frågor. Arbetsgivaren/chefen ansvarar för att minnesanteckningar förs vid APT och 
att de finns tillgängliga för alla medarbetare. Minnesanteckningarna ska även delges lokal 
samverkansgrupp. Detta är viktigt ifall ett ärende överlämnas till fortsatt behandling i lokal 
samverkansgrupp.  
 
 I samverkansgrupp bereder parterna gemensamt ärenden som rör verksamheten, dess utveckling 
och arbetsmiljön inför beslut respektive vid uppföljning av verksamheten. Där fullgör 
arbetsgivaren sina skyldigheter enligt 11och 19  §§ MBL om inte annat överenskommits, samt 
AML. 
 
Denna möjlighet att som arbetstagare kunna påverka i frågor som handlar om arbetsmiljö, 
arbetstid, bemanning och anställning finns reglerat på ett unikt sätt i offentlig sektor och ersätter 
lagstiftning i såväl MBL som arbetsmiljölag och fackligförtroendemanna lag. Man har genom att 
teckna den här typen av avtal gått steget längre än MBL för att möjliggöra att medarbetarna får så 
stort inflytande som möjligt i frågor som rör deras anställningsförhållande, organisation och 
arbetsmiljö. Syftet är att detta utöver att göra arbetsplatsen mer attraktiv också ska bidra till en 
ökad verksamhetsutveckling. Att besluta om ett nytt avtal med ett liknande innehåll skulle 
förmodligen inte förändra så mycket då Orust kommun via sitt samverkansavtal flyttat över 
mycket av inflytandet till medarbetarna. Samverkansavtalet i Orust kommun är sprunget ur ett 
centralt kollektivavtal där denna förskjutning av inflytande möjliggörs. Att teckna ett annat avtal 
som inte har sin grund i ett centralt kollektivavtal men ändå reglerar samma område skulle kunna 
strida mot det gällande avtalet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-15 
 
Beslutet skickas till 
HR enheten 
Administrativa enheten 
 
 
 

 
 
 



 Datum Diarienummer 1(2)
2022-08-22 KS/2022:416

Kommunförvaltningen
Susanne Ekblad
telefon 0304-33 42 82
e-post: susanne.ekblad@orust.se

Motion gällande jubileum av fartyget Westkust

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-22. 

Sammanfattning av ärendet
Kent Kihl, KD, inkom den 28 februari 2022 med en motion där Kent föreslår att 
kommunen ska uppmärksamma fartyget Westkusts 90-års jubileum med ett bidrag på 
100 000 kronor. Finansiering föreslås från kommunstyrelsens medel till förfogande. 

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd för olika typer av kostnader enligt kommunens 
regler för föreningsstöd. Föreningar kan även ansöka om stöd till offentliga 
kulturarrangemang enligt reglerna för föreningsstöd. För att säkerställa en hantering där 
alla föreningar behandlas lika hänvisar förvaltningen till vårt föreningsstöd och att 
föreningen har möjlighet att ansöka om föreningsstöd för sitt jubileum.  

Utredning

Bedömning
Varje år fördelar kommunen ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer som 
bedriver sin verksamhet i kommunen. Kommunens regelverk för föreningsstöd ligger 
till grund för beslut om stöd och syftar till att alla föreningar behandlas lika.

Föreningen som äger fartyget Westkust har för 2022 ansökt och beviljats föreningsstöd 
för hyrd lokal, kajplats, elkostnad och aktivitetsstöd med totalt 71 007 kronor. 

I reglerna för föreningsstöd finns också en möjlighet att ansöka om stöd för anordnande 
av offentliga kulturarrangemang. Om kriterierna uppfylls i regelverket kan föreningen 
efter en ansökan beviljas stöd till sitt 90-årsjubileum. 

För att säkerställa en hantering där alla föreningar behandlas lika hänvisar förvaltningen 
till vårt föreningsstöd och att föreningen har möjlighet att ansöka om föreningsstöd för 
sitt jubileum.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-22

Beslutet skickas till

Comfact Signature Referensnummer: 1430913
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Ekonomienheten
Fritidsenheten
Kristdemokraterna

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Susanne Ekblad
Ekonomichef

Comfact Signature Referensnummer: 1430913
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Kommunstyf elsens ordförande

Otust Kommun

Motion $Testkust

Under förta äret beslutade majoriteten att inte längre finansiera åttonde klassernas seglingar med
Westkust. I de olika debattet som då fördes i kommunfullmäktige var det uppenbart att de flesta var för
att seglingarna skulle fortsätta, men regelverk och fuägan om från vems budget som skulle kostnaden tas.

| är är det 90 år sedan Westkust byggdes i I(arlsborg, Stiftelsen Westkust har för avsikt att denna
sommar genomföra en två veckors segling genom Göta älv till Vänern för attbesöka Kadsborg.

Som ett tecken på att kommunen uppskattar vad Westkust har gjort under åren och fortsätter att gön
föreslås att kommunen ger ett bidrag med 100 000 k som ett bidrag till jubileet. Medel tas från
kommunstyrelsens medel till förfogande.

I(ent IChl

Kristdemokr 
^tetna 

på Orust
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Motion gällande jubileum av fartyget Westkust 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna till kommunfullmäktige besluta att: 
Avslå motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-22.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kent Kihl, KD, inkom den 28 februari 2022 med en motion där Kent föreslår att kommunen ska 
uppmärksamma fartyget Westkusts 90-års jubileum med ett bidrag på 100 000 kronor. 
Finansiering föreslås från kommunstyrelsens medel till förfogande.  
 
Föreningar kan söka ekonomiskt stöd för olika typer av kostnader enligt kommunens regler för 
föreningsstöd. Föreningar kan även ansöka om stöd till offentliga kulturarrangemang enligt 
reglerna för föreningsstöd. För att säkerställa en hantering där alla föreningar behandlas lika 
hänvisar förvaltningen till vårt föreningsstöd och att föreningen har möjlighet att ansöka om 
föreningsstöd för sitt jubileum.   
 
Bedömning 
Varje år fördelar kommunen ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer som bedriver sin 
verksamhet i kommunen. Kommunens regelverk för föreningsstöd ligger till grund för beslut om 
stöd och syftar till att alla föreningar behandlas lika. 
 
Föreningen som äger fartyget Westkust har för 2022 ansökt och beviljats föreningsstöd för hyrd 
lokal, kajplats, elkostnad och aktivitetsstöd med totalt 71 007 kronor.  
 
I reglerna för föreningsstöd finns också en möjlighet att ansöka om stöd för anordnande av 
offentliga kulturarrangemang. Om kriterierna uppfylls i regelverket kan föreningen efter en 
ansökan beviljas stöd till sitt 90-årsjubileum.  
 
För att säkerställa en hantering där alla föreningar behandlas lika hänvisar förvaltningen till vårt 
föreningsstöd och att föreningen har möjlighet att ansöka om föreningsstöd för sitt jubileum. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-22 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Fritidsenheten 
Kristdemokraterna 
 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-08-29 KS/2021:465 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Helena Arvedahl 
telefon 0304-334280 
e-post: helena.arvedahl@orust.se

Förlängning av inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna förslaget om att inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna förlängs 
till dess att ett nytt samverkansavtal är antaget, dock längst till och med 2024. 

Sammanfattning av ärendet 
I samverkan mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen finns ett 
inriktningsdokument för länets ungdomsmottagningar. Detta inriktningsdokument 
ligger till grund för lokala avtal och överenskommelser kring ungdomsmottagningarnas 
organisering, finansieringsfördelning och arbetssätt. Giltighetstid för befintligt 
inriktningsdokument är 2018-2022. Arbetet med uppdragshandling för revidering och 
utvärdering av inriktningsdokumentet är påbörjat och förväntas hanteras av VVG och 
SRO i juni 2022. Ett nytt samverkansavtal kommer dock inte vara klart innan nuvarande 
löper ut, och en förlängning är därför nödvändig. VVG ställde sig bakom förslaget till 
förlängning den 4 april, och SRO gjorde detsamma vid mötet den 28 april. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-29 
Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022 

Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
Sektor omsorg 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Lena Gardtman 
Sektorchef omsorg
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Rekommenderat av politiska samrådsorganet, 
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1 Inledning 
Folkhälsan i Sverige utvecklas generellt positivt för befolkningen som helhet. Trots detta ökar 
skillnader i livsvillkor och hälsa mellan olika grupper i samhället. Utvecklingen av unga 
människors hälsa och välbefinnande skiljer sig från utvecklingen av hälsan befolkningen i 
övrigt.  Sedan1990-talet har ungdomsgenerationen haft en sämre hälsoutveckling än övriga 
åldersgrupper framför allt när det gäller den psykiska hälsan.  
 
Första ungdomsmottagningen i Sverige startades 1970, därefter spred sig idén om en 
mottagning särskilt inriktad mot ungdomars fysiska och psykiska hälsa snabbt över landet. 
Målet med ungdomsmottagningarna har allt sedan starten varit att arbetet ska präglas av en 
helhetssyn på ungdomar. Området kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en 
viktig del av arbetet. Mottagningarna har genom åren också fått en allt större utmaning i att 
arbeta tydligare med psykisk hälsa och ungdomars levnadsvanor och livsvillkor. Idag är det 
tvärprofessionella arbetssättet väl etablerat och fördelningen mellan medicinskt och 
psykosocialt uppdrag relativt jämnt fördelat. 
 
Målet för ungdomspolitiken i Sverige är att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt 
att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Ungdomstiden är en brytningstid 
mellan barndom och vuxenlivet. Med rätt förutsättningar kan unga både forma sina egna liv 
och bidra till en positiv samhällsutveckling. Ungdomsmottagning är en viktig arena för att 
kunna uppfylla det nationella målet och för att skapa jämlik hälsa inom Västra Götaland.  
 
Ungdomar kan inte ses som en homogen grupp med lika uppväxtvillkor och förutsättningar. 
Kunskap om vilka ungdomarna är och deras livsvillkor, behöver utvecklas ur flera aspekter 
och ur ett ungdomsperspektiv. Behov av ökade och anpassade insatser för asylsökande och 
andra nyanlända unga måste beaktas i ungdomsmottagningarnas uppdrag. 
 
Detta inriktningsdokument är gemensamt för Västra Götalandsregionen och länets 49 
kommuner. Inriktningsdokumentet bör ligga till grund för lokala avtal och överenskommelser 
om ungdomsmottagning och ska vara känt av personalen vid ungdomsmottagningen.  
 
Inriktningsdokumentet grundar sig på tidigare Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar 
i Västra Götaland 2011-2015 och på Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar (FSUM) 
handbok. 
 
Ungdomsmottagningar i Västra Götaland har att följa gällande och för verksamheten relevant 
lagstiftning samt författningar. 
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2 Värdegrund  
Mänskliga rättigheter 
Vägledande för verksamheten är FN:s förklaring om mänskliga rättigheter.  
 
Barnkonventionen 
Barnkonventionens fyra grundprinciper är vägledandeför verksamheten: barnets rätt att inte 
diskrimineras, barnets bästa i främsta rummet, barnets rätt till liv och utveckling samt barnets 
rätt att få uttrycka sina åsikter.  
 
Diskrimineringsgrunderna 
Alla ungdomar är välkomna till ungdomsmottagningen. Ungdomar som söker sig till 
mottagningen ska känna sig sedda, trygga och tillitsfulla i mötet, deras frågor och problem ska 
respekteras och tas på allvar. Ungdomarna ska uppleva att de bemöts och behandlas på ett 
likvärdigt sätt och får likvärdig tillgång till mottagningen oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder. 
 
Normmedvetet förhållningssätt 
Ett normmedvetet förhållningssätt ska prägla verksamheten. Det innebär att personalen är 
medveten om och ifrågasätter de normer som påverkar uppfattningar om vad som är 
”normalt” och därmed oreflekterat kan uppfattas som önskvärt. Målet med 
normmedvetenheten är att alla unga ska känna sig inkluderade och välkomna. 
 
Hälsofrämjande arbete och förhållningssätt 
Ett hälsofrämjande, eller salutogent, perspektiv innebär att utgå ifrån det friska hos individen 
och se till hens styrkor och förutsättningar för en god hälsa. Hälsofrämjande arbete och 
förhållningssätt bör ständigt lyftas och vara ett utvecklingsområde.  
 
Det psykosociala perspektivet utgår från hur individens psykiska förutsättningar formas av 
och samspelar med miljön. På ungdomsmottagningen är det psykosociala perspektivet 
integrerat i alla besök, oavsett yrkeskategori. Det sker genom möten som utgår från en 
helhetsyn där förståelse för ungdomen sker mot bakgrund av de sociala, psykologiska och 
kulturella sammanshand den unge ingår i.  
 
 
3 Övergripande mål 

• Alla ungdomar ska kunna få hjälp och bli stärkta i övergången mellan ungdom och 
vuxenliv. 
 

• Ungdomsmottagningen ska var en lättillgänglig arena för ungdomarna, där ungdomars 
behov och de lokala förutsättningarna ska vara i fokus 
 

• Alla unga ska uppfatta att ungdomsmottagningen arbetar på den unges uppdrag.  
 

• Alla unga har utifrån ett rättighetsperspektiv rätt till information, kunskap, stöd och 
behandling inom ungdomsmottagningen. En psykosocial, psykologisk och medicinsk 
helhetssyn ska prägla verksamheten. 

 
• Ungas fysiska och psykiska hälsa ska förbättras 
• Ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter ska stärkas. 
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4 Inriktning 
Ungdomsmottagningen ska vara en lågtröskelverksamhet. Det innebär att det ska vara lätt för 
alla ungdomar att söka hjälp och få hjälp med alla slags frågor; ungdomsmottagningen ska 
vara lättillgänglig och anpassad efter ungdomars behov. Tillgängligheten ger stora möjligheter 
till tidiga insatser.  
 
Ungdomsmottagningen ska ses som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård och övrigt 
hälsofrämjande och förebyggande arbete som är en del av det som ofta benämns som första 
linjens hälso- och sjukvård. Ungdomsmottagningen är ingen remissinstans. 
Ungdomsmottagningarna behövs som ett led i att tillgodose ungdomars och unga vuxnas rätt 
till hälsa. Många unga under 18 år söker sig själva till ungdomsmottagningarna. 
Ungdomsmottagningarna har att följa gällande lagstiftning, barnkonventionen mm utifrån den 
unges bästa. 
 
Ungdomsmottagningen har till uppgift att på den unges uppdrag förmedla kunskap, ge 
information, stöd och behandling/tidiga insatser inom området sexuell, reproduktiv, psykisk 
och psykosocial hälsa. Ungdomsmottagningen ska uppmärksamma och medvetandegöra 
riskfyllda levnadsvanor, såsom riskbruk av alkohol, droger, sex, spel mm 
 
Verksamheten vid ungdomsmottagning ska utgå från lokala förutsättningar och ungdomars 
behov och ha ett normkritiskt förhållningssätt. Kunskaper om ungdomars hälsa/ohälsa, 
omvärld, levnadsvanor, livsvillkor och demografi identifieras dels på strukturell och 
övergripande nivå, dels utifrån lokal kunskap.  
 
5 Verksamhetens innehåll  
 
5.1 Målgrupp 
Ungdomsmottagningarnas målgrupp är ungdomar och unga vuxna, med de likheter och 
olikheter som var och en i denna heterogena grupp uppvisar. Ungdomsmottagningen är 
till för alla unga till och med 24 år.  
 
5.2 Ungdomsmottagningens huvudområden: 

• Levnadsvanor och livsvillkor 
• Samlevnad och relationer 
• Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
• Psykisk hälsa 

 
5.3 Insatser vid ungdomsmottagning: 

• bedöma om ungdomsmottagning är rätt vårdnivå 
• rådgivande, stödjande och behandlande arbete på mottagningen, individuellt eller i 

grupp  
• utåtriktat arbete på gruppnivå, t.ex. besök av klasser, besök på skolor och andra arenor 

för unga  
• erbjuda adekvat kunskap om sexualitet  
• stärka ungdomar i deras naturliga nyfikenhet kring sexualiteten samt stödja deras 

självkänsla och integritet  
• erbjuda kondomsamtal, preventivmedelssamtal och förskrivning av preventivmedel  
• förebygga och ge stöd vid oplanerad/oönskad graviditet samt vid abort  
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• samtala om sexuellt överförbara sjukdomar (STI, dvs Sexual Transmitted Infections) i 
det utåtriktade arbetet och vid individuella besök 

• smittspåra  
• arbeta med ungdomars fysiska och psykiska utveckling samt kroppsuppfattning och 

självbild  
• uppmärksamma ohälsa och erbjuda korttids råd, stöd, motiverande/bearbetande samtal 

kring sociala problem, psykisk ohälsa samt risk- och missbruk, 
• göra bedömningar, tidiga insatser och korttidsbehandling vid lindrig psykisk ohälsa (ej 

läkemedelsbehandling), inom ramen för ungdomsmottagningens profil som 
lättillgänglig lågtröskelverksamhet. 

• hänvisa/lotsa/remittera till annan aktör/vårdgivare/vårdnivå vid behov  
  
 
5.4 Verksamhetsformer  

• Drop-in-mottagning 
• Individuella besök 
• Gruppverksamhet 
• Telefonrådgivning 
• Utåtriktat arbete och informationsarbete  
• Digitala tillgänghetslösningar och e-tjänster 

 
5.5 Utåtriktat arbete och informationsarbete   
Ungdomsmottagningarna ska i sitt utåtriktade arbete eftersträva att finnas där ungdomarna är.  
Alla ungdomar ska känna till var ungdomsmottagningen finns och ha vetskap om vad de kan 
få hjälp med på mottagningen. Minst en gång under högstadietiden ska alla elever få göra ett 
besök på ungdomsmottagning för att få information om verksamheten. Utöver detta är det 
angeläget att på högstadie- och gymnasienivå arbeta i en strukturerad form där ungdomarna 
aktivt får möjlighet att diskutera olika ämnen inom sexuell och reproduktiv hälsa, 
levnadsvanor samt psykisk hälsa. Ungdomsmottagningens utåtriktade arbete kan även 
inkludera yngre åldrar.  
 
5.6 Kompetens  
Ungdomsmottagningarnas verksamhet utgår ifrån lokala behov och förutsättningar. Rätt 
kompetens hos personalen krävs för att göra adekvata bedömningar och för att vid behov lotsa 
den unge vidare till andra instanser För att definieras som ungdomsmottagning ska 
personalgruppen bestå av barnmorska, kurator/socionom och/eller psykolog samt läkare (i 
första hand specialist i allmänmedicin). Tillgång till läkare kan för mindre mottagningar ske 
genom samverkan (se 6.1 organisationsmodell). Mottagningarna kan ha tillgång till andra 
personalkategorier som till exempel sjuksköterska, undersköterska och/eller administrativ 
personal.  
 
En central förutsättning för ungdomsmottagningens verksamhet är att företrädare för de 
medicinska, sociala och psykologiska kompetenserna har nära samarbete och 
tvärprofessionellt arbetssätt.  
 
Fördelningen mellan de psykosociala/psykologiska och medicinska kompetenserna ska vara 
jämnt fördelade. För att kunna möta ungdomar utifrån deras behov och förutsättningar kräver 
uppdraget specifik kompetens om ungdoms- och genusperspektiv, biologiska, psykologiska, 
sociala aspekter på tonårsutveckling, sexualitet och könsidentitet.  
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5.7 Valfrihet 
Ungdomar kan fritt välja vilken ungdomsmottagning de vill besöka inom Västra Götaland. 
Det innebär att alla ungdomsmottagningar ska ta emot ungdomar från hela Västra Götaland.  
 
6 Resursnivå 
Den resursnivå där en lägsta service och kvalitetsnivå uppnås, upprätthålls vid ett 
befolkningsunderlag på 3250 ungdomar inom målgruppen 13-24 år, när 
ungdomsmottagningen bemannas med motsvarande: 

• Barnmorska 1,0 tjänst 
• Kurator/socionom och/eller psykolog 1,0 tjänst 
• Läkare 0,1 tjänst 

 
För mottagningar med antalet unga i målgrupp som understiger 3250 i sitt närområde, räknas 
resurserna proportionerligt enligt ovan. 
 
6.1 Organisationsmodell 
För öka förutsättningarna för unga i hela länet att få tillgång till en ungdomsmottagning i sin 
hemkommun och för att nå ovanstående resursnivå, byggs i Västra Götaland en 
organisationsmodell för ungdomsmottagningar i tre nivåer: huvud-, bas och närmottagning.  
Nivåstruktureringen görs för att trygga resurser och kompetenser även för de mindre 
mottagningarna. Syftet är att öka förutsättningarna för en jämlik vård, utifrån lokala 
anpassningar. 

 
Huvudmottagning 

• drop-in och tidsbokning  
• kompetens på mottagningen med uppdrag att även vara en resurs för mindre 

mottagningar; barnmorska, kurator, psykolog, allmänläkare, gynekolog 
• egen lokal anpassad för ungdomsmottagningsverksamhet 

Vid en huvudmottagning kan även andra yrkeskategorier finnas t.ex. psykoterapeut, 
sjuksköterska med vidareutbildning inom tex psykisk hälsa, STI, andrologi och sexologi. 

 
Basmottagning 

• drop-in och tidsbokning 
• lokal anpassad för ungdomsmottagningsverksamhet 
• kompetens med uppdrag att även vara en resurs för mindre mottagningar; barnmorska, 

kurator.  
• Tillgång till psykolog och övriga kompetenser som finns vid huvudmottagningar. 

 
Närmottagning  

• drop-in och tidsbokning.  
• erbjuda lokaler som passar de unga 
• kompetens ska minst bestå av barnmorska och kurator/socionom.  
• Tillgång till läkare och övriga kompetenser som finns vid huvud - och 

basmottagningar. 
• kan vara mobil  

Detta är lägsta nivå.  
För läkarkompetens kan vid behov samverkan ske med vårdcentral där ungdomen är listad. 
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7 Samverkan 
Verksamheten vid ungdomsmottagningarna bygger på en aktiv samverkan mellan kommun 
och region. Samverkan ska ske både på individuell, övergripande och organisatorisk nivå.  
Det innebär ömsesidig samverkan med andra aktörer både lokalt, delregionalt och regionalt i 
frågor som rör barns och ungdomars välbefinnande.  
 
Samverkan mellan ungdomsmottagning och aktörer på orten såsom socialtjänst, hälso- och 
sjukvård, skola, folkhälsoråd och föreningsliv med flera är en förutsättning ett gott 
omhändertagande, både i individärenden och på organisatorisk nivå. Samverkan på 
organisationsnivå kan företrädesvis ske i Vårdsamverkan på lokal, delregional och regional 
nivå. 
 
Samverkan mellan respektive ungdomsmottagning behöver utvecklas för en ökad 
tillgänglighet för ungdomar, som anpassas efter ungdomars behov och de lokala 
förutsättningarna. 
 
För ungdomsmottagningens verksamhet bör samverkan och samordning prioriteras för att nå 
speciellt utsatta ungdomar. 
 
 
8 Huvudmannaskap och samverkansavtal 
Kommun och region har genom Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL) ett befolkningsansvar. När det gäller ungdomsmottagningarna innebär detta ett 
gemensamt ansvar för psykisk hälsa, förebyggande, uppsökande och utåtriktade insatser för 
barn och ungdomar. Ungdomsmottagningen har genom sin lågtröskelprofil möjligheten att 
vara en resurs i att förebygga fysisk och psykisk ohälsa samt främja vuxenblivandet. Att 
samverka i ungdomsmottagningarna är en del av kommunernas och Västra 
Götalandsregionens gemensamma arbete med att utjämna skillnader i hälsa och 
socioekonomiska förutsättningar.    
 
Huvudman för ungdomsmottagningen kan vara kommun eller region – var för sig eller 
tillsammans/delat. Den vårdgivare som får uppdraget kan vara kommun, region eller privat 
vårdgivare. Det åligger dock regionen att ha det medicinska ledningsansvaret, enligt Hälso- 
och sjukvårdslagen.   
 
8.1  Lokala samverkansavtal  
 
För att reglera samverka och ansvarsfördelning samt och förankra varje ungdomsmottagning 
lokalt, tecknas lokala samverkansavtal mellan respektive kommun/avtalspart och Västra 
Götalandsregionen.  
 
Lokala avtal bör innehålla: 
• verksamhetens innehåll (kompetenssammansättning, öppettider, tilläggsuppdrag mm) 
• driftansvar (ledning, planering, uppföljning och redovisning av verksamheten) 
• ledning av verksamheten, inklusive arbetsledarroll och arbetsmiljöansvar 
• hälso- och sjukvårdsansvaret (om annan än Västra Götalandsregionen är driftansvarig)  
• former för strukturell samverkan, både lokalt, delregionalt och regionalt 
• hänvisning till föreliggande inriktningsdokumentet som styrdokument för verksamheten 
• finansiering  
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• redogörelse för hantering då parterna inte är överens  
  
8.2 Ekonomisk fördelningsprincip i lokala samverkansavtal 
Enligt ovan bör de lokala avtalen redogöra för samverkansparternas respektive finansiering 
för varje ungdomsmottagning. Varje avtalspart är suverän och kan genom förhandling komma 
överens om lämplig fördelning efter lokal anpassning 
 
En princip för finansiell fördelning mellan parterna bör spegla respektive parts ansvar och 
ambition. En sådan fördelningsprincip grundas på respektive organisations ansvar, nyckeltal 
för bemanning och kompetens, samt ungdomsmottagningens uppdrag. 
 
Syftet med en fördelningsprincip är att ge parterna stöd i den lokala dialogen. 
 
En riktlinje för ekonomisk fördelningsprincip gällande region- och kommunersättning i de 
lokala samverkansavtalen om ungdomsmottagningar kan vara 75/25, enligt följande: 
 

• Uppdrag och åtagande. 
Ungdomsmottagningarnas uppdrag och åtagande beskrivs under punkten 5.3: ”Insatser 
på ungdomsmottagning”. Insatserna fördelas ca 50 procent medicinskt uppdrag och ca 
50 procent psykosocialt/psykisk hälsa- uppdrag.  

• Bemanning 
Måltal för kompetens och bemanning beskrivs under punkt 6: ”Resursnivå”, och följer 
beskrivningen av ”Insatser på ungdomsmottagning”, det vill säga 50 procent 
medicinsk kompetens och 50 procent psykosocial/psykisk hälsa-kompetens.    

• Ansvar 
Västra Götalandsregionen ansvarar för medicinsk personal och uppdrag. Ansvar och 
uppdrag inom det psykosociala perspektivet och för psykisk hälsa är gemensamt, 
vilket innebär 50/50 mellan kommun och region. 

 
Sammantaget ger beräkningarna ovan den finansiella fördelningsprincipen 75/25.  
 
Kostnader för lokalhyra, laboratorie/provtagning, preventivmedel, tolk, verksamhetutvecklare, 
chef, IT och OH tillkommer och ingår i den totala finansieringen. 
  
9 Avgifter 
För besök hos hälso- och sjukvårdspersonal på ungdomsmottagning ska patientavgift erläggas 
i enlighet med beslut i Västra Götalandsregionen. 
 
 
10 Verksamhetschef och medicinskt ledningsansvar 
Verksamhetschef ska finnas för varje ungdomsmottagning. Verksamhetschefen ska svara för 
att verksamheten har en personal- och kompetensstruktur som tillgodoser god vårdkvalitet, 
hög patientsäkerhet och främjar kostnadseffektivitet. Den huvudman som är arbetsgivare 
ansvarar för att verksamhetschefen har kompetens för uppgiften och att medicinskt 
ledningsansvarig finns.  
 
 
11 Dokumentation och kvalitetssäkring 
Dokumentation ska ske enligt gällande lagstiftning. Arbetsuppgifterna avgör om 
dokumentation i patientjournalen ska ske. All personal oavsett huvudman som ger råd, stöd 
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eller behandling individuellt är skyldiga att dokumentera i enlighet med hälso- och 
sjukvårdslagen, eftersom ungdomen då är att betrakta som patient.  I de fall personal anställda 
av kommunen utför arbetsuppgifter som rådgivning och samtal kring psykisk ohälsa, 
abortsamtal, STI-rådgivning etc. kan tillgång till patientjournalen säkerställas genom 
tecknandet av ett uppdragsavtal om tillgång till vårdgivarens vårddatasystem. 
 
Ungdomar ska informeras om sekretessreglerna och på vilket sätt deras besök dokumenteras. 
Information ska lämnas på det sätt som anges i gällande lagstiftning. 
 
12 Uppföljning och resultat 
Ungdomsmottagningarna ska analysera och synliggöra verksamhetens kvalitet och resultat. 
Uppföljningen ska ske utifrån det som gäller i överenskommelser och/eller avtal. 
Uppföljningen bör kunna följas över tid. Besöks- och åtgärdsregistrering ska redovisas i 
regionens vårddatabas. 
 
Kundenkäter ska redovisas och ungdomars synpunkter ska belysas och beaktas. 
 
Båda samverkansparter har i uppdrag att samverka utifrån samverkansavtal, gällande 
uppföljning och resultat årligen.  
 
13 Utvecklingsarbete 
Fortsatta utvecklingsarbeten behöver göras för ungdomsmottagningarna.  

• Enhetlig avtalsmall för samverkansavtal inom Västra Götaland, som ett stöd när lokala 
samverkansavtal ska tecknas. 

• IT samt dokumentation ur juridisk synvinkel behöver klargöras 
• Samverkan behöver utvecklas inom ramen för Vårdsamverkan på olika nivåer. Vid 

behov kan partsgemensamma arbetsgrupper tillsättas.  
• En regionövergripande uppföljning av fördelningsprincipen samt resursfördelning bör 

göras. 
• Länsgemensam uppföljning av mottagningarnas kvalitet utifrån kvalitetsmått bör 

göras årligen. 
 

 
 



Tjänsteskrivelse 
2022-05-23 

 

 
 

 

 

Förlängning av befintligt inriktningsdokument för 
ungdomsmottagningarna i Västra Götaland 

Förslag till beslut 

• Att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med VästKoms styrelses 
rekommendation att godkänna förslaget om att inriktningsdokument för 
ungdomsmottagningarna förlängs till dess att ett nytt samverkansavtal är antaget, dock 
längst till och med 2024. 
 

Beskrivning av ärendet 

I samverkan mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen finns ett 
inriktningsdokument för länets ungdomsmottagningar. Detta inriktningsdokument ligger till 
grund för lokala avtal och överenskommelser kring ungdomsmottagningarnas organisering, 
finansieringsfördelning och arbetssätt. Giltighetstid för befintligt inriktningsdokument är 
2018-2022. Arbetet med uppdragshandling för revidering och utvärdering av 
inriktningsdokumentet är påbörjat och förväntas hanteras av VVG och SRO i juni 2022. Ett 
nytt samverkansavtal kommer dock inte vara klart innan nuvarande löper ut, och en 
förlängning är därför nödvändig. VVG ställde sig bakom förslaget till förlängning den 4 april, 
och SRO gjorde detsamma vid mötet den 28 april. 

Bedömning och synpunkter 

En översyn och revidering av befintligt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna är 
nödvändig. Arbetssätt och ansvarsfördelning behöver ses över för att säkerställa att nära 
vårds-omställningen också når ungdomsmottagningarnas målgrupp. Ett medskick till 
uppdragshandlingen för kommande revidering och utvärdering är att säkerställa en jämn 
tillgång till kvalitet oavsett var i länet verksamheten bedrivs, och att kommunerna får jämlika 
villkor och att transparens råder i avtalsvillkoren.  En förlängning av inriktningsdokumentet är 
nödvändig för att säkerställa att styrdokument finns under tiden som ett nytt samverkansavtal 
framarbetas. 

Finansiering 

Ingen kostnad för Fyrbodals kommunalförbund. 

Koppling till mål 



 

Strategiskt utvecklingsområde Stöd, omsorg och hälsa  
 

Ansvarig tjänsteperson 

Karin Engström 
Socialstrateg 
Fyrbodals kommunalförbund 

 



Ställningstagande VVG 2022-03-10 
Ställningstagande SRO 2022-04-28 

 Tjänsteskrivelse 
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Fördelning av länsgemensamma medel för 
ungdomsmottagningarna 2022 

Förslag till ställningstagande 

• SRO ställer sig bakom förslaget till fördelning av länsgemensamma 
medel för ungdomsmottagningarna 2022. 

• SRO ställer sig bakom förslaget att de länsgemensamma medlen 
rekvireras av Västra Götalandsregionen 2022.   

 
 
I överenskommelsen om psykisk hälsa och suicidprevention mellan regeringen 
och Sveriges kommuner och regioner (SKR) riktas år 2022 totalt 150 000 000 
kr till ungdomsmottagningarna. För Västra Götalands del handlar det om 25 
001 367 kr. För de medel som fördelas till länsgemensam nivå ska vi besluta 
om fördelning av medlen samt komma överens om vilken huvudman som ska 
rekvirera dem. Tidigare har medlen rekvirerats av Västra Götalandsregionen. 
Västra Götalandsregionen föreslås rekvirera medlen även 2022. 
 
Nedan redovisas förslag på fördelning av länsgemensamma medel för 
ungdomsmottagningarna 2022. Förslaget är framtaget av partsgemensam 
grupp för ungdomsmottagningarna.   
 

Ungdomsmottagningarna   

Fördelning efter invånarantal till verksamheterna 
 

25 001 367 kr 

Summa  25 001 367 kr  
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Utskottet för omsorg 2022-09-14 
 

 
§44 KS/2021:465 
Förlängning av inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna förslaget om att inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna förlängs till dess 
att ett nytt samverkansavtal är antaget, dock längst till och med 2024. 
Sammanfattning av ärendet 
I samverkan mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen finns ett 
inriktningsdokument för länets ungdomsmottagningar. Detta inriktningsdokument ligger till 
grund för lokala avtal och överenskommelser kring ungdomsmottagningarnas organisering, 
finansieringsfördelning och arbetssätt. Giltighetstid för befintligt inriktningsdokument är 2018-
2022. Arbetet med uppdragshandling för revidering och utvärdering av inriktningsdokumentet är 
påbörjat och förväntas hanteras av VVG och SRO i juni 2022. Ett nytt samverkansavtal kommer 
dock inte vara klart innan nuvarande löper ut, och en förlängning är därför nödvändig. VVG 
ställde sig bakom förslaget till förlängning den 4 april, och SRO gjorde detsamma vid mötet den 
28 april. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-29 
Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022 
Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
Sektor omsorg 
 

 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-09-01 KS/2022:1148 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Helena Arvedahl 
telefon 0304-334280 
e-post: helena.arvedahl@orust.se

Förlängning handlingsplan psykisk hälsa 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna förslaget om att handlingsplan psykisk hälsa förlängs att gälla 2023-2024 i 
enlighet med VästKoms styrelses rekommendation. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan några år finns en länsgemensam Handlingsplan för psykisk hälsa, framtagen i 
samverkan mellan länets kommuner och Västra Götalandsregionen. Den 
länsgemensamma handlingsplanen har därefter brutits ned till delregionala och lokala 
handlingsplaner. 
Med jämna mellanrum ska handlingsplanen ses över och eventuella revideringar göras 
varefter beslut om planen fattas för två år i taget. Efter en fördjupad analys under 2019 
beslutades att förlänga handlingsplanen till och med 2022. I juli 2020 fick 
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram underlag 
för en nationell strategi kring psykisk hälsa.  
Myndigheterna ska senast 1 september 2023 presentera förslag till nationell strategi och 
nationell handlingsplan. På grund av föreslås att det inte görs någon revidering denna 
gång utan att handlingsplanen förlängs i två år, att gälla 2023-2024. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan psykisk hälsa 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-01 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
Fyrbodals kommunalförbund 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Maria Ottosson Lundström 
Verksamhetschef Socialt stöd



Ämne: Rekommendation: Förlängning handlingsplan psykisk ohälsa
Från: Kansliet Fyrbodals Kommunalförbund <kansli@fyrbodal.se>
Till: Bengtsfors kommun <kommun@bengtsfors.se>; Dals Eds kommun <kommun@dalsed.se>; 
Färgelanda kommun <kommun@fargelanda.se>; Lysekils kommun <registrator@lysekil.se>; 
Melleruds kommun <kommunen@mellerud.se>; Munkedals kommun 
<munkedal.kommun@munkedal.se>; Orust kommun; Sotenäs kommun 
<registrator.kommun@sotenas.se>; Sotenäs kommun <info@sotenas.se>; Strömstads kommun 
<kommun@stromstad.se>; Tanums kommun <ks.diarium@tanum.se>; Trollhättans stad 
<trollhattans.stad@trollhattan.se>; Uddevalla kommun <kommunen@uddevalla.se>; 
Vänersborgs kommun <kommun@vanersborg.se>; Åmåls kommun <kommun@amal.se>; Karin 
Engström <karin.engstrom@fyrbodal.se>
Mottaget: 2022-06-28 11:11:11

Till medlemskommunerna i Fyrbodal
 
Ärende: Förlängning handlingsplan psykisk ohälsa
 
Vid förbundsdirektionens sammanträde 2022-06-17 beslutades
att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med VästKoms styrelses rekommendation att 
godkänna förslaget om att Handlingsplan psykisk ohälsa förlängs att gälla 2023 - 2024. Handlingar i 
ärendet bifogas.
 
Kommunens beslut i ärendet sänds till kansli@fyrbodal.se. Ange i ämnesraden ”Kommun – Förlängning 
handlingsplan psykisk ohälsa”.
 
 
Med vänlig hälsning
 
Fyrbodals kommunalförbund
Telefon: 0522-44 08 20 Mobil: 0733-358500
Postadress: Box 305, 451 18 Uddevalla  
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla
www.fyrbodal.se          
 
 
 
 
 
 

mailto:kansli@fyrbodal.se
http://www.fyrbodal.se/
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Innehåll

Bakgrund
År 2016 slöt regeringen och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) överenskommelsen “Stöd 
till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. 
Överenskommelsen syftade bland annat till att 
stärka kommuner och regioner i arbetet med 
att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta 
för att minska den psykiska ohälsan. Sedan dess 
har regeringen och SKR återkommande träffat 
överenskommelser inom området. Huvudmännen 
får ekonomiskt stöd för att stärka och utveckla 
sina insatser inom området och för det 
gemensamma arbetet att ta fram länsgemensamma 
handlingsplaner. 

Denna handlingsplan är gemensam för Västra 
Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via 
kommunalförbunden och VästKom samt Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och 
Göteborg (NSPHVG). Den gemensamma arenan är 
vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.

Förlängd handlingsplan
Under 2021 genomfördes en fördjupad analys av det 
länsgemensamma arbetet med handlingsplan psykisk hälsa 
hittills. Den visade att målen i handlingsplanen fortfarande 
är aktuella och utvecklingsarbetet med dem har kommit 
olika långt. 

Nationellt har Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten 
fått i uppdrag att ta fram en långvarig strategi för insatser 
runt psykisk hälsa och suicid. Den strategin planeras 
resultera i en ny handlingsplan som ska gälla i en längre 
tidsperiod, mellan 5-10 år, och beräknas kunna träda i 
kraft 2025.  Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och 
det politiska samrådsorganet (SRO) har därför tagit 
ställning för att den befintliga handlingsplanen förlängs 
till och med 2024. Under förlängningen förs en dialog 
med nationell nivå för att i möjligaste mån takta med den 
kommande nationella strategin och handlingsplanen.  De 
kommande årens arbete med handlingsplanen kommer 
att utgå ifrån de utvecklingsområden som framkom i 
den fördjupade analysen, med ökat fokus på de mål som 
hittills prioriterats i begränsad utsträckning.

Uppdraget för delregional vårdsamverkan att realisera 
handlingsplanen utifrån delregionala strategier och 
prioriteringar fortsätter som tidigare. www.vardsamverkan.se/ 

handlingsplanpsykiskhalsa
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Vi sätter ljus på skavet
Den mänskliga rättigheten till bästa uppnåeliga fysiska 
och psykiska hälsa gäller för alla människor som bor, 
verkar och vistas i  Västra Götaland. Samverkan över 
organisatoriska gränser med människan i centrum, är en 
förutsättning för att uppnå detta. 

Anställda och politiker inom regionens alla delar och 
i alla kommuner gör sitt bästa – det tas fram planer, 
det satsas, det följs upp och det utvecklas.  Var och 
en för sig går det ganska bra, ibland riktigt bra, men i 
mötet oss emellan skaver det ibland. De organisatoriska 
gränserna blir hinder och det är svårt att se förbi 
dem för att istället se till den enskildes behov.  Vi vet 
dessutom ofta väl var det skaver och det skiljer sig inte 

åt om vi befinner oss i stora Göteborg, i något mindre 
Skövde eller i lilla Dals-Ed. I arbetet med att ta fram 
handlingsplanen har vi lagt mycket tid på att identifiera 
och sätta ljus på områden där det skaver extra mycket, 
där vi alla vill åt samma håll, där alla måste bidra och 
göra det samtidigt. 

Syfte med handlingsplanen
Med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer 
för uppföljning vill vi sätta ljus på frågor där vi vill bli 
bättre i hela Västra Götaland. Handlingsplanen skapar en 
grund för att utveckla våra gemensamma insatser med 
tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god 
samverkan.

Process för framtagande 
Organisation
Att i en handlingsplan formulera sig tillsammans så
att alla nivåer – regionalt, delregionalt och lokalt –
strävar åt samma håll ställer krav på gemensamma
strukturer. På strategisk övergripande nivå mellan de
49 kommunerna och Västra Götalandsregionen finns
sedan 2012 en struktur för ledning i samverkan. 

År 2017 förändrades sammansättningen och 
gruppen benämns nu Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG). Deltagare i VVG är en representant från 
varje huvudman (kommun och region) utsedda via 
delregional vårdsamverkan. Uppdraget är att identifiera 
gemensamma behov, utgöra stöd för kunskapsutveckling, 
stödja samordning och skapa förutsättningar för länets 
utveckling inom välfärdsområdet.

Sedan hösten 2016 finns en särskild styrgrupp för
handlingsplanen för psykisk hälsa. Styrgruppen ska följa
utvecklingen och genomförandet av handlingsplanens
delar och ansvara för återrapportering såväl till VVG
som till de delregionala vårdsamverkansorganisationerna.
I styrgruppen finns representanter från de sex
vårdsamverkansområdena från specialistpsykiatri,
primärvård och kommun. I styrgruppen ingår även
NSPHiG och representant från VGR:s avdelning Social 
hållbarhet. Styrgruppen leds av representanter från 
VästKom och VGR:s koncernstab hälso- och sjukvård.

Arbetet med prioritering av mål har skett på bred
front med deltagande tjänstemän från kommun och
region från samtliga vårdsamverkansområden i syfte
att skapa delaktighet och förankring i det arbete som
ska göras. Dialoger har förts med samarbetspartners,
brukarföreträdare, representanter från HBTQ-
communityt och nationella minoriteter.

Fokusområden 
Regeringen har i sin strategi för området psykisk hälsa 
pekat ut fem fokusområden som särskilt viktiga. Dessa 
anges även i den nationella överenskommelsen och 
sammanfattar olika delar inom områden som är viktiga 
att fokusera på utifrån befolkningens behov för främja 
psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda 
effektiva insatser till de som drabbats. 

De fem fokusområdena har legat till grund för arbetet 
med framtagandet av handlingsplanens mål och 
målsättningen har varit att formulera minst ett mål för 
varje fokusområde.

 Förbyggande och främjande arbete 

 Tillgängliga tidiga insatser

 Enskildas delaktighet och rättigheter

 Utsatta grupper

 Ledning, styrning och organisation
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Genomförande  
Delregional vårdsamverkan har ansvar för genomförande 
av de mål som är definierade i handlingsplanen. Det 
ska beskrivas i en genomförandeplan med delregionala 
och/eller lokala aktiviteter för att nå målen. En 
delregional genomförandeplan möjliggör anpassningar 
till de geografiska och befolkningsmässiga skillnader 
som finns i länet och hur arbete ska ske tillsammans 
med t ex privata vårdgivare, samarbetspartners och 
brukarföreträdare på lokal nivå. 

Länsgemensamma aktiviteter kommer ske inom ramen 
för några av målen.

Uppföljning
Styrgruppen ansvarar för uppföljning av handlingsplanen. 
För att följa handlingsplanens 15 mål över tid har 
uppföljningsindikatorer valts ut. Målsättningen är att 
indikatorerna ska göra det möjligt att jämföra processer 
och resultat, och därigenom stimulera och initiera 
förbättringsarbete.

Till stöd för arbetet med uppföljning finns en
användarmanual och ett excel-ark för
baslinjemätning. Dessa finns att hämta på
www.vardsamverkan.se. Här publiceras också 
resultatet av de årliga uppföljningarna. 

Regionens 
verksamheter

 

 

Kommunerna i 
Västra Götaland

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Delregional vårdsamverkan

Styrgrupp  
Psykisk hälsa

Samverkan för psykisk hälsa i Västra Götaland
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1. Förbyggande och främjande arbete 

2. Tillgängliga tidiga insatser

Indikatorer
• Antal suicid i befolkningen.
• Antal suicidförsök i befolkningen.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensam aktivitet
• Länsgemensam handlingsplan för 

suicidprevention ska tas fram i enlighet 
med Folkhälsomyndighetens uppdrag.

 Framtagen 2020: Det goda livet i 
Västra Götaland – Handlingsplan för 
suicidprevention 2020-2025.

Nollvision om suicid i Västra Götaland

Äldre personer med psykisk ohälsa ska få 
rätt vård och stöd

Mål 
1.1

Varje år tar cirka 200 personer i Västra Götaland sitt eget liv. 
Bakom varje fullbordat suicid går det tio allvarliga försök och 
bakom statistiken döljer sig psykisk ohälsa som kan förebyggas 
genom samverkan över verksamhetsgränser. Det kan handla om 
att tidigt uppmärksamma varningssignaler, identifiera, ge stöd 
och behandling till grupper i särskilt utsatta situationer och att 
utbilda personal. Ingen i Västra Götaland ska behöva se suicid 
som en utväg.

Indikatorer
• Aktuella rutiner för samordning inom 

äldreomsorgen.
• Förskrivning av antidepressiva läkemedel i 

befolkningen.
• Andel äldre med äldreomsorg som har 

besvär av ängslan, oro eller ångest.

Mål  
2.1 

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och 
psykiska sjukdomar. Depression och ångest är vanligt hos äldre 
personer och cirka en femtedel av den äldre befolkningen 
lider av psykisk ohälsa, vilket gör att vi kan tala om det som 
ett folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa är dock inte en del av det 
naturliga åldrandet och äldre är i behov av evidensbaserade 
insatser precis som alla andra åldersgrupper. Social gemenskap, 
fysisk aktivitet och bra matvanor kan förebygga ohälsa. Psykisk 
ohälsa bland äldre behöver uppmärksammas för att fler ska få 
rätt vård, stöd och behandling.

Fokusområden och mål för vuxna
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Personer som har behov av samordnade 
insatser ska ha en SIP

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen.
• Uppföljning av SIP i befolkningen.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Vid behov revidera den länsgemensamma 

riktlinjen och stödmaterialet för SIP. 
 Revidering genomförd 2020.

• Från länsgemensam styrgrupp för handlingsplan 
psykisk hälsa framföra vikten av digitalt stöd för 
SIP till Styrgrupp IT i  Väst (SITIV). 

 Digital SIP finns i IT-stödet SAMSA.
• Uppdra åt brukarorganisationer att följa arbetet 

med SIP – hur blir det för den enskilde?
 Rapport framtagen: “Jag lever mitt liv mellan 

stuprören” Brukarrevision av Samordnad 
Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018.

Mål  
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och 
region ska upprätta en samordnad individuell plan 
(SIP) när en person har behov av insatser från båda 
huvudmännen. En SIP säkerställer att den enskilde får 
sina behov tillgodosedda när flera aktörer ansvarar 
för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående 
delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård och socialtjänst och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning 
mellan verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska vara delaktiga  
i utvecklingsarbete

Indikatorer
• Systematiskt samarbete med 

brukarorganisationer.

Mål  
3.2 

Den enskildes egna upplevelser behöver tas tillvara för att 
kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Delaktighet 
i sin egen hälsa och vård är en mänsklig rättighet och en 
hälsofrämjande faktor. Inflytandet behövs på lokal, delregional, 
regional och nationell nivå och varje insats behöver 
betraktas ur den enskildes perspektiv. De som berörs av 
insatser ska i så hög utsträckning som möjligt kunna påverka 
verksamhetsutveckling och definiera vad god kvalitet är. 

Tips!  
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www.vardsamverkan.se/sip
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Personer med missbruk, psykisk ohälsa 
och/eller komplex problematik ska få 
integrerade insatser

Mål  
4.2

5. Ledning, styrning och organisation

Invånare ska få tillgång till evidensbaserade 
metoder inom vård, stöd och behandling 

Indikatorer
• Standardiserade bedömningsmetoder 

inom missbruk- och beroendeverksamhet.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av alkoholmissbruk.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av drogmissbruk.
• Rekommenderad behandling vid 

psykiatriskt tillstånd.

Länsgemensam aktivitet
• Fortsatt utveckling av samverkan inom 

kunskapsstyrning psykisk hälsa, initialt 
benämnt regionalt resurscentra för psykisk 
hälsa.

Mål  
5.1

Evidens innebär bästa sammantagna vetenskapliga stöd 
och bevis om insatsers effekt. Det är en utmaning för 
verksamheterna att dra nytta av vetenskap och kunskap som 
finns och systematiskt tillämpa den. Samtidigt är det av yttersta 
vikt att främja spridningen av evidensbaserade metoder 
och bromsa användningen av ineffektiva metoder och rent 
av skadliga insatser. Det gäller att hushålla med resurserna 
genom att satsa på de metoder som gör störst nytta. Det 
finns nationella riktlinjer för målgrupper som är gemensamma 
för huvudmännen och som ger rekommendationer om vilka 
behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och 
omsorg bör satsa på. 

Indikatorer
• Case management till personer med psykisk 

sjukdom.
• Aktuella rutiner för samordning inom 

socialtjänsten.

Länsgemensam aktivitet
• Uppföljning av delregionala/lokala 

tillämpningar av “Överenskommelse om 
samarbete mellan  Västra Götalandsregionen 
och kommunerna i  Västra Götaland kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning 
och personer med missbruk”. 

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som upplevs som en 
väl fungerande helhet. Det är viktigt att personer med två eller 
flera sjukdomstillstånd samtidigt (samsjuklighet) får vård och 
behandling parallellt och samordnat.  Vård- och stödinsatser från 
olika aktörer i kommun och region kan också behöva integreras 
för att möta den enskildes behov. Insatserna ska syfta till att 
förhindra utveckling av allvarliga tillstånd och ytterst bidrar till 
undvika slutenvård.

4. Utsatta grupper

Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt 
bemötande i kontakterna med kommunerna och 
regionen 

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.
• Andel äldre med äldreomsorg som 

uppger att de brukar bli bra bemötta av 
personalen.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål  
4.1

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal ska få 
ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a minoritetsstress 
och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras till att personer 
bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell läggning, 
könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen om mänskliga 
rättigheter, normativt bemötande och hur det påverkar individer i 
enskilda möten ska också öka.
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Alla elever ska lämna grund- och 
gymnasieskolan med godkända betyg

Indikatorer
• Andel elever som fullföljt 

gymnasieutbildningen inom tre år.
• Andel elever utan godkända betyg från åk 9.
• Andel elever med betydande frånvaro från 

skolan.

Mål 
1.2

Att klara godkänt resultat i skolan är en stark faktor för god hälsa 
senare i livet. En fjärdedel av varje årskull går inte ut gymnasiet 
i  Västra Götaland idag. Samtidigt är det en viktig förutsättning 
att ha gymnasiekompetens för att kunna leva ett självständigt liv. 
Elever med hög frånvaro måste uppmärksammas tidigt och ges 
det stöd de behöver för att närvara i skolan. Det är viktigt att 
utveckla närvarofrämjande åtgärder och arbetssätt i samverkan. 

Fokusområden och mål för barn och unga

1. Förbyggande och främjande arbete 

Indikatorer
• Manualbaserad insats för föräldrastöd.
• Föräldraprogram om alkohol och 

droger i grundskolan.

Föräldrar ska erbjudas stöd under barnets 
hela uppväxt 

Mål 
1.1

Föräldrar är viktiga i varje barns liv. De påverkar förutsättningarna 
för barnets fysiska och psykiska hälsa och utveckling i stort. 
Därför är det viktigt att ge föräldrar och vårdnadshavare stöd 
utifrån sina och barnens behov när det behövs.  Det kan gälla 
föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller föräldrar med 
psykisk ohälsa och/eller missbruk. Verksamheter som arbetar 
med barn och som möter föräldrar behöver kunna erbjuda 
föräldrarna anpassat stöd under barnets hela uppväxt, 0-18 år. 
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2. Tillgängliga tidiga insatser 

Barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt 
insatser i rätt tid

Förebygga och uppmärksamma bruk av 
alkohol och narkotika bland unga 

Indikatorer
• Barn och unga med psykiatrisk diagnos 

som vårdats i slutenvård.
• Standardiserade bedömningsmetoder 

för utredning av missbruk.
• Andel barn och unga som får en första 

bedömning vid BUP inom 30 dagar. 
• Andel barn och unga som fått 

bedömning och vård för psykisk 
ohälsa/sjukdom på en vårdcentral.

Indikatorer
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i åk 9.
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i gymnasiet år 2.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i åk 9.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i gymnasiet år 2.

Länsgemensam aktivitet
• Sammanställa kunskap och ta fram 

ett regionalt inriktningsdokument 
för integrerade verksamheter/
mottagningar för unga.

 Framtaget 2020: Länsgemensamt 
inriktningsdokument för regionen 
och kommunerna i Västra Götaland 
för Organiserat integrerat arbete för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk 
och beroende.

Mål  
2.1 

Mål  
2.2 

Att tidigt identifiera psykisk ohälsa hos barn och unga kan förhindra 
utveckling av allvarliga problem. Det som ofta benämns som “första 
linjen” är de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först 
ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp när ett barn 
har problem eller mår dåligt. Barn och föräldrar ska veta vart de ska 
vända sig. Därför behöver första linjen för barn och ungas psykiska 
hälsa vara definierad och känd. En bra första linje är tillgänglig, utgår 
från barnets bästa och sätter barn och familj i centrum. Den hjälper 
barn och unga genom att kunna identifiera problem, behandla lindriga 
problem, remittera vidare när det behövs och säkerställa att alla barn 
och unga får tidig och högkvalitativ hjälp.

Bruk av alkohol och narkotika kan påverka fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande. För att ge goda förutsättningar för ett gott 
vuxenblivande behöver missbruk tidigt uppmärksammas. Missbruk hos 
unga samspelar ofta med psykiska och sociala faktorer som påverkar 
missbruket och samsjukligheten är ofta hög. Det finns samband med 
individers livsvillkor och sociala sammanhang. Särskilt sårbara och 
viktiga att uppmärksamma är t ex hbtq-personer, ensamkommande/
nyanlända och barn till föräldrar med eget missbruk eller psykisk 
ohälsa. Det är viktigt att samordna insatser för unga som har kontakt 
med flera myndigheter och behandlingsverksamheter. I samverkan 
behöver kommun och hälso- och sjukvård utveckla former för att 
tidigt identifiera dessa unga. 
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Tips!  
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www.vardsamverkan.se/sip

Barn och unga som har behov av 
samordnade insatser ska ha en SIP

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen 0-20 år. 
• Uppföljning av SIP i befolkningen 0-20 år.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Revidering av  Västbus riktlinjer och 

stödmaterial.
 Överenskommelse om samverkan för 

barn och ungas hälsa fastställd 2020.

Mål  
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen och 
hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och region ska 
upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en person 
har behov av insatser från båda huvudmännen. I  Västra 
Götaland finns från 2020 en överenskommelse om 
samverkan för barn och ungas bästa. I den har tidigare 
Västbus riktlinjer inarbetats. En SIP gör den enskilde och 
närstående delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och skola och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning mellan 
verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet i 
utvecklingsarbete

Indikator
• Systematiskt samarbete med brukarorganisationer.Mål  

3.2 

Barns och ungas egna upplevelser behöver tas tillvara för 
att kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Barn 
har rätt till delaktighet i alla frågor som berör dem enligt 
FN:s konvention om barnets rättigheter. Inflytandet behövs 
på lokal, delregional, regional och nationell nivå och varje 
insats behöver betraktas från barnets perspektiv. Barn, unga 
och deras vårdnadshavare ska i så hög utsträckning som 
möjligt kunna påverka verksamhetsutveckling och definiera 
vad god kvalitet är. 
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5. Ledning, styrning och organisation

Nollvision om suicid i Västra Götaland
Indikatorer
• Antal suicid i befolkningen 0-19 år.
• Antal suicidförsök i befolkningen 0-19 år.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensamma aktiviteter
• Länsgemensam handlingsplan för suicidpreven-

tion ska tas fram i enlighet med Folkhälsomyn-
dighetens uppdrag.

Framtagen 2020:  Det goda livet i Västra  
Götaland - Handlingsplan för suicidprevention 
2020-2025.

• Tillgängliggöra nationellt webbaserat verktyg 
(SPISS).

Mål  
5.1

I flera undersökningar uppger upp till åtta procent av flickorna 
och fyra procent av pojkarna att de någon gång försökt ta sitt 
liv. I  Västra Götaland sker i genomsnitt åtta till nio suicid per 
år i åldersgruppen 15-19 år. Bakom varje fullbordat suicid går 
det tio allvarliga försök och bakom statistiken döljer sig psykisk 
ohälsa som är viktig att uppmärksamma. Unga personer med 
förhöjd suicidrisk ska identifieras och erbjudas rätt hjälp i tid 
så att de inte försöker ta sitt liv. Detta sker genom utvecklad 
samverkan och samsyn mellan olika aktörer. Ingen i  Västra 
Götaland ska behöva se suicid som en utväg. 

4. Utsatta grupper

Ingen ska diskrimineras eller uppleva 
negativt bemötande i kontakterna med 
kommunerna och regionen 

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål  
4.1

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal 
ska få ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a 
minoritetsstress och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras 
till att personer bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell 
läggning, könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen 
om mänskliga rättigheter, normativt bemötande och hur det 
påverkar unga i enskilda möten ska också öka.
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Till VästKoms styrelse 

Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023–2024 

Förslag till ställningstagande 

• VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till förlängning av länsgemensam 
handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024 och rekommenderar 
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut om att 
förlänga handlingsplanen. 

 

Sammanfattning av förslaget 
Sedan 2016 finns en strukturerad samverkan mellan huvudmännen kring psykisk hälsa-
frågor på länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de 
statsbidrag som lämnats. 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam 
handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018–2020.    
 
Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 
kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och 
Göteborg inom ramen för vårdsamverkan. 2019 gjordes en fördjupad analys som gav 
stöd för ett fortsatt arbete. Handlingsplanen förlängdes därefter till och med 2022, 
med tankar om att en reviderad plan skulle tas fram och börja gälla från och med 2023. 
 
I juli 2020 gav regeringen Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att ta 
fram underlag för en ny nationell strategi kring psykisk hälsa. Senast 1 september 2023 
ska myndigheterna presentera sitt förslag till en ny nationell strategi och en ny 
nationell handlingsplan för psykisk hälsa. Handlingsplanen föreslås bli gällande för 5–
10 år och den ska också innehålla mål och indikatorer.   
 
När de nya nationella dokumenten kan komma att bli gällande går inte med säkerhet 
att säga i nuläget, men Regeringskansliet menar att en rimlig uppskattning är att vi har 
en ny nationell strategi och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa från och 
med 2025. 
 
Styrgrupp psykisk hälsa har hanterat informationen och anser att det är viktigt att vi 
synkroniserar vårt arbete och vår länsgemensamma handlingsplan med den nationella 
processen. Styrgrupp psykisk hälsa anser också att mål och indikatorer i befintlig 
länsgemensam handlingsplan fortsatt är aktuella.  
 
Styrgrupp psykisk hälsa föreslår utifrån ovanstående en förlängning av nuvarande 
länsgemensamma handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024. Handlingsplanen 



   
 

 

 

 

      

kommer då att totalt omfatta perioden 2018–2024. Vårdsamverkan Västra Götaland 
ställde sig den 10 mars bakom förslaget. Det Politiska samrådsorganet ställde sig den 
28 april bakom förslaget och rekommenderade huvudmännen att ta egna beslut i 
enlighet med förslaget.  
 
 
 
 
Bilagor:  
Handlingsplan Psykisk hälsa 
PP-presentation 
  
  
 

Helena Söderbäck      Anneli Assmundson Bjerde 

tf direktör VästKom     Chef välfärdsutveckling, VästKom  
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• Nuvarande länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa löper fram till 2022. 

• Ny nationell strategi och handlingsplan håller på att tas fram. 

Länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2018 ‐ 2022

2020 2022 202420232021
Uppdrag till 

Folkhälsomyndigheten 
och Socialstyrelsen

Individuell analys hos 
aktuella myndigheter

Gemensam analys hos 
Folkhälsomyndigheten 
och Socialstyrelsen

Slutrapport till 
Socialdepartementet

Framtagande av ny 
nationell strategi (prop)

Framtagande av 
nationell handlingsplan, 

10‐årig

1 september 20211 september 2021 1 september 20231 september 202331 december 202131 december 202130 juli 202030 juli 2020 2025?2025?

Arbetsplan för fortsatt 
arbete



Tjänsteskrivelse 
2022-05-24 

 

 
 

 

 

Förlängning handlingsplan psykisk hälsa 

Förslag till beslut 

 Att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med VästKoms styrelses 
rekommendation att godkänna förslaget om att Handlingsplan psykisk hälsa förlängs 
att gälla 2023-2024. 
 

Beskrivning av ärendet 

Sedan några år finns en länsgemensam Handlingsplan för psykisk hälsa, framtagen i 
samverkan mellan länets kommuner och Västra Götalandsregionen. Den länsgemensamma 
handlingsplanen har därefter brutits ned till delregionala och lokala handlingsplaner.  

Med jämna mellanrum ska handlingsplanen ses över och eventuella revideringar göras 
varefter beslut om planen fattas för två år i taget. Efter en fördjupad analys under 2019 
beslutades att förlänga handlingsplanen till och med 2022. I juli 2020 fick 
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram underlag för en 
nationell strategi kring psykisk hälsa. Myndigheterna ska senast 1 september 2023 presentera 
förslag till nationell strategi och nationell handlingsplan. På grund av föreslås att det inte görs 
någon revidering denna gång utan att handlingsplanen förlängs i två år, att gälla 2023-2024. 

Bedömning och synpunkter 

Socialchefsnätverket är i stort nöjda med handlingsplanens innehåll gällande det faktiska 
arbetet med området psykisk hälsa. I den fördjupade analys som genomfördes 2019 
framfördes synpunkter och önskemål gällande samordningen i form av tjänsten som 
länssamordnare för kommunerna. De synpunkter socialchefsnätverket framfört handlar om att 
man anser att samordningen bör ske i befintliga, ordinarie strukturer, inte att den ska upphöra. 
Man har önskat en översyn av detta i kommande revidering av handlingsplanen. Med detta 
sagt beslutade Fyrbodals kommuner att förlänga handlingsplanen att gälla 2021-2022. När det 
nu är dags för översyn av handlingsplanen inför 2023-2024 kvarstår kommunernas synpunkter 
i sak. Mot bakgrund av pågående arbete med nationell strategi och nationell handlingsplan 
ställer sig socialchefsnätverket bakom förslaget om en förlängning av nuvarande 
länsgemensam handlingsplan för åren 2023-2024. Det är bra att synkronisera länets arbete 
med den nationella processen. 
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med VästKoms styrelses rekommendation. 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan några år finns en länsgemensam Handlingsplan för psykisk hälsa, framtagen i 

samverkan mellan länets kommuner och Västra Götalandsregionen. Den länsgemensamma 
handlingsplanen har därefter brutits ned till delregionala och lokala handlingsplaner. 

Med jämna mellanrum ska handlingsplanen ses över och eventuella revideringar göras varefter 
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Myndigheterna ska senast 1 september 2023 presentera förslag till nationell strategi och nationell 
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 Universitetskanslersämbetet ska få i uppdrag att se över dagens 
påbyggnadsutbildning till barnmorska. Socialstyrelsen föreslås få i uppdrag att 
utreda behovet av ett bredare barnmorskeyrke inom hälso- och sjukvården. 
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Till statsrådet och chefen 
för Utbildningsdepartementet 
Anna Ekström 

Regeringen beslutade den 15 april 2021 att uppdra åt en särskild ut-
redare att se över kraven för sjuksköterskeexamen och barnmorske-
examen i syfte att dels säkerställa att de minimikrav på utbildningarnas 
omfattning i antal timmar som finns i EU-rätten ska anges i författning, 
dels säkerställa att målen för de båda yrkesexamina svarar upp mot 
kompetensbehoven inom framtidens hälso- och sjukvård. Regeringen 
beslutade den 10 mars 2022 att förlänga utredningstiden till den 16 juni 
2022. 

Agneta Karlsson, generaldirektör för Tandvårds- och läkemedels-
förmånsverket, utsågs den 15 april 2021 som särskild utredare. 

Som huvudsekreterare anställdes fr.o.m. den 19 april 2021 Ingrid 
Edmar, ämnessakkunnig i Utbildningsdepartementet. Som sekreterare 
anställdes fr.o.m. den 1 maj 2021 Roger Aule, utredare vid riksdagens 
utvärderings- och forskningssekretariat, samt fr.o.m. den 15 septem-
ber 2021 Gastón Fernández Palma, jurist, på heltid och fr.o.m. den 
16 november t.o.m. den 31 december 2021 på deltid. 

Den 20 april 2021 förordnades som experter i utredningen departe-
mentssekreterare Martina Bergström, Socialdepartementet, och kansli-
råd Gerd Mörck, Utbildningsdepartementet. Därutöver har den sär-
skilde utredaren bildat en referensgrupp till stöd för utredningens 
arbete (se bilaga 3). 

Utredningen, som har antagit namnet Utredningen om utbildning 
till sjuksköterska och barnmorska, får härmed överlämna betänkandet 
Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom utbildning till 
sjuksköterska och barnmorska (SOU 2022:35). 

Utredningens uppdrag är därmed avslutat. 
  



 

 

Stockholm i juni 2022 
 
 
Agneta Karlsson 
 
 /Ingrid Edmar 
 /Roger Aule 
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Förord 

Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet och värderas högt av 
medborgarna. Stora förändringar pågår i dag med bl.a. mer av hög-
specialiserad vård, omställning till en god och nära vård och en snabbt 
ökande digitalisering av både behandlingar och arbetssätt. Förhopp-
ningarna är att vårdens resurser ska användas mer effektivt och att 
medborgarna sätts i centrum tydligare än i dag. Samtidigt finns det 
utmaningar inom svensk hälso- och sjukvård, exempelvis vård som 
fått stå tillbaka under pandemin, en ökande brist på erfarna med-
arbetare och svårigheter att ordna verksamhetsförlagd utbildning inom 
framför allt sjuksköterskeutbildningen. Utredningen har dock inte 
haft till uppgift att se över förhållandena för sjuksköterskor och barn-
morskor generellt. Men jag kan konstatera att situationen i vården 
påverkar möjligheten för våra förslag och bedömningar att få ordent-
ligt genomslag.  

Under utredningens arbete har studenter, representanter från olika 
professioner och arbetsgivare påtalat behovet av att ytterligare för-
bereda studenterna för det kommande yrkeslivet. Uppfattningen att 
nyrekryterade sjuksköterskor och barnmorskor inte känner tillräck-
lig trygghet i yrket har genomgående lyfts fram. Min uppfattning är 
också att mer behöver göras inom ramen för dagens utbildningar för 
att öka den kliniska delen så att studenterna blir tryggare i vårdyrket. 
Det är av stor vikt utifrån både patient- och arbetsmiljöperspektiv 
att studenterna är väl förberedda för sitt yrke. Det innebär dock inte 
att avkall ska göras på den akademiska nivån på utbildningarna.  

Utredningen föreslår vissa förtydliganden och kompletteringar 
av dagens examensmål för sjuksköterskor och barnmorskor för att 
de bättre ska stämma överens med de förändringar som har skett och 
sker inom dagens hälso- och sjukvård. Under utredningens arbete 
har även framkommit att det kan finns behov av att se över dagens 
barnmorskeutbildning.  
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Möjligheten att få studera och arbeta fritt inom EU är en av grund-
pelarna i EU-samarbetet. Det ömsesidiga erkännandet av yrkesutbild-
ningar, genom yrkeskvalifikationsdirektivet, är en viktig del i den 
fria rörligheten. Det kan både underlätta rekrytering till svenska 
bristyrken, inte minst inom vården, och bredda arbetsmarknaden 
utanför landets gränser för den som har en svensk utbildning. Det är 
därför viktigt att de förtydliganden i den nationella regleringen som 
EU har efterfrågat nu kommer på plats genom utredningens förslag. 

Avslutningsvis vill jag tacka utredningens referensgrupp, som varit 
mycket generös med sin tid och sin kunskap, för råd under arbetets 
gång. Jag vill också tacka alla lärosäten som har medverkat i utred-
ningens kartläggning av utbildning till sjuksköterska och barnmorska. 
Er medverkan har varit mycket betydelsefull. Vi har också fått god 
hjälp av bl.a. myndigheter, andra utredningar, arbetsgivar- och arbets-
tagarorganisationer, professionsorganisationer och patientorganisa-
tioner. 
 
Stockholm i juni 2022 
 
Agneta Karlsson 
Särskild utredare 
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Sammanfattning 

Uppdraget 

Utredningens uppdrag har varit att se över kraven för sjuksköterske-
examen och barnmorskeexamen. I utredningens uppdrag har ingått att 
föreslå en reglering som uppfyller och anger det s.k. yrkeskvalifikations-
direktivets (2005/36/EG) minimikrav på utbildningarnas omfattning 
i antal timmar för sjuksköterskor respektive barnmorskor och i sam-
band därmed se över utbildningarnas omfattning i antal högskole-
poäng. I uppdraget anges också att utredningen ska undersöka och 
redovisa förutsättningarna för hälso- och sjukvårdshuvudmännen att 
medverka i utbildningarna i en sådan omfattning att EU-direktivets 
krav på klinisk undervisning uppfylls. Utredningen har även haft att 
ta ställning till om målen i examensbeskrivningarna för sjuksköterske-
examen respektive barnmorskeexamen behöver ändras och, om så är 
fallet, föreslå nya eller ändrade examensmål. 

Bakgrund 

Utbildning till sjuksköterska och barnmorska 

Sjuksköterskeexamen omfattar 180 högskolepoäng och är en yrkes-
examen på grundnivå. Tjugofem lärosäten har rätt att utfärda sjuk-
sköterskeexamen och alla anordnar också utbildning till sjuksköterska. 
Läsåret 2019/20 utfärdades drygt 4 500 sjuksköterskeexamina. Våren 2021 
var närmare 16 000 studenter registrerade på sjuksköterskeprogram-
met. Det är en av de största utbildningarna som leder till yrkesexamen 
i högskolan. 

Barnmorskeexamen omfattar 90 högskolepoäng och är en yrkes-
examen på avancerad nivå. Det är en påbyggnadsutbildning som kräver 
sjuksköterskelegitimation. Fjorton lärosäten har rätt att utfärda barn-
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morskeexamen, och tolv anordnar utbildning till barnmorska. Läs-
året 2019/20 utfärdades 359 barnmorskeexamina. Våren 2021 var 
525 studenter registrerade på barnmorskeprogrammet. 

Utbildningens omfattning anges i högskolepoäng där ett års hel-
tidsstudier motsvarar 60 högskolepoäng. Utbildning till bl.a. sjuk-
sköterska och barnmorska kan förläggas i hälso- och sjukvårdsverk-
samhet, t.ex. på ett sjukhus eller en vårdcentral eller i hemsjukvård, 
och brukar då kallas verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 

Hälso- och sjukvården 

Regioner och kommuner är huvudmän för hälso- och sjukvården 
och ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård. För hälso- och sjuk-
vården finns det sex samverkansregioner, s.k. sjukvårdsregioner. 

Regionerna ansvarar för sjukhus (sluten vård) och för primärvården 
(öppen vård), dvs. vårdcentraler och andra mottagningar. Kommunerna 
ansvarar för hälso- och sjukvård i bl.a. särskilda boendeformer. Inom 
en huvudmans geografiska område kan en eller flera vårdgivare (region, 
kommun eller privat utförare) bedriva hälso- och sjukvårdsverksam-
het. Det är ytterst verksamhetschefen som ansvarar för att säkerställa 
att rätt kompetens finns för verksamheten. Drygt 88 000 sjuksköters-
kor och drygt 7 400 barnmorskor är sysselsatta inom hälso- och sjuk-
vården i dag.  

EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv 

Ett av EU:s mål är att avskaffa hindren för fri rörlighet för personer 
och tjänster mellan medlemsstaterna. Det innebär bl.a. rätt att utöva 
ett yrke i en annan medlemsstat än den där man har skaffat sig sina 
yrkeskvalifikationer. Medlemsstaten ska då erkänna yrkeskvalifika-
tionerna enligt bestämmelserna i det s.k. yrkeskvalifikationsdirek-
tivet. Vissa utbildningar samordnas inom EU för att kunna erkännas 
automatiskt som grund för att utöva yrket. Samordningen innebär 
att vissa minimikrav ställs på utbildningarna, t.ex. ska utbildningens 
omfattning anges i minsta antal timmar för utbildning till bl.a. sjuk-
sköterska och barnmorska.  
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Såväl sjuksköterskors som barnmorskors rörlighet till och från 
Sverige sker främst inom Norden. Under den senaste femtonårs-
perioden erkändes knappt 3 500 utländska kvalifikationer för sjuk-
sköterskor och knappt 360 för barnmorskor i Sverige. Samtidigt 
erkändes knappt 11 200 svenska kvalifikationer för sjuksköterskor 
och knappt 560 för barnmorskor i en annan medlemsstat. 

EU-direktivets krav tydliggörs i högskoleförordningen 

EU-kommissionen har inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige 
på grund av att kommissionen anser att omfattningen av utbildning 
till barnmorska, sjuksköterska, tandläkare och läkare i timmar enligt 
yrkeskvalifikationsdirektivet inte anges tydligt i den nationella lag-
stiftningen. Regeringen har därefter beslutat om ändringar i högskole-
förordningen (1993:100) som anger yrkeskvalifikationsdirektivets 
minimikrav på utbildningens omfattning i timmar i examensbeskriv-
ningarna för läkar- och tandläkarexamen (SFS 2021:216). 

Utredningen föreslår en reglering för att tydliggöra yrkeskvalifika-
tionsdirektivets krav på omfattningen i timmar för utbildning till 
barnmorska, sjuksköterska, tandläkare och läkare. Reglerna föreslås 
införas i en ny bilaga till högskoleförordningen. Av bilagan framgår 
att en timme utbildning enligt yrkeskvalifikationsdirektivet ska avse 
en tidsperiod om 45 minuter. Regleringen i bilagan innebär att be-
stämmelserna om timmar i examensbeskrivningen för läkar- och tand-
läkarexamen kommer upphöra att gälla. Utredningen tydliggör även 
vissa centrala begrepp för att det enskilda lärosätet ska kunna beräkna 
minsta antal timmar utbildning enligt yrkeskvalifikationsdirektivet.  

Utbildningarna behöver inte förlängas med anledning 
av yrkeskvalifikationsdirektivet 

Minimikravet på utbildningens omfattning i antal timmar enligt 
yrkeskvalifikationsdirektivet ryms inom utbildningarnas nuvarande 
omfattning i antal högskolepoäng för barnmorskeexamen, sjuk-
sköterskeexamen, tandläkarexamen och läkarexamen. Enligt utred-
ningens bedömning behöver därför utbildningarna inte förlängas 
med anledning av kraven i yrkeskvalifikationsdirektivet. Det finns 
emellertid lärosäten som anordnar sjuksköterskeutbildning som be-
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höver kunna visa tydligare än i dag att minimikravet på omfattningen 
av klinisk utbildning för sjuksköterska har beaktats. 

För att komma fram till slutsatsen att utbildningarna till sjuk-
sköterska och barnmorska inte behöver förlängas jämför utredningen 
antal timmar utbildning enligt yrkeskvalifikationsdirektivet med det 
antal timmar som utbildningarna omfattar dels i teorin, dels i prak-
tiken enligt utredningens kartläggning av utbildning till sjuksköterska 
och barnmorska. Alla lärosäten som anordnar en sådan utbildning har 
medverkat i kartläggningen.  

Tidigare har Regeringskansliet gjort bedömningen att utbild-
ningarna till tandläkare och läkare i praktiken uppfyller minimikraven 
för antal timmar som anges i yrkeskvalifikationsdirektivet. 

Hälso- och sjukvårdshuvudmännens förutsättningar 
att medverka i VFU 

Hälso- och sjukvårdsreformer har sedan början av 1990-talet lett till 
ett ökat antal vårdgivare, vilket påverkar huvudmännens förutsätt-
ningar att medverka i verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Hälso- 
och sjukvårdshuvudmännens medverkan i VFU förutsätter, menar 
utredningen, att krav på att medverka i VFU finns med i avtalen med 
vårdgivare och även redan i upphandlingsdokumenten (s.k. förfråg-
ningsunderlag) för privata vårdgivare.  

Utredningen uttalar också sitt stöd för förslaget från utredningen 
Samordnad utveckling för god och nära vård om att införa en ny be-
stämmelse i hälso- och sjukvårdslagen om att regioner och kommu-
ner ska säkerställa att utbildning sker i den hälso- och sjukvård de 
ansvarar för (SOU 2020:19).  

Huvudmännen ingår avtal med lärosäten om utbildning som ska 
förläggas hos vårdgivare (VFU-avtal). Utredningen har gått igenom 
ett drygt hundratal VFU-avtal från lärosätena som en del i utred-
ningens kartläggning av utbildning till sjuksköterska respektive barn-
morska. Utredningen presenterar ett urval av villkor i VFU-avtalen 
som utredningen har bedömt påverkar hälso- och sjukvårdens förut-
sättningar att medverka i VFU. Utredningen gör också bedömningen 
att i VFU-avtal bör villkor som rör handledning vara flexibla för att 
underlätta för VFU hos alla vårdgivare och i alla verksamheter.  
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Vidare konstaterar utredningen att en ökad medverkan i VFU 
förutsätter en samverkan mellan lärosäten, regioner och kommuner 
på både nationell och regional nivå. Utredningen gör därför bedöm-
ningen att medel bör tillföras Nationella vårdkompetensrådet för 
ökat kanslistöd till uppbyggnaden av de nyligen etablerade sjukvårds-
regionala råden. 

Utredningen konstaterar även att medverkan i VFU ytterst av-
görs av verksamheternas förutsättningar att ta emot studenter.  

Utredningens redovisning och bedömningar är framför allt av vikt 
för att underlätta hälso- och sjukvårdshuvudmännens medverkan i 
sjuksköterskeutbildningen, men även i vårdutbildningar generellt. 

Verksamhetsförlagd utbildning inom 
sjuksköterskeutbildningen 

Utredningen redovisar ett förslag och en bedömning som rör verk-
samhetsförlagd utbildning (VFU) inom sjuksköterskeutbildningen.  

För att underlätta för fler vårdgivare och fler hälso- och sjukvårds-
verksamheter att medverka i VFU föreslås lärosäten som anordnar 
sjuksköterskeutbildning få i uppdrag att utforma flexibla handlednings-
modeller, inklusive krav på handledarkompetens. Uppdraget föreslås 
genomföras i samråd med hälso- och sjukvårdshuvudmän och vård-
givare. Handledningsmodellerna ska ge förutsättningar att utveckla 
kurser för fler verksamheter. I uppdraget till lärosätena ska även ingå 
att utveckla VFU-kurser för fler verksamheter. För detta uppdrag 
föreslår utredningen att 50 miljoner kronor ska avsättas.  

Utredningen gör vidare bedömningen att utbildning till sjuk-
sköterska bör avslutas med ett kliniskt prov och att samtliga läro-
säten bör delta i den nationella modell för kliniskt slutprov som finns 
sedan tidigare, Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterske-
examen (NKSE). Syftet med att alla lärosäten genomför ett nationellt 
kliniskt slutprov är bl.a. att stärka yrkeskompetensen, ge större trygg-
het i yrkesrollen och säkerställa en så likvärdig klinisk kompetens 
som möjligt hos nyexaminerade sjuksköterskor. Det skulle också 
möjliggöra ökad samverkan mellan lärosäten och hälso- och sjukvårds-
verksamheter kring VFU. 
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Examensmålen förtydligas för sjuksköterskor 
och barnmorskor 

Sedan en tid pågår större förändringar inom den svenska hälso- och 
sjukvården. Det handlar bl.a. om en förstärkning av primärvården 
och en omställning till en mer personcentrerad, digital och samord-
nad hälso- och sjukvård.  

Utredningen gör bedömningen att examensmålen för sjuksköterske- 
och barnmorskeutbildningarna behöver förtydligas i vissa avseenden 
för att bättre spegla de kunskaper och förmågor som förändringar 
inom hälso- och sjukvården kräver. Förslagen avser patientsäkerhet, 
ett personcentrerat förhållningssätt och interprofessionellt team-
arbete för sjuksköterskeexamen samt vissa moderniseringar av målen 
för båda utbildningarna i övrigt. För sjuksköterskeexamen ska också 
ett eget mål om kunskap inom området omvårdnad införas. Utred-
ningens avsikt är att de förtydligade mål som föreslås ska förbereda 
studenterna bättre för yrket och därmed göra dem tryggare i yrkes-
rollen som sjuksköterska respektive barnmorska. 

Utredningen gör även bedömningen att Universitetskanslers-
ämbetet bör få i uppdrag att se över den terminologi som används i 
examensbeskrivningarna för hälso- och sjukvårdsutbildningar. 

En väg framåt för barnmorskeutbildningen 

Utredningen har som nämns ovan dragit slutsatsen att barnmorske-
utbildningen inte behöver förlängas för att uppfylla yrkeskvalifika-
tionsdirektivets krav. Under utredningsarbetet har emellertid andra 
skäl för en annan utformning av utbildningen framförts. Utredningen 
föreslår därför att Universitetskanslersämbetet ska få i uppdrag att 
se över dagens påbyggnadsutbildning till barnmorska och att Social-
styrelsen ska få i uppdrag att utreda behovet av ett bredare barn-
morskeyrke inom hälso- och sjukvården. De båda kunskapsunderlagen 
kan utgöra grund för ett ställningstagande om barnmorskeutbild-
ningens framtida utformning.  
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Författningsändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2023. 
De nya bestämmelserna i högskoleförordningen som avser timmar 

utbildning enligt yrkeskvalifikationsdirektivet för barnmorska, läkare 
och tandläkare och bestämmelserna om förtydligade examensmål för 
sjuksköterskor och barnmorskor tillämpas första gången i fråga om 
utbildning som påbörjas efter utgången av juni 2023. 

De nya bestämmelserna i högskoleförordningen som avser timmar 
utbildning enligt yrkeskvalifikationsdirektivet för sjuksköterskor ska 
tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas efter ut-
gången av juni 2025.  





 

21 

1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till förordning om ändring 
i högskoleförordningen (1993:100) 

Härigenom föreskrivs i fråga om högskoleförordningen (1993:100)1 
dels att bilaga 2 ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf 6 kap. 17 a §, en ny bilaga, 

bilaga 4, och närmast före 6 kap. 17 a § en ny rubrik av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

6 kap. 
 Omfattning av utbildning till 

vissa yrken 
 
17 a § 

Det minsta antal timmar ut-
bildning enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2005/36/EG 
av den 7 september 2005 om erkän-
nande av yrkeskvalifikationer, i 
lydelsen enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2013/55/EU 
(timmar utbildning enligt yrkes-
kvalifikationsdirektivet) som ut-
bildningen till vissa yrken ska om-
fatta anges i bilaga 4 till denna 
förordning. 

 
1 Förordningen omtryckt 1998:1003. 
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 Med utbildning till vissa yrken 
avses utbildning som leder till en 
sådan yrkesexamen som krävs för 
att utöva ett av de yrken som an-
ges i bilagan. 

                       

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. 
2. Bestämmelserna i 6 kap. 17 a § och bilaga 4 tillämpas första 

gången i fråga om utbildning till sjuksköterska som påbörjas efter 
utgången av juni 2025. Förordningen tillämpas i övrigt första gången 
i fråga om utbildning som påbörjas efter utgången av juni 2023. 

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som på-
börjas före den 1 juli 2023. 
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Bilaga 21 
Nuvarande lydelse 

 
EXAMENSORDNING 
 
 
4. Examensbeskrivningar 
 
 
EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ 
 
 
YRKESEXAMINA 
 
 
Sjuksköterskeexamen 
 
Omfattning 
Sjuksköterskeexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursford-
ringar om 180 högskolepoäng. 
 
Mål 
För sjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och för-
måga som krävs för behörighet som sjuksköterska. 
 
Kunskap och förståelse 
För sjuksköterskeexamen ska studenten 

– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom 
om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sam-
bandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets 
betydelse för yrkesutövningen, 

– visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och 
hälsoarbetet, 

– visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar barns, 
kvinnors och mäns hälsa, 

– visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relatio-
ner, och 

– visa kunskap om relevanta författningar.  
 

1 Senaste lydelse 2021:1338. 
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Färdighet och förmåga 
För sjuksköterskeexamen ska studenten 

– visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten 
och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt 
ge vård och behandling, 

– visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna 
informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar, 

– visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofräm-
jande och förebyggande arbete, 

– visa förmåga att initiera metodförbättring och kvalitetssäkring, 
– visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situa-

tioner, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers 
behov, 

– visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att 
genomföra handledande uppgifter, 

– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och disku-
tera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i en-
lighet med relevanta författningar dokumentera dessa, 

– visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, 
och 

– visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant 
information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställ-
ningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket 
och verksamheten. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För sjuksköterskeexamen ska studenten 

– visa självkännedom och empatisk förmåga, 
– visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärds-

bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 
aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, 

– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot 
patienter och deras närstående, och 

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och 
att fortlöpande utveckla sin kompetens. 
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Självständigt arbete (examensarbete) 
För sjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för kursford-
ringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 
15 högskolepoäng. 
 
Övrigt 
För sjuksköterskeexamen ska också de preciserade krav gälla som varje 
högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examens-
beskrivning. 
 
Sjöingenjörsexamen 
 
Omfattning 
Sjöingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursford-
ringar om 180 högskolepoäng. 
 
 
 
EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ 
 
 
YRKESEXAMINA 
 
 
Barnmorskeexamen 
 
Omfattning 
Barnmorskeexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursford-
ringar om 90 högskolepoäng. Därtill ställs krav på av Socialstyrelsen 
utfärdad legitimation som sjuksköterska. 
 
Mål 
För barnmorskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och för-
måga som krävs för behörighet som barnmorska.  
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Kunskap och förståelse 
För barnmorskeexamen skall studenten 

– visa såväl bred som fördjupad kunskap inom området reproduk-
tiv, perinatal och sexuell hälsa, 

– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt 
forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mel-
lan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för 
yrkesutövningen, 

– visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av 
vård- och hälsoarbetet, och  

– visa kunskap om relevanta författningar. 
 
Färdighet och förmåga 
För barnmorskeexamen skall studenten 

– visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med 
patienten planera och genomföra undersökningar och behandlingar 
utifrån patientens behov och förutsättningar, 

– visa fördjupad förmåga att självständigt initiera hälsofrämjande 
och förebyggande arbete,  

– visa förmåga att integrera kunskap samt att analysera, bedöma 
och hantera komplexa frågeställningar och situationer, företeelser och 
frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,  

– visa förmåga att undervisa olika grupper samt att genomföra hand-
ledande, arbetsledande och konsultativa uppgifter, och 

– visa förmåga att initiera och genomföra kvalitets- och förbättrings-
arbete samt att utvärdera behandlingsverksamhet. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För barnmorskeexamen skall studenten 

– visa självkännedom och empatisk förmåga, 
– visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärds-

bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 
aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, 

– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot 
kvinnor och deras närstående, och 

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och 
att fortlöpande utveckla sin kompetens. 
  



SOU 2022:35 Författningsförslag 

27 

Självständigt arbete (examensarbete) 
För barnmorskeexamen skall studenten inom ramen för kursford-
ringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete). 
 
Övrigt 
För barnmorskeexamen skall också de preciserade krav gälla som varje 
högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examens-
beskrivning. 

 
Civilekonomexamen 
 
Omfattning 
Civilekonomexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursford-
ringar om 240 högskolepoäng. 
 
 
Läkarexamen 
 
 
Självständigt arbete (examensarbete) 
För läkarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha 
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hög-
skolepoäng. 

 
Övrigt 
För läkarexamen ska studenten ha fullgjort minst 5 500 timmars teore-
tisk och praktisk utbildning. 

För läkarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje 
högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examens-
beskrivning. 
 
Psykologexamen 
 
Omfattning 
Psykologexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar 
om 300 högskolepoäng. 
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Tandläkarexamen 
 
 
Självständigt arbete (examensarbete) 
För tandläkarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna 
ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hög-
skolepoäng. 
 
Övrigt 
För tandläkarexamen ska studenten ha fullgjort minst 5 000 timmars 
teoretisk och praktisk utbildning. 

För tandläkarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje 
högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examens-
beskrivning. 

 
EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ ELLER AVANCERAD NIVÅ 
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Föreslagen lydelse 
 
EXAMENSORDNING 
 
 
4. Examensbeskrivningar 
 
 
EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ 
 
 
YRKESEXAMINA 
 
 
Sjuksköterskeexamen 
 
Omfattning 
Sjuksköterskeexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursford-
ringar om 180 högskolepoäng. 
 
Mål 
För sjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och för-
måga som krävs för behörighet som sjuksköterska. 
 
Kunskap och förståelse 
För sjuksköterskeexamen ska studenten 

– visa kunskap inom området omvårdnad, 
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom 

om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sam-
bandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets 
betydelse för yrkesutövningen, 

– visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och 
hälsoarbetet, 

– visa kunskap om patientsäkerhet, 
– visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar befolk-

ningens hälsa utifrån ålder och kön, 
– visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relatio-

ner, och 
– visa kunskap om relevanta författningar.  
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Färdighet och förmåga 
För sjuksköterskeexamen ska studenten 

– visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten 
och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt 
ge vård och behandling, 

– visa förmåga att använda digitala verktyg och arbetssätt samt tek-
nisk utrustning i vård- och hälsoarbetet, 

– visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna 
informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar, 

– visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofräm-
jande och förebyggande arbete, 

– visa förmåga att initiera metodförbättring och kvalitetssäkring, 
– visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situa-

tioner, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers 
behov, 

– visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att 
genomföra handledande uppgifter, 

– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och disku-
tera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i en-
lighet med relevanta författningar dokumentera dessa, 

– visa förmåga till interprofessionellt teamarbete inom hälso- och sjuk-
vården och samverkan med yrkesgrupper inom andra delar av samhället, 
och 

– visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant 
information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställ-
ningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket 
och verksamheten. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För sjuksköterskeexamen ska studenten 

– visa självkännedom och empatisk förmåga, 
– visa förmåga till ett personcentrerat förhållningssätt, 
– visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärds-

bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 
aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna och håll-
bar utveckling, 

– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot 
patienter och deras närstående, och 
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– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och 
att fortlöpande utveckla sin kompetens. 
 
Självständigt arbete (examensarbete) 
För sjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för kursford-
ringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 
15 högskolepoäng. 
 
Övrigt 
För sjuksköterskeexamen ska också de preciserade krav gälla som varje 
högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examens-
beskrivning. 
 
Sjöingenjörsexamen 
 
Omfattning 
Sjöingenjörsexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar 
om 180 högskolepoäng. 
 
 
 
EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ 
 
 
YRKESEXAMINA 
 
 
Barnmorskeexamen 
 
Omfattning 
Barnmorskeexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursford-
ringar om 90 högskolepoäng. Därtill ställs krav på av Socialstyrelsen 
utfärdad legitimation som sjuksköterska. 
 
Mål 
För barnmorskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och för-
måga som krävs för behörighet som barnmorska.  
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Kunskap och förståelse 
För barnmorskeexamen ska studenten 

– visa såväl bred som fördjupad kunskap inom området repro-
duktiv, perinatal och sexuell hälsa, 

– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i 
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sam-
bandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets 
betydelse för yrkesutövningen, 

– visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av 
vård- och hälsoarbetet, och  

– visa kunskap om relevanta författningar. 
 
Färdighet och förmåga 
För barnmorskeexamen ska studenten 

– visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med 
patienten planera och genomföra undersökningar och behandlingar 
utifrån patientens behov och förutsättningar, 

– visa fördjupad förmåga att självständigt initiera hälsofrämjande 
och förebyggande arbete,  

– visa förmåga att integrera kunskap samt att analysera, bedöma 
och hantera komplexa frågeställningar och situationer, företeelser och 
frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,  

– visa förmåga att undervisa olika grupper samt att genomföra 
handledande, arbetsledande och konsultativa uppgifter, och 

– visa förmåga att initiera och genomföra kvalitets- och förbättrings-
arbete samt att utvärdera behandlingsverksamhet. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För barnmorskeexamen ska studenten 

– visa självkännedom och empatisk förmåga, 
– visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärds-

bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 
aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna och 
hållbar utveckling, 

– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot 
individer och deras närstående, och 

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och 
att fortlöpande utveckla sin kompetens. 
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Självständigt arbete (examensarbete) 
För barnmorskeexamen ska studenten inom ramen för kursford-
ringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete). 
 
Övrigt 
För barnmorskeexamen ska också de preciserade krav gälla som varje 
högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examens-
beskrivning. 

 
Civilekonomexamen 
 
Omfattning 
Civilekonomexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursford-
ringar om 240 högskolepoäng. 
 
 
Läkarexamen 
 
 
Självständigt arbete (examensarbete) 
För läkarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha 
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hög-
skolepoäng. 

 
Övrigt 
För läkarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje hög-
skola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examens-
beskrivning. 
 
Psykologexamen 
 
Omfattning 
Psykologexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar 
om 300 högskolepoäng. 
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Tandläkarexamen 
 
 
Självständigt arbete (examensarbete) 
För tandläkarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna 
ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hög-
skolepoäng. 
 
Övrigt 
För tandläkarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje 
högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examens-
beskrivning. 

 
EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ ELLER AVANCERAD NIVÅ 
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Bilaga 4 
Föreslagen lydelse 

 
OMFATTNING AV UTBILDNING TILL VISSA YRKEN 
 
I denna bilaga anges enligt 6 kap. 17 a § det minsta antal timmar ut-
bildning enligt yrkeskvalifikationsdirektivet som utbildningen till 
vissa yrken ska omfatta, varvid en timme ska avse en tidperiod om 
45 minuter. 
 
Utbildning Minsta antal timmar  

barnmorska 3 000 timmar utbildning 
sjuksköterska 4 600 timmar varav minst en tredjedel teoretisk 

utbildning och minst hälften klinisk utbildning 
tandläkare 5 000 timmar teoretisk och praktisk utbildning  
läkare 5 500 timmar teoretisk och praktisk utbildning 
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2 Utredningens uppdrag 
och arbete 

I detta kapitel redogörs inledningsvis för utredningens uppdrag (av-
snitt 2.1). Därefter återges några av de centrala delarna i utredningens 
arbete (avsnitt 2.2). Utredningen har bl.a. haft en omfattande dialog 
och samråd med centrala aktörer och även bildat en referensgrupp. 
Utredningen har genomfört en kartläggning av dagens utbildning till 
sjuksköterska och barnmorska med medverkan av de lärosäten som 
anordnar utbildningarna. Som en del i kartläggningen har utredningen 
fått ta del av lärosätenas VFU-avtal och gjort en genomgång av vissa 
villkor i VFU-avtalen. Utredningen har också genomfört en fördjupad 
diskussion och rundabordssamtal om barnmorskeutbildningen. Vidare 
har frågor ställts till några andra EU/EES-länder om sjuksköterske- 
och barnmorskeutbildningarnas omfattning. Även frågor om intro-
duktionsprogram för nyutbildade sjuksköterskor har ställts till re-
gionerna. I kapitlet redovisas även några benämningar i betänkandet 
(avsnitt 2.3) och betänkandets disposition (avsnitt 2.4) 

2.1 Utredningens uppdrag 

Regeringen beslutade den 15 april 2021 att uppdra åt en särskild ut-
redare att se över kraven för sjuksköterskeexamen och barnmorske-
examen i syfte att dels säkerställa att de minimikrav på utbildningarnas 
omfattning i antal timmar som finns i EU-rätten ska anges i författning, 
dels säkerställa att målen för de båda yrkesexamina svarar upp mot 
kompetensbehoven inom framtidens hälso- och sjukvård (dir. 2021:26, 
2022:12).   
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Utredaren ska bl.a. 

• föreslå en reglering som uppfyller och anger det s.k. yrkeskvalifika-
tionsdirektivets (2005/36/EG) minimikrav på utbildningarnas om-
fattning i antal timmar för sjuksköterskor respektive barnmorskor 
och i samband därmed se över utbildningarnas omfattning i antal 
högskolepoäng,  

• undersöka och redovisa förutsättningarna för hälso- och sjuk-
vårdshuvudmännen att medverka i utbildningarna i en sådan om-
fattning att direktivets krav på klinisk undervisning uppfylls,  

• ta ställning till om målen i examensbeskrivningarna för sjuk-
sköterskeexamen respektive barnmorskeexamen behöver ändras 
och, om så är fallet, föreslå nya eller ändrade examensmål, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget ska redovisas senast den 16 juni 2022 (se bilaga 1 och 2). 

2.2 Utredningsarbetet 

2.2.1 Dialog och samråd 

Den särskilde utredaren har själv bildat en referensgrupp utifrån det 
stöd som utredningen bedömts behöva. Den har bestått av personer 
som representerat organisationer (eller motsvarande) som är verk-
samma inom områden som berörs av utredningens förslag (se bilaga 3). 
Gruppens uppgift har varit att bidra med kunskaper och synpunkter 
utifrån sina olika perspektiv under utredningsarbetet. Den har alltså 
haft en rådgivande funktion. Utredningen har haft återkommande 
möten med referensgruppen. På mötena har de frågor diskuterats 
som utredningen bedömt att den behöver hjälp med.  

I enlighet med direktivet har utredningen samrått med lärosäten 
med tillstånd att utfärda sjuksköterske- respektive barnmorskeexamen, 
studenter på utbildningar till sjuksköterska respektive barnmorska 
samt hälso- och sjukvårdshuvudmän.  

Utredningen har även i enlighet med direktivet samrått med be-
rörda organisationer, däribland Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR), andra arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer och 
professionsorganisationer samt berörda myndigheter, däribland Social-
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styrelsen, Universitetskanslersämbetet och Universitets- och hög-
skolerådet. 

Utredningen har också samrått med andra aktörer som ansetts 
vara av betydelse för arbetet, t.ex. EU-kommissionen och patient-
föreningar.  

Utredningen har hållit sig informerad om och beaktat relevant 
pågående arbete inom Nationella vårdkompetensrådet, Utredningen 
Nationell samordnare för en hållbar kompetensförsörjning inom 
kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre och Välfärds-
kommissionen. Utredningen har varit i kontakt med andra pågående 
utredningar av relevans för utredningarbetet, bl.a. Utredningen om 
en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner, 
Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap och Utredningen 
om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens 
hälso- och sjukvård. 

Utredningen har haft en webbplats länkad till www.sou.gov.se. 
Av kalendariet på webbplatsen har det löpande framgått vilka perso-
ner och organisationer utredningen har träffat och i vilka seminarier 
och konferenser utredningen har medverkat eller deltagit. I bilaga 4 
finns en sammanställning över samrådsmöten, aktörsmöten, semina-
rier, konferenser etc. Sammanställningen utgår från uppgifter i ut-
redningens kalendarium. 

Utredningen har haft återkommande möten med den utsedda ex-
pertgruppen. 

2.2.2 Kartläggning av utbildning  
till sjuksköterska och barnmorska 

Utredningen behövde ha ett väl underbyggt underlag som grund för 
sina förslag. För att få en aktuell och nationell bild av utbildningarna 
till sjuksköterska och barnmorska har utredningen därför kartlagt 
dagens utbildningar. Samtliga lärosäten som anordnar utbildningarna 
har medverkat i kartläggningen. Deras medverkan har varit mycket 
betydelsefull.1  
  

 
1 Med ”lärosäte” har i denna kartläggning avsetts lärosätets sjuksköterskeprogram respektive 
barnmorskeprogram. 
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Lärosätena har besvarat ett antal frågor inom de områden som 
utredningen ska lämna förslag: 

1. utbildningens omfattning (fråga 1–4)  

2. den verksamhetsförlagda utbildningen (fråga 5–12)  

3. utbildningens examensmål (fråga 13–18).  

Frågedokumenten skickades ut i slutet av maj 2021 
(Komm2021/00593/U 2021:02 och Komm2021/00594/U 2021:02). 
Svar på frågorna om utbildningens omfattning och den verksamhets-
förlagda utbildningen inkom i slutet av juni 2021. Lärosätena om-
bads att också bifoga utbildningsplan och kursplaner till sitt svar. 
Svar på frågorna om utbildningens examensmål inkom i mitten av 
september 2021. Svaren i kartläggningen skulle ge en bild av utbild-
ningen under normala omständigheter, dvs. utan eventuella anpass-
ningar till covid-19-pandemin av kursplaner och scheman.  

För att få underlag för utredningens bedömning av om lärosätena 
i praktiken uppfyller kraven på antal timmar enligt yrkeskvalifika-
tionsdirektivet avsåg två frågor en beräkning av utbildningens omfatt-
ning i antal timmar. Beräkningen avsåg timmar enligt svensk normal-
studietid där en timme omfattar 60 minuter.  

Lärosätena räknade fram antalet timmar enligt en instruktion i fråge-
dokumentet. Instruktionen utgick från vad som enligt EU-kommis-
sionen avses med timmar i yrkeskvalifikationsdirektivet. Utgångs-
punkten för beräkningen var en genomsnittsstudent som studerar på 
heltid utifrån då aktuella kursplaner och scheman. Beräkningen gav 
alltså en ögonblicksbild av utbildningens omfattning i timmar. 

Den första frågan gällde campusutbildning. Med campusutbildning 
avsågs den del av utbildningen som sker på plats i lärosätets lokaler 
(dvs. den del av utbildningen som inte är verksamhetsförlagd). Hit 
skulle även studiebesök och liknande räknas samt simulering och tid 
i kliniskt träningscentrum på lärosätet. Enligt instruktionen skulle 
timmarna i denna del av utbildningen avse schemalagd tid. Om den 
schemalagda tiden avsåg en undervisningstimme om 45 minuter skulle 
den räknas om till klocktimme genom att multipliceras med 1,33. 
Timmarna skulle också avse tid som studenten förväntas avsätta i 
samband med schemalagd tid. För att beräkna det antal timmar som 
en student förväntas avsätta i genomsnitt för en viss undervisnings-
aktivitet skulle en omräkningsfaktor användas. Med något undantag 
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har lärosätena använt sig av omräkningsfaktorn när de besvarat denna 
fråga. Det är främst föreläsningar, seminarier och simuleringar som 
har räknats om och då oftast med en omräkningsfaktor mellan 2 och 5, 
dvs. det antal timmar som en student förväntas avsätta i genomsnitt 
i anslutning till en timmes undervisningsaktivitet. Timmarna skulle 
även avse tid för examination, men inte tid för självstudier inför ett 
examinationstillfälle. Timmarna skulle också avse den tid som studen-
ten förväntas avsätta för det självständiga arbetet (examensarbetet). 
Som stöd vid beräkningen kunde en tabell i frågedokumentet använ-
das. Det var också möjligt att lämna en kommentar om ett svar t.ex. 
behövde anpassas efter lärosätets förhållanden.  

Den andra frågan gällde verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 
Enligt instruktionen skulle timmarna avse schemalagd tid i verksam-
het och annan tid, t.ex. för reflektion och VFU-uppgift. En timme 
skulle motsvara en klocktimme om 60 minuter. Som stöd vid beräk-
ningen kunde en tabell i frågedokumentet användas. Även här var det 
möjligt att lämna en kommentar om ett svar t.ex. behövde anpassas 
efter lärosätets förhållanden.  

Det har framgått av de kontakter som flera lärosäten haft med ut-
redningen, och också av ett par kommentarer i frågedokumenten, att 
det varit förhållandevis svårt att beräkna timmar enligt yrkeskvalifika-
tionsdirektivet. Det har även märkts i de tabeller i frågedokumentet 
som lärosätena använt som stöd vid beräkningen. Det har också 
varierat mellan lärosätena hur många timmar utbildningen omfattar. 
Variationerna kan ibland vara förhållandevis stora. Det förklaras del-
vis av att varje lärosäte fritt kan välja pedagogisk modell och under-
visnings- och examinationsformer. Men det beror också på att beräk-
ningen av antalet timmar är komplex.  

Lärosätenas svar i dessa delar får alltså tolkas med en viss försik-
tighet. Utredningen har därför inte sett alltför mycket till ett enskilt 
lärosätes svar utan sett mer till helheten och bilden på ett övergripande 
plan. Uppgifterna har använts som en indikation – att utbildningen 
omfattar ett visst antal timmar på några lärosäten visar att det inte bara 
är en teoretisk möjlighet utan att det även är möjligt att i praktiken 
uppfylla kravet på antal timmar enligt yrkeskvalifikationsdirektivet.  

I sammanhanget kan påpekas att lärosätenas svar ger en bild av 
nuläget. Eftersom kursplaner och scheman ses över regelbundet, kan 
utbildningens omfattning i timmar variera över tid på ett lärosäte.  
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I bilaga 5 finns alla lärosätens svar, sammanfattade per fråga, i kart-
läggningen av utbildningen till sjuksköterska.  

I bilaga 6 finns alla lärosätens svar, sammanfattade per fråga, i kart-
läggningen av utbildningen till barnmorska.  

2.2.3 Genomgång av VFU-avtalen 

Som en del i kartläggningen av utbildning till sjuksköterska och barn-
morska har utredningen bett att få ta del av lärosätenas VFU-avtal 
med regioner, kommuner eller privata vårdgivare. Utredningen har 
gått igenom vissa villkor i avtalen och i avsnitt 6.3 redogörs kortfattat 
för resultatet. Det drygt hundratal avtal som lärosätena skickat in har 
ställts samman i bilaga 7.  

Ett avtal ingås mellan å ena sidan ett lärosäte och å andra sidan en 
region, kommun (eller annan kommunal sammanslutning) eller pri-
vat vårdgivare. Samtliga lärosäten har avtal med sin egen region och 
en tredjedel av lärosätena har avtal med flera regioner. Ungefär två 
tredjedelar av lärosätena har avtal med kommuner i sitt eget län eller 
i ett angränsande län. Sammanlagt har avtal ingåtts med knappt två 
tredjedelar av landets kommuner (180-tal kommuner). Endast två 
lärosäten har upprättat avtal med privata vårdgivare.  

Kombinationen av avtalsparter kan se olika ut. I vissa fall har ett 
lärosäte ingått ett avtal med flera parter (gemensamt avtal). I andra 
fall har ett lärosäte ingått identiska avtal med flera parter (modell-
avtal). I några fall har ett lärosäte slutit avtal med ett kommunal-
förbund eller annan juridisk person som representerar ett antal kom-
muner. Det finns också exempel på andra partskonstellationer, t.ex. 
har fyra lärosäten slutit ett ramavtal med en region. 

2.2.4 Fördjupad diskussion och rundabordssamtal 
om barnmorskeutbildningen 

Utredningen bjöd in Svenska Barnmorskeförbundet (utbildningsrådet) 
till en fördjupad diskussion om barnmorskeutbildningen i septem-
ber 2021. Förbundet har i olika sammanhang fört fram önskemål om 
att dagens barnmorskeutbildning ska förlängas eller att en ny direkt-
utbildning till barnmorska ska införas. Utredningen har under vissa 
förutsättningar kunnat överväga en förlängning av utbildningen inom 
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ramen för sitt uppdrag. Som en del i underlaget för sitt ställnings-
tagande diskuterade utredningen med Svenska Barnmorskeförbundet 
och lärosätesföreträdare skälen för att förlänga dagens utbildning, 
omfattningen av en längre utbildning, utbildningens innehåll och läro-
sätenas förutsättningar att ge en längre utbildning än i dag.  

Som ytterligare en del i underlaget för sitt ställningstagande dis-
kuterade utredningen konsekvenserna av en längre utbildning samt 
för- och nackdelar med en förlängning av utbildningen vid ett runda-
bordssamtal i september 2021 med företrädare för Svenska Barn-
morskeförbundet, Vårdförbundet, Sveriges Kommuner och Regioner, 
vårdgivare, Svensk förening för obstetrik och gynekologi, Socialstyrel-
sen, Nationella vårdkompetensrådet, Universitetskanslersämbetet och 
lärosäten. Studenter på barnmorskeutbildningen var också inbjudna 
till samtalet, men deras medverkan fick ersättas av ett särskilt möte 
med utredningen.  

2.2.5 Frågor till några andra EU/EES-länder om 
sjuksköterske- och barnmorskeutbildningarnas omfattning 

Utredningen fick möjlighet att förmedla några frågor om sjuk-
sköterske- och barnmorskeutbildningarnas omfattning och olika tids-
begrepp i utbildningssystemet till tio länder i det nätverk som finns 
för nationella samordnare av yrkeskvalifikationsdirektivet där Sverige 
representeras av Universitets- och högskolerådet. Sex länder besva-
rade frågorna: Danmark, Estland, Island, Litauen, Norge och Polen.2 

En fråga rörde om sjuksköterskeutbildningen är en högskole-
utbildning eller inte och hur lång utbildningen är. I alla länder är det 
en högskoleutbildning. I Norge och Polen är utbildningen 3 år, i 
Danmark, Estland och Litauen är den 3,5 år och i Island är den 4 år. 

En annan fråga rörde om utbildningen till barnmorska är en på-
byggnadsutbildning efter sjuksköterskeutbildningen eller en direkt-
utbildning. I Estland är barnmorskeutbildningen en ettårig påbyggnads-
utbildning, medan det är en tvåårig påbyggnadsutbildning i Island 
och Norge. Danmark, Litauen och Polen har däremot en direkt-
utbildning till barnmorska. I Danmark och Litauen är direktutbild-
ningen 3,5 år och i Polen är den 3 år. 

 
2 Frågorna mejlades ut i mitten av maj 2021. En påminnelse att besvara frågorna gick också ut. 
De fyra länder som inte besvarade frågorna var Bulgarien, Finland, Lettland och Nederländerna. 
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Ytterligare en fråga rörde hur tidsbegreppet timme (studietimme) de-
finieras. I Danmark definieras begreppet av lärosätena själva. I Estland 
är en studietimme 60 minuter. I Island är en studietimme i klassrum 
40 minuter medan en studietimme på klinik är 60 minuter. I Polen de-
finieras en studietimme som 45 minuter. I Norge finns det inte någon 
formell definition av studietimme. I stället definieras i linje med ECTS 
ett års heltidsstudier som 1 500–1 800 timmar där en timme motsvarar 
60 minuter. I Litauen räknas utbildningens omfattning i poäng där 
en poäng motsvarar 25–30 s.k. studenttimmar. 

2.2.6 Frågor om introduktionsprogram  
för nyutbildade sjuksköterskor 

Utredningen fick möjlighet att förmedla några frågor om introduk-
tionsprogram för nyutbildade sjuksköterskor till regionernas HR-
strateger i det nätverk för utbildnings- och kompetensförsörjnings-
frågor som finns vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Elva 
regioner besvarade frågorna.3  

Sammanfattningsvis har alla regioner som besvarade frågorna en 
särskild introduktion för sjuksköterskor som är nyanställda och ny-
examinerade. Introduktionen har olika namn (introduktionsprogram, 
introduktionsår, kliniskt utvecklingsprogram, kliniskt basår, kliniskt 
utvecklingsår, basår etc.). Några gemensamma grunddrag är att in-
troduktionen pågår under ett års tid och består av ett antal heldagar 
på olika teman. Det finns också utrymme för reflektion. Endast en 
region (Region Värmland) erbjuder kommunen att anmäla sina ny-
anställda och nyexaminerade sjuksköterskor att delta i sitt kliniska 
utvecklingsår. Alla regioner lyfter fram att VFU och introduktionen 
har två olika syften: VFU är en del av grundutbildningen medan in-
troduktionen är ett stöd för den som är ny i yrket och anpassas efter 
arbetsplatsen. En sådan introduktion behövs även om VFU skulle öka 
i omfattning, eventuellt skulle innehållet i introduktionen behöva 
justeras. 

 
3 Frågorna mejlades ut till nätverket i mitten av juni 2021. Någon påminnelse att besvara frågorna 
gick inte ut. De elva regioner som besvarade frågorna var Region Halland, Region Kalmar län, 
Region Skåne, Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland,  
Region Västmanland, Västra Götalandsregionen, Region Örebro län och Region Östergötland. 
Nätverket är inte heltäckande (ett par regioner brukar inte delta aktivt). 
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2.3 Några benämningar i betänkandet 

I betänkandet omfattar benämningen ”lärosäte” både statliga univer-
sitet och högskolor och enskilda utbildningsanordnare. 

Med ”EU-direktivet” avses EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv, dvs. 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 septem-
ber 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU. 

Med ”hälso- och sjukvårdshuvudman” avses den region eller den 
kommun som enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ansvarar 
för att erbjuda hälso- och sjukvård. 

Med ”vårdgivare” avses den som bedriver hälso- och sjukvårds-
verksamhet. En vårdgivare kan t.ex. vara en region, en kommun, ett 
aktiebolag eller en egenföretagare. Exempel på verksamheter är sjuk-
hus och vårdcentraler. 

Med ”verksamhetsförlagd utbildning” (VFU) avses utbildning  
till bl.a. sjuksköterska eller barnmorska som är förlagd i hälso- och 
sjukvårdsverksamhet, t.ex. på ett sjukhus eller en vårdcentral eller i 
hemsjukvård. 

2.4 Betänkandets disposition 

Betänkandet inleds med utredningens författningsförslag i kapitel 1. 
Förslaget avser en förordning om ändring i högskoleförordningen. 

Därefter följer en beskrivning av utredningens uppdrag och arbete 
i kapitel 2.  

I kapitel 3 beskrivs kortfattat högskoleutbildningen i Sverige i dag 
och särskilt utbildningen till sjuksköterska respektive barnmorska. 
I kapitlet sammanfattas också huvuddragen i den svenska hälso- och 
sjukvården, och en kort introduktion ges till EU:s yrkeskvalifika-
tionsdirektiv. 

Därefter följer kapitel 4–8 med utredningens förslag och bedöm-
ningar. Kapitlen följer uppdragets struktur.  

I kapitel 4 lämnas förslag till reglering i en ny bilaga till högskole-
förordningen som tydliggör yrkeskvalifikationsdirektivets krav på 
omfattningen i timmar för utbildning till bl.a. sjuksköterska och 
barnmorska.  
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I kapitel 5 redovisas utredningens översyn av sjuksköterske- och 
barnmorskeutbildningarnas omfattning i antal högskolepoäng i för-
hållande till den reglering av deras omfattning i timmar som föreslås 
i kapitel 4. Utredningen gör bedömningen att utbildningarna inte 
behöver förlängas för att uppfylla yrkeskvalifikationsdirektivets krav. 
Samtidigt konstaterar utredningen att det finns lärosäten som be-
höver kunna visa tydligare än i dag att kravet på klinisk utbildning 
inom sjuksköterskeutbildningen har beaktats. 

I kapitel 6 redovisas hälso- och sjukvårdshuvudmännens förutsätt-
ningar att medverka i utbildningarna till sjuksköterska och barnmorska 
utifrån kraven i yrkeskvalifikationsdirektivet. Utifrån redovisningen 
gör utredningen ett antal bedömningar i syfte att underlätta medver-
kan i framför allt sjuksköterskeutbildningen, men även i vårdutbild-
ningar generellt. 

I kapitel 7 redovisas ett förslag och en bedömning som rör verk-
samhetsförlagd utbildning (VFU) inom sjuksköterskeutbildningen. 
Lärosäten som anordnar sjuksköterskeutbildning föreslås få i upp-
drag att utforma handledningsmodeller för fler hälso- och sjukvårds-
verksamheter och utveckla VFU-kurser för fler verksamheter. Ut-
bildning till sjuksköterska bör avslutas med att nationellt prov där 
en del av provet ska genomföras i hälso- och sjukvårdsverksamheter.  

I kapitel 8 gör utredningen bedömningen att examensmålen för 
sjuksköterske- och barnmorskeutbildningarna behöver förtydligas 
i vissa avseenden för att bättre spegla förändringarna inom hälso- 
och sjukvården och lämnar också förslag till förtydliganden av vissa 
examensmål.  

Utanför sitt uppdrag föreslår utredningen i kapitel 9 att ytterligare 
kunskapsunderlag ska tas fram som grund för ett ställningstagande 
till barnmorskeutbildningens framtida utformning. Utredningen har 
i kapitel 5 dragit slutsatsen att barnmorskeutbildningen inte behöver 
förlängas för att uppfylla yrkeskvalifikationsdirektivets krav. Under 
utredningsarbetet har emellertid andra skäl för en annan utformning 
av utbildningen framförts.  

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna finns i kapitel 10 
och konsekvensbeskrivningarna finns i kapitel 11. Därefter följer bi-
lagorna. 
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3 Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs kortfattat högskoleutbildningen i Sverige i dag 
och särskilt utbildningen till sjuksköterska respektive barnmorska (av-
snitt 3.1). I kapitlet sammanfattas också huvuddragen i den svenska 
hälso- och sjukvården under tre rubriker: huvudmän och vårdgivare, 
hälso- och sjukvårdsverksamheter och hälso- och sjukvårdens per-
sonal (avsnitt 3.2). I kapitlet ges även en kort introduktion till EU:s 
yrkeskvalifikationsdirektiv och uppgifter redovisas om sjuksköters-
kors och barnmorskors rörlighet till och från Sverige (avsnitt 3.3). 

3.1 Utbildning till sjuksköterska och barnmorska  

3.1.1 Allmänt om högskoleutbildning 

Huvudmannaskap, reglering och finansiering  

Den 1 januari 2002 överfördes huvudmannaskapet för vårdhögskole-
utbildningarna till staten från de dåvarande landstingen och Gotlands 
kommun (prop. 2000/01:71, bet. 2000/01:UbU17, prot. 2000/01:123). 
Till dessa utbildningar hörde bl.a. utbildning till sjuksköterska och 
barnmorska. Sedan dess är utbildning till sjuksköterska och barn-
morska en högskoleutbildning i Sverige.  

Som huvudregel är staten huvudman för universitet och högskolor 
(1 kap. 1 och 2 §§ högskolelagen [1992:1434]). I bilaga 1 till högskole-
förordningen (1993:100) anges de 31 universitet och högskolor som 
staten är huvudman för. Därutöver kan även enskilda utbildnings-
anordnare (fysiska eller juridiska personer) få tillstånd av regeringen 
att utfärda examina (1 och 5 §§ lagen [1993:792] om tillstånd att ut-
färda vissa examina).1 I dag finns det totalt 19 enskilda utbildnings-
anordnare, t.ex. Röda Korsets Högskola och Sophiahemmet Högskola.  

 
1 Det finns inte någon motsvarande förteckning över enskilda utbildningsanordnare. 
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De statliga lärosätenas organisation regleras i 2 kap. högskole-
lagen och i 2 kap. högskoleförordningen. För varje lärosäte finns det 
en styrelse, och regeringen utser de flesta ledamöterna och ordföran-
den. För ledningen av verksamheten närmast under styrelsen har varje 
lärosäte en rektor, som också ingår i styrelsen. Frånsett styrelse och 
rektor beslutar ett lärosäte om sin interna organisation. Lärosätet 
bestämmer sitt utbildningsutbud och utbildningens utformning och 
innehåll samt hur många studenter som ska antas. Varje lärosäte be-
stämmer också vilken forskning som ska bedrivas vid lärosätet. Vissa 
beslut som rör utbildning eller forskning ska fattas av personer med 
vetenskaplig eller konstnärlig kompetens, och i vissa fall har studen-
terna rätt att vara representerade.  

De mest centrala reglerna för högskolan finns i högskolelagen 
och lagen om tillstånd att utfärda vissa examina. Där anges grund-
läggande bestämmelser för universitet och högskolor i Sverige. För 
statliga lärosäten kompletteras lagen av högskoleförordningen som 
innehåller regler om exempelvis tillträde till utbildning och krav för 
examen enligt examensordningen (bilaga 2 till högskoleförordningen). 
För enskilda utbildningsanordnare gäller endast att utbildningen, för 
varje examen som tillståndet avser, ska svara mot de särskilda krav 
som gäller för denna examen enligt förordningsbestämmelser.  

När det gäller finansiering beslutar riksdagen om tilldelning av 
resurser för varje lärosäte. Ett lärosäte har ett anslag för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå och ett för forskning och utbild-
ning på forskarnivå. För utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
baseras ersättningen på antal registrerade studenter (omräknade till 
helårsstudenter) och antal avklarade högskolepoäng (omräknade till 
helårsprestationer). Systemet bygger på att en kurs är klassificerad 
till ett utbildningsområde med ett visst ersättningsbelopp. Det är läro-
sätena själva som beslutar om klassificeringen utifrån ämnesinnehåll. 
Detta ersättningssystem omfattar statliga lärosäten samt Chalmers 
tekniska högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping (Jönköping 
University). Övriga enskilda utbildningsanordnares ersättning regle-
ras i allmänhet genom avtal med regeringen. Utöver anslaget för forsk-
ning och utbildning på forskarnivå finansieras ett lärosätes forskning 
av andra forskningsfinansiärer, t.ex. forskningsfinansierande myndig-
heter, stiftelser eller EU.  
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Kvalitetssäkring, uppföljning och tillsyn 

En central myndighet inom högskoleområdet är Universitetskanslers-
ämbetet (UKÄ). Myndigheten ansvarar bl.a. för kvalitetssäkring, upp-
följning och tillsyn av statliga lärosäten och enskilda utbildningsanord-
nare. UKÄ prövar frågor om bl.a. examenstillstånd och utvärderar 
utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. UKÄ ut-
övar tillsyn över högskoleverksamhet och ansvarar för den officiella 
statistiken om högskolan (se förordning [2012:810] med instruktion 
för Universitetskanslersämbetet).  

En annan central myndighet är Universitets- och högskolerådet 
(UHR) som bl.a. har till uppgift att på uppdrag av lärosätena biträda 
vid antagning av studenter och ansvara för ett samordnat antagnings-
förfarande. UHR ska också meddela föreskrifter och fatta beslut i  
fråga om tillträde till högskoleutbildning. UHR ansvarar även för be-
dömning av utländska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial 
nivå (se förordning [2012:811] med instruktion för Universitets- och 
högskolerådet). 

Högskoleutbildning 

Utbildning ska ges på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och 
examina ska avläggas på motsvarande nivåer (1 kap. 7 och 10 a §§ hög-
skolelagen). Utbildningsnivåerna bygger på kunskaper från de tidi-
gare nivåerna (1 kap. 8–9 a §§ högskolelagen). I bestämmelserna anges 
även vilka kunskaper som studenter ska förvärva och vilka färdig-
heter och förmågor de ska utveckla generellt.  

I högskoleförordningen finns närmare bestämmelser om utbild-
ningen. Omfattningen av utbildningen ska anges i högskolepoäng 
där heltidsstudier under ett normalstudieår om 40 veckor motsvarar 
60 högskolepoäng (6 kap. 2 §). I bilaga 2 till förordningen anges vilka 
examina som får avläggas (examensordningen). Av bilagan framgår 
även på vilken nivå som examen ska avläggas samt vilka krav som ska 
uppfyllas för en viss examen (examensbeskrivning) (6 kap. 4 och 5 §§). 

När det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska all 
sådan utbildning bedrivas i form av kurser som får sammanföras till 
utbildningsprogram. För varje kurs ska det finnas en kursplan i vilken 
det ska framgå kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på sär-
skild behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestatio-
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ner och de övriga föreskrifter som behövs. För utbildningsprogram 
ska det finnas en utbildningsplan i vilken det ska anges vilka kurser 
som programmet omfattar, kraven på särskild behörighet och de 
övriga föreskrifter som behövs (6 kap. 13–17 §§).  

När det gäller utbildning på forskarnivå ska lärosätet besluta om 
ämnen som sådan utbildning ska anordnas i. För varje ämne som ut-
bildning på forskarnivå anordnas i ska det finnas en allmän studie-
plan i vilken det ska anges det huvudsakliga innehållet i utbildningen, 
krav på särskild behörighet och de övriga föreskrifter som behövs. 
För doktorsexamen krävs bl.a. en godkänd doktorsavhandling som 
ska ha försvarats muntligen vid en offentlig disputation. Vid dispu-
tationen ska det finnas en opponent (6 kap. 25–27 och 33 §§).  

Examenstillstånd och examina i högskolan 

Det är UKÄ som beslutar om att ge statliga lärosäten tillstånd att ut-
färda examina (1 kap. 12 § högskolelagen och 2 § förordningen med 
instruktion för Universitetskanslersämbetet). Ett sådant tillstånd får 
bara ges om utbildningen uppfyller de krav som ställs i högskole-
lagen och de särskilda krav som finns i förordning och om det i ett 
rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att examina får 
utfärdas. Riksdagen beslutar vilka statliga lärosäten som ska finnas 
(2 kap. 1 § högskolelagen). Som nämns ovan är det regeringen som 
lämnar tillstånd att utfärda examina till enskilda utbildningsanord-
nare (1 och 5 §§ lagen om tillstånd att utfärda vissa examina). 

I examensordningen (bilaga 2 till högskoleförordningen) regleras 
vilka examina som får avläggas på grundnivå, avancerad nivå och 
forskarnivå samt vilka krav som ska uppfyllas för respektive examen 
(examensbeskrivning).  

På grundnivå avläggs generella examina (högskoleexamen om 
120 högskolepoäng och kandidatexamen om 180 högskolepoäng), 
konstnärliga examina (konstnärlig högskoleexamen om 120 högskole-
poäng och konstnärlig kandidatexamen om 180 högskolepoäng) samt 
yrkesexamina, t.ex. sjuksköterskeexamen. Generella examina och 
konstnärliga examina avläggs inom huvudområdet för utbildningen.  
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På avancerad nivå avläggs generella examina (magisterexamen om 
60 högskolepoäng och masterexamen om 120 högskolepoäng), konst-
närliga examina (konstnärlig magisterexamen om 60 högskolepoäng 
och konstnärlig masterexamen om 120 högskolepoäng) samt yrkes-
examina, t.ex. barnmorskeexamen.  

På forskarnivå avläggs generella examina (licentiatexamen om 
120 högskolepoäng och doktorsexamen om 240 högskolepoäng) samt 
konstnärliga examina (konstnärlig licentiatexamen om 120 högskole-
poäng och konstnärlig doktorsexamen om 240 högskolepoäng).  

För samtliga examina anges vilken kunskap och förståelse, färdig-
het och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt som 
studenten eller doktoranden ska visa för examen. För samtliga exa-
mina på grundnivå och avancerad nivå krävs ett självständigt arbete 
(examensarbete) som ska omfatta ett visst antal högskolepoäng. För 
generella examina på forskarnivå krävs en vetenskaplig uppsats eller 
en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) som ska omfatta ett 
visst antal högskolepoäng. För konstnärliga examina på forskarnivå 
krävs ett dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt eller ett doku-
menterat konstnärligt forskningsprojekt (doktorsavhandling) som ska 
omfatta ett visst antal högskolepoäng. 

3.1.2 Särskilt om utbildning till sjuksköterska och barnmorska 

Sjuksköterskeexamen omfattar 180 högskolepoäng och är en yrkes-
examen på grundnivå. Tjugofem lärosäten har rätt att utfärda sjuk-
sköterskeexamen och alla anordnar också utbildning till sjuksköterska. 
Det innebär att det finns minst ett lärosäte i varje region som anord-
nar utbildningen (se figur 3.1 nedan). Utbildningen finns samman-
lagt på 28 orter. I Region Stockholm respektive i Västra Götalands-
regionen anordnas utbildningen av fyra lärosäten, och i Region Skåne 
anordnas utbildningen av tre lärosäten. Några lärosäten har två studie-
orter: Högskolan i Halmstad (Halmstad och Varberg), Linköpings 
universitet (Linköping och Norrköping), Linnéuniversitetet (Växjö 
och Kalmar), Mittuniversitet (Östersund och Sundsvall) och Mälar-
dalens universitet (Eskilstuna och Västerås). 
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Sjuksköterskeutbildningen är en av de största utbildningarna som 
leder till yrkesexamen i högskolan. Våren 2021 var närmare 16 000 stu-
denter registrerade på sjuksköterskeprogrammet. Läsåret 2019/20 ut-
färdades drygt 4 500 sjuksköterskeexamina (UKÄ, statistikdatabasen 
Högskolan i siffror). Ett mått på utbildningens omfattning vid ett 
lärosäte kan vara antal utfärdade examina. Fördelningen av antal exa-
mina mellan alla lärosäten i tabell 3.1 visar att Mälardalens universitet 
utfärdade flest antal examina (275) och att Högskolan i Skövde ut-
färdade minst antal examina (110). 

Tabell 3.1 Lärosäten med tillstånd att utfärda  
sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen 

Lärosäte Sjuksköterske-
examen 

Antal examina 
2019/20 

Barnmorske-
examen 

Antal examina 
2019/20 

1. Blekinge tekniska högskola X 146 –  – 
2. Marie Cederschiöld högskola* X 218 – – 
3. Göteborgs universitet X 204 X 46 
4. Högskolan Dalarna X 137 X 28 
5. Högskolan Kristianstad X 168 –  – 
6. Högskolan Väst X 160 –  – 
7. Högskolan i Borås X 156 X 15 
8. Högskolan i Gävle X 172 –  –  
9. Högskolan i Halmstad X 136 –  –  
10. Högskolan i Skövde X 110 X 19 
11. Karlstads universitet X 172 – – 
12. Karolinska institutet X 260 X 73 
13. Linköpings universitet X 212 X 16 
14. Linnéuniversitetet X 216 X 21 
15. Luleå tekniska universitet X 139 – – 
16. Lunds universitet X 123 X 26 
17. Malmö universitet X 191 – – 
18. Mittuniversitetet X 187 X 18 
19. Mälardalens universitet X 275 X 31 
20. Röda Korsets Högskola* X 205 – – 
21. Sophiahemmet Högskola* X 171 X 22 
22. Stiftelsen Högskolan i Jönköping* X 220 – – 
23. Umeå universitet X 216 X 22 
24. Uppsala universitet X 190 X 22 
25. Örebro universitet X 154 X 0 
Totalt  4 538  359 

Källa: Universitetskanslersämbetet. * Enskild utbildningsanordnare. 
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Barnmorskeexamen omfattar 90 högskolepoäng och är en yrkesexamen 
på avancerad nivå. Det är en påbyggnadsutbildning som kräver sjuk-
sköterskelegitimation. Fjorton lärosäten har rätt att utfärda barn-
morskeexamen men i dag är det tolv som anordnar utbildning till 
barnmorska. Mittuniversitetet och Örebro universitet har tillstånd 
att utfärda barnmorskeexamen men anordnar inte utbildningen.2 Det 
innebär att barnmorskeutbildning anordnas i nio regioner i dag (se 
figur 3.1 nedan). I Västra Götalandsregionen anordnas utbildningen av 
tre lärosäten, och i Region Stockholm anordnas den av två lärosäten.  

Våren 2021 var 525 studenter registrerade på barnmorskeprogram-
met. Läsåret 2019/20 utfärdades knappt 360 barnmorskeexamina 
(UKÄ, statistikdatabasen Högskolan i siffror). Ett mått på utbild-
ningens omfattning vid ett lärosäte kan vara antal utfärdade examina. 
Fördelningen av antal examina mellan alla lärosäten i tabell 3.1 visar 
att Karolinska institutet utfärdade flest antal examina (73) och att 
Högskolan i Borås utfärdade minst antal examina (15). 

Utöver sjuksköterskeexamen är även röntgensjuksköterskeexamen 
en yrkesexamen på grundnivå. Utöver barnmorskeexamen är även 
specialistsjuksköterskeexamen en yrkesexamen på avancerad nivå som 
kräver sjuksköterskelegitimation. Det finns flera inriktningar för 
specialistsjuksköterskeexamen, t.ex. ambulanssjukvård, psykiatrisk 
vård och distriktssköterska. 

 
2 Mittuniversitetet har beslutat att inte anta några nya studenter till utbildningen från läs-
året 2019/20. Utbildningen är därmed nedlagd och de sista examina utfärdades 2020 (Mitt-
universitetet, Årsredovisning 2020 s. 32 och Årsredovisning 2021 s. 48). Skälet uppges vara att 
lärarna behöver undervisa inom lärosätets sjuksköterskeutbildning (Mittuniversitetet, press-
meddelande, 2018-09-24, Barnmorskan.se, 2018-09-25). Örebro universitet har haft i uppdrag 
att starta barnmorskeutbildning men har haft svårigheter att rekrytera den kompetens som 
krävs. Därför har någon utbildning inte kunnat starta (Örebro universitet, Årsredovisning 
2020 s. 33). 
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Figur 3.1 Regioner och lärosätesorter med utbildning  
till sjuksköterska och barnmorska 

 
Källa: Kartbild av Nordregio.  



SOU 2022:35 Bakgrund 

55 

Dubbel examen 

I allmänhet utfärdas endast en examen för studier med ett visst innehåll 
i högskolan. Utredningens kartläggning av utbildning till sjuksköterska 
och barnmorska visar emellertid att samtliga lärosäten utfärdar både 
en yrkesexamen (sjuksköterskeexamen respektive barnmorskeexamen) 
och en generell examen (kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap 
respektive magisterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa) 
efter fullgjord utbildning till sjuksköterska respektive barnmorska, 
s.k. dubbel examen (se bilaga 5 och 6). Dubbel examen utfärdas för en-
staka utbildningar i högskolan, framför allt för utbildning som leder 
till sjuksköterskeexamen, specialistsjuksköterskeexamen och barn-
morskeexamen, men även till civilingenjörsexamen (UKÄ och SCB, 
Statistiska meddelanden, UF 20 SM 2101).  

Dubbel examen innebär att studenten måste uppfylla kraven för 
båda examina. För kandidatexamen omfattar det självständiga arbetet 
(examensarbetet) 15 högskolepoäng inom huvudområdet för examen. 
För sjuksköterskeexamen omfattar det också 15 högskolepoäng. För 
magisterexamen omfattar det självständiga arbetet (examensarbetet) 
15 högskolepoäng inom huvudområdet för examen. För barnmorske-
examen anges däremot inte någon omfattning i antal högskolepoäng 
för det självständiga arbetet (examensarbetet). Det betyder att läro-
sätena själva bestämmer omfattningen av detta arbete. Utredningens 
kartläggning av utbildning till barnmorska visar att samtliga lärosäten 
har valt att använda 15 högskolepoäng av totalt 90 högskolepoäng för 
det självständiga arbetet för att kunna utfärda en magisterexamen i 
reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Samtidigt framgår det av kart-
läggningen att såväl studenter som lärare i olika sammanhang har ut-
tryckt att de upplever att utbildningen är komprimerad (se bilaga 6).  

Nyttan med att utfärda dubbel examen har ifrågasatts av bl.a. en 
tidigare utredning, Utredningen om högskolans utbildningsutbud 
(SOU 2015:70 s. 276–287). Enlig denna tidigare utredning är nack-
delen med dubbel examen uppenbar: både yrkesinriktningen och den 
generella inriktningen riskerar att suboptimeras när båda planeras att 
genomföras samtidigt (SOU 2015:70 s. 286). Det betyder att ingen 
av de två utbildningsinriktningarna blir optimalt planerad och genom-
förd. I samband med UKÄ:s utbildningsutvärdering 2014 visade det 
sig t.ex. att bedömargrupper i flera fall kom till olika resultat när de 
med samma underlag skulle bedöma om examensmålen hade uppnåtts 
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för en yrkesutbildning och en generell utbildning med samma inne-
håll. Den tidigare utredningen konstaterade också att dubbel examen 
verkar utfärdas på grund av två missförstånd, dels att tillträde till ut-
bildning på avancerad nivå och forskarnivå skulle kräva en generell 
examen, dels att det skulle vara en nödvändig internationell anpass-
ning (SOU 2015:70 s. 285). 

Verksamhetsförlagd utbildning 

Målen för en examen, inklusive yrkesexamina som sjuksköterske- och 
barnmorskeexamen, avser kunskaper, färdigheter och förmågor som 
studenten ska visa, och lärosätena utformar utbildningen för att ge 
studenterna förutsättningar att nå målen. Utbildning till sjuksköterska 
och barnmorska kan därför förläggas i hälso- och sjukvårdsverksam-
heter, s.k. verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Även sådan utbild-
ning ska bedrivas i form av kurser, och även för en sådan kurs ska 
det finnas en kursplan som anger bl.a. antal högskolepoäng, mål och 
formerna för bedömning av studenternas prestationer. En kurs kan 
vara helt eller delvis verksamhetsförlagd.  

Det finns inte något krav i författning på att regioner och kom-
muner ska medverka i VFU inom hälso- och sjukvården. Verksam-
heternas medverkan i utbildningarna regleras i avtal mellan hälso- 
och sjukvården och lärosätena, s.k. VFU-avtal (se kapitel 6).3 Det är 
avtalande parter som bestämmer formerna för VFU. Avtalen utgår 
från den principöverenskommelse som låg till grund för förstatligandet 
av regionernas vårdutbildningar 2002 (se ovan). I propositionen om ett 
nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningar (prop. 2000/01:71) 
bedömde regeringen att klinisk praktik bör regleras i avtal mellan 
respektive högskola och region (dåvarande landsting). Vidare förut-
satte regeringen att kommuner skulle fortsätta att tillgodose behovet 
av praktikplatser. Regeringen uttalade också att den kliniska prakti-
ken är en nödvändig del av utbildningen och bedömde att universitet 

 
3 För läkar- och tandläkarutbildning finns det sedan tidigare nationella avtal. Nuvarande avtal 
om läkarutbildning och forskning (ALF-avtalet) ingicks 2015 mellan staten och sju regioner 
om samarbete kring utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjuk-
vården. De regioner som omfattas av avtalet är Stockholm, Uppsala, Östergötland, Skåne, 
Västra Götaland, Örebro och Västerbotten. Avtalet kompletteras av regionala avtal mellan re-
gionerna och universiteten. Nuvarande avtal om samarbete om grundutbildning av tandläkare, 
odontologisk forskning och utveckling av tandvården (TUA-avtalet) ingicks 2005 mellan staten 
och två regioner (dåvarande landsting), Västra Götalandsregionen och Region Västerbotten 
(dnr U2004/3405/UH). Det liknar i väsentliga delar ALF-avtalet. 
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och högskolor bör samverka med landstingen samt andra vårdgivare 
för att utveckla en väl fungerande klinisk praktik. 

3.2 Hälso- och sjukvården 

3.2.1 Huvudmän och vårdgivare 

Huvudmän  

Av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, framgår att regioner 
och kommuner är huvudmän för hälso- och sjukvården i Sverige. Det 
innebär att de ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård. (2 kap. 2 §).  

I regioner och kommuner är fullmäktige det främsta beslutande 
organet. Det är en direktvald politisk församling. Fullmäktige utser 
en styrelse och beslutar vilka nämnder som ska finnas. Ledamöterna 
i styrelsen och nämnderna har ett politiskt uppdrag. Varje nämnd 
ansvarar för ett visst område. En eller flera nämnder leder hälso- och 
sjukvårdsverksamheten i en region eller i en kommun. Till varje 
nämnd hör en förvaltning som består av tjänstemän och leds av en 
förvaltningschef. Styrelsen och nämnderna bereder ärenden som ska 
avgöras av fullmäktige, men har också i uppgift att verkställa full-
mäktiges beslut. Förvaltningarna har i uppgift att ta fram underlag till 
nämnderna och att genomföra de politiska besluten.  

Vårdgivare 

Inom en huvudmans geografiska område kan en eller flera vårdgivare 
bedriva verksamhet. Med vårdgivare avses statliga myndigheter, regio-
ner, kommuner, andra juridiska personer eller enskild näringsidkare 
som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet (2 kap. 2 och 3 §§ HSL). 
Som exempel på offentliga vårdgivare kan nämnas Statens institutions-
styrelse (statlig vårdgivare), Region Västmanland (regional vårdgivare) 
och Emmaboda kommun (kommunal vårdgivare).  

Regioner och kommuner kan bedriva hälso- och sjukvård i egen 
regi. De får dock, med bibehållet huvudmannaskap, sluta avtal med 
någon annan om att utföra de uppgifter som regionen eller kommu-
nen ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (15 kap. 1 § HSL). 
Av avtalet ska framgå de särskilda villkor som gäller för överläm-
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nandet. Ett vårdavtal kan träffas med stöd av lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling. 

När det gäller primärvården i en region, dvs. öppen vård på en vård-
central eller annan mottagning, ska den organiseras så att alla som 
omfattas av regionens ansvar för hälso- och sjukvård kan välja ut-
förare av hälso- och sjukvårdstjänster samt få tillgång till och välja 
en fast läkarkontakt (vårdvalssystem) (7 kap. 3 § HSL). När en re-
gion har beslutat att införa ett vårdvalssystem ska lagen (2008:962) 
om valfrihetssystem tillämpas.  

Utöver offentliga vårdgivare finns det privata vårdgivare som är 
juridiska personer och enskilda näringsidkare. Inom vård- och om-
sorgsbranschen i Sverige 2019 fanns det 15 660 företag med samman-
lagt 157 500 årsanställda. De tio största företagen stod för 36 procent 
av den totala omsättningen inom den privata sektorn. Tre av dessa 
företag var börsnoterade. Sett till antalet anställda dominerade dock 
småföretagare. 94 procent av företagen hade färre än 20 anställda och 
89 procent hade färre än 10 anställda (Vårdföretagarna, Privat Vård-
fakta 2021).4  

Reglering och finansiering 

En rad författningar reglerar hälso- och sjukvården. De mest centrala 
lagarna är hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen (2014:821), patient-
datalagen (2008:355) och patientsäkerhetslagen (2010:659). Hälso- och 
sjukvårdslagen är en målinriktad ramlag. Den innehåller bestämmel-
ser om övergripande mål, ansvarsförhållanden och riktlinjer för verk-
samheten och reglerar vad regioner, kommuner och andra vårdgivare 
är skyldiga att erbjuda patienterna. Patientlagen ska stärka och tydlig-
göra patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patient-
datalagen innehåller regler om behandling av personuppgifter inom 
hälso- och sjukvården och om skyldighet att föra patientjournal. 
Patientsäkerhetslagen reglerar bl.a. hälso- och sjukvårdspersonalens 
skyldigheter och kraven för att få legitimation för vissa yrken.  
  

 
4 Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård 
och omsorg i privat regi i form av t.ex. aktiebolag, kooperativ eller ideell förening. Föreningen 
har cirka 2 000 medlemsföretag med 105 000 årsanställda. 
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Hälso- och sjukvården finansieras huvudsakligen genom kommunal-
skatten (inklusive regionskatten). Därutöver får både regioner och 
kommuner bidrag från staten. Vissa statsbidrag är allmänna, andra rik-
tar staten mot vissa områden. Dessutom får avgifter tas ut av patienter 
(17 kap. 1 § HSL). 

Kunskapsstyrning  

Styrningen med kunskap ska bidra till att målen i enlighet med hälso- 
och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen (2001:453) uppfylls. Styr-
ningen ska vara ett stöd för huvudmän (regioner och kommuner) och 
olika professioner som har ansvar för att patienter och brukare ges 
en god vård och insatser av god kvalitet. Statliga myndigheter an-
svarar för styrningen, och styrningen sker genom de icke bindande 
kunskapsstöd och föreskrifter som syftar till att bidra till att hälso- 
och sjukvård och socialtjänst bedrivs i enlighet med vetenskap och 
beprövad erfarenhet (förordningen [2015:155] om statlig styrning 
med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst).  

En huvudmannagrupp, som består av ledamöter från regionerna 
och kommunerna, informerar ett råd, som består av myndighetschefer, 
om områden där huvudmännen har behov av statlig styrning med kun-
skap samt hur styrningen bör utformas och kommuniceras. Social-
styrelsens generaldirektör leder gruppen och är ordförande för rådet. 
Det är rådgivande organ. 

Uppföljning och tillsyn 

Socialstyrelsen är förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör 
bl.a. hälso- och sjukvård. Myndigheten ansvarar bl.a. för prövning av 
behörighetsfrågor, officiell statistik samt föreskrifter och allmänna 
råd inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten har också särskilda 
uppgifter som rör statlig styrning med kunskap (se ovan).  

Inspektionen för vård och omsorg svarar för tillsyn inom bl.a. 
hälso- och sjukvård.  
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3.2.2 Hälso- och sjukvårdsverksamheter 

Sluten vård och öppen vård 

Hälso- och sjukvården delas in i sluten vård och öppen vård. Med 
sluten vård avses hälso- och sjukvård som ges till en patient som är 
intagen vid en vårdinrättning. Med öppen vård avses annan hälso- 
och sjukvård än sluten vård (2 kap. 4 och 5 §§ HSL). 

Regional hälso- och sjukvård 

Det är landets 21 regioner som bär det huvudsakliga ansvaret för 
hälso- och sjukvården i Sverige (8 kap. 1–6 §§ HSL).  

Primärvård 

Med primärvård avses hälso- och sjukvårdsverksamhet där öppen vård 
ges utan avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller patient-
grupper. Primärvården svarar för behovet av sådana åtgärder i form 
av medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande 
arbete och rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller 
tekniska resurser eller någon annan särskild kompetens (2 kap. 6 § 
HSL). Primärvården är basen i hälso- och sjukvården och består av 
fler än 1 000 vårdcentraler, distriktssköterskemottagningar och andra 
husläkar- och familjeläkarmottagningar. Om en patient inte kan få 
rätt behandling eller diagnos på vårdcentralen, skrivs en remiss till 
lämplig specialistmottagning.  

Sjukhusvård 

En stor del av sjukhusens verksamhet är sluten vård, vilket innebär 
att patienten är intagen på en sjukhusavdelning i ett eller flera dygn. 
I många fall erbjuder sjukhusen även specialiserad öppen vård.  

Det finns ett sjuttiotal läns- och länsdelssjukhus (länssjukvård). 
På länssjukhusen finns kompetens och medicinsk utrustning inom 
de flesta sjukdomsområden. Länsdelssjukhus är mindre och har inte 
alltid alla typer av specialistmottagningar.  
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Vid sju universitetssjukhus behandlas sällsynta och komplicerade 
sjukdomar och skador (regionsjukvård). Universitetssjukhusen har ett 
nära samarbete med lärosäten kring utbildning och forskning. Sverige 
är indelat i sex sjukvårdsregioner, och inom varje sjukvårdsregion 
finns minst ett universitetssjukhus (se avsnitt 6.4 och figur 6.2 för 
en kartbild över sjukvårdsregionerna). De regioner som inte har egna 
universitetssjukhus har avtal med närliggande regioner som kan ta 
emot patienter till den högspecialiserade vården. 

Nationell högspecialiserad vård 

Med nationell högspecialiserad vård avses offentligt finansierad hälso- 
och sjukvård som behöver koncentreras till en eller flera enheter men 
inte till varje samverkansregion för att kvaliteten, patientsäkerheten 
och kunskapsutvecklingen ska kunna upprätthållas och ett effektivt 
användande av hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna uppnås 
(2 kap. 7 § HSL). Syftet med att koncentrera den mest sällsynta eller 
mest avancerade vården är att säkerställa bästa möjliga vård oavsett 
var i Sverige patienten bor. Socialstyrelsen (nämnden för nationell  
högspecialiserad vård) beslutar vilken eller vilka regioner som ska 
beviljas tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård samt de 
särskilda villkoren för tillståndet. 

Kommunal hälso- och sjukvård 

Sveriges 290 kommuner ansvarar för att erbjuda en god hälso- och 
sjukvård åt äldre inom särskilda boendeformer samt åt människor 
med funktionshinder som bor i bostäder med särskild service. Kom-
muner ska även erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som vistas 
i dagverksamheter. Den hälso- och sjukvård som ska ges omfattar 
dock i denna del normalt inte sådan vård som ges av läkare (12 kap. 
1 § HSL). 

Regioner får även överlåta skyldigheten att erbjuda hälso- och sjuk-
vård i hemmet (hemsjukvård) i ordinärt boende och i särskilt boende 
till kommuner om regionen och kommunen kommer överens om det. 
Överenskommelsen får dock inte avse ansvar för hälso- och sjukvård 
som ges av läkare (14 kap. 1 § HSL). 
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3.2.3 Hälso- och sjukvårdens personal 

Till hälso- och sjukvårdspersonal hör t.ex. legitimerade yrkesutövare 
och undersköterskor och vårdbiträden som är verksamma vid en 
vårdinrättning och medverkar i hälso- och sjukvård. 

Legitimation och skyddad yrkestitel 

Behörighetsfrågor regleras i patientsäkerhetslagen (4 kap. 1–10 §§). 
Den som har avlagt en viss högskoleexamen, eller gått igenom viss 
utbildning och fullgjort praktisk tjänstgöring, får legitimation efter 
ansökan hos Socialstyrelsen. Legitimation utfärdas för 22 olika yrken. 
År 2019 utfärdades drygt 4 900 legitimationer för sjuksköterskor och 
drygt 380 för barnmorskor oavsett utbildningsland. Samma år var drygt 
88 000 sjuksköterskor och drygt 7 400 barnmorskor sysselsatta inom 
hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, Statistik över hälso- och sjuk-
vårdspersonal, november 2019). 

Endast den som har legitimation för ett yrke, eller genomgår prak-
tisk tjänstgöring, får använda yrkestiteln. Från den 1 juli 2023 får den 
som har bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska använda 
denna titel.  

Oreglerade arbetsuppgifter fördelas av verksamhetschefen 

För många arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården finns det inga sär-
skilda regler om vem som får utföra dem. Regelverket ställer främst 
krav på hur en arbetsuppgift ska utföras, inte på vem som utför den. 
Det betyder att hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens kan 
utföra arbetsuppgiften. De flesta arbetsuppgifter bestämmer verk-
samhetschefen vem som får utföra utifrån den enskildes kompetens.5  

Ett exempel på en arbetsuppgift som inte är reglerad är att ställa 
en diagnos, dvs. att bedöma vilket sjukdomstillstånd en patient har. 
Eftersom det inte finns några särskilda regler för vem som får ställa 
en diagnos, kan all hälso- och sjukvårdspersonal som har tillräcklig 
kunskap om en sjukdom, en funktionsnedsättning eller en skada ställa 
en diagnos inom ramen för sin yrkeskompetens.  

 
5 Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon som svarar för verksam-
heten (verksamhetschef) (4 kap. 2 § HSL). 
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Det är vårdgivaren som ansvarar för att det finns hälso- och sjuk-
vårdspersonal med rätt kompetens.  

Socialstyrelsen har tidigare ansvarat för en nationell kompetens-
beskrivning för legitimerade sjuksköterskor respektive barnmorskor. 
Nu har i stället Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Barnmorske-
förbundet tagit fram en kompetensbeskrivning för respektive yrke. 
Beskrivningen ska vara ett stöd för bl.a. vårdgivare och verksamhets-
chef i arbetet med att säkerställa att rätt kompetens finns på arbets-
platsen.  

Reglerade arbetsuppgifter får endast utföras av en viss yrkesgrupp 

Vissa arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården är reglerade. Det 
innebär att de endast får utföras av en viss yrkesgrupp eller vissa yrkes-
grupper eller kräver särskild utbildning, kompetens eller befattning. 

Ett exempel är att iordningställa, administrera och överlämna läke-
medel. Generellt får läkare, sjuksköterskor och tandläkare göra detta. 
Annan personal får göra det om den har fått uppgiften delegerad till 
sig av t.ex. en sjuksköterska. En student som genomgår verksamhets-
förlagd utbildning får iordningställa, administrera och överlämna läke-
medel under tillsyn av exempelvis en legitimerad sjuksköterska.  

Ett annat exempel är abort. En graviditet kan avbrytas genom ett 
kirurgiskt ingrepp eller läkemedel. Endast läkare får utföra aborter, 
men annan hälso- och sjukvårdspersonal kan delta i arbetet. En läkare 
kan t.ex. ordinera ett läkemedel som en barnmorska kan ge till en 
patient.  

Ytterligare ett exempel är att förskriva läkemedel i födelsekon-
trollerande syfte. En barnmorska kan göra detta om barnmorskan är 
legitimerad, har genomgått minst 30 timmar inskolning i preventiv-
medelsrådgivning och har ett bevis om förskrivningsrätt från Social-
styrelsen. I Läkemedelsverkets föreskrifter finns en lista på läkemedel 
som barnmorskor får förskriva och rekvirera.  
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3.3 EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv 

3.3.1 EU-direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer  

Yrkeskvalifikationsdirektivet underlättar  
den fria rörligheten inom EU 

Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) är 
ett av unionens mål att avskaffa hindren för fri rörlighet för personer 
och tjänster mellan medlemsstaterna. För medlemsstaternas med-
borgare innebär detta bl.a. rätt att utöva ett yrke, som egenföretagare 
eller som anställd, i en annan medlemsstat än den där de har skaffat 
sig sina yrkeskvalifikationer.  

I artikel 53.1 i FEUF föreskrivs att direktiv ska utfärdas som syf-
tar till ömsesidigt erkännande av examens-, utbildnings- och andra 
behörighetsbevis. I enlighet med detta antogs ett stort antal direktiv 
under 1970–1990-talen som ersattes 2005 av Europaparlamentets och 
rådets direktiv (2005/36/EG) av den 7 september 2005 om erkännande 
av yrkeskvalifikationer, det s.k. yrkeskvalifikationsdirektivet. Direk-
tivet gäller även för länderna i EES och för Schweiz.6 År 2013 beslu-
tades ett antal ändringar i direktivet som bl.a. rör de minimikrav som 
finns för sjuksköterske- och barnmorskeutbildning (se nedan).7 

Syftet med yrkeskvalifikationsdirektivet är att underlätta för den 
som vill utöva ett s.k. reglerat yrke i ett annat EU- eller EES-land än 
det där yrkeskvalifikationerna har förvärvats. Bland de drygt 400 yrken 
där rörligheten är störst fattas enligt EU-kommissionen flest beslut 
om etablering i en annan medlemsstat, dvs. stadigvarande yrkesutöv-
ning, för sjuksköterskor (plats 1) och läkare (plats 2). Barnmorskor 
har plats 17.8 

 
6 Sedan 2021 gäller direktivet inte längre för Storbritannien. Enligt det handels- och samarbets-
avtal som har slutits mellan EU och Storbritannien kan en professionsförening på europeisk 
nivå inleda en förhandling med Storbritannien om ett avtal om erkännande av yrkeskvalifika-
tioner för sitt yrke. 
7 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU av den 20 november 2013 om ändring av 
direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning (EU) nr 1024/2012 
om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-för-
ordningen). 
8 EU-kommissionens databas med mobilitetsstatistik för reglerade yrken från EU- och EES-
länder samt Schweiz och Storbritannien (regulated professions database): 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage. 
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Ett automatiskt erkännande av yrkeskvalifikationer förutsätter 
att utbildningen till yrket har samordnats inom EU/EES 

Med reglerat yrke menas att det krävs en viss yrkeskvalifikation för 
att få utöva yrket, t.ex. en viss utbildning. Direktivet innehåller be-
stämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer, dvs. kvalifikatio-
ner som intygas i ett examensbevis eller annat utbildningsbevis. Ett 
sådant bevis kan erkännas automatiskt eller enligt den generella ord-
ningen. Examensbevisen erkänns automatiskt för sju yrken: läkare, 
sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, tandläkare, 
veterinär, barnmorska, apotekare och arkitekt. 

För alla övriga yrken tillämpas den generella ordningen som base-
ras på principen om ömsesidigt erkännande. Den innebär att den mot-
tagande medlemsstaten får kräva kompensation i form av en prov-
tjänstgöring eller ett lämplighetsprov, om det är väsentliga skillnader 
mellan den sökandes utbildning och den som krävs i den mottagande 
medlemsstaten.  

Principen om automatiskt erkännande bygger på att utbildningen 
till de sju yrkena är samordnad inom EU. I direktivet ställs därför 
vissa minimikrav på utbildningen som ska uppfyllas för att den ska 
erkännas automatiskt i andra medlemsstater. Minimikraven rör till-
träde till utbildningen, utbildningens omfattning och utbildningens inne-
håll. De examensbevis som utfärdas av medlemsstaterna efter utbild-
ningen räknas upp i en bilaga till direktivet. Sverige har t.ex. anmält 
sjuksköterskeexamen och universitet eller högskola som det organ 
som utfärdar examensbeviset. Det automatiska erkännandet innebär 
att den som har exempelvis ett finskt examensbevis i enlighet med 
bilagan till direktivet och vill arbeta som sjuksköterska i Sverige får 
sin utbildning erkänd automatiskt när Socialstyrelsen prövar om legi-
timation ska utfärdas.  
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3.3.2 Ändringar som rör minimikraven för utbildning  
till vissa yrken 

Ändringar i kraven för tillträde till sjuksköterskeutbildning 
och barnmorskeutbildning 

När det gäller tillträde till utbildning till sjuksköterska krävdes ur-
sprungligen tio års allmän skolutbildning som ger behörighet till en 
sjuksköterskeskola. Genom ändringsdirektivet 2013 infördes ett alter-
nativ. För att bli antagen till utbildning till sjuksköterska krävs an-
tingen tolv års allmän skolutbildning som ger behörighet till univer-
sitet eller högskolor med en erkänd likvärdig nivå eller minst tio års 
skolutbildning som ger behörighet till en yrkesskola eller ett yrkes-
utbildningsprogram för sjuksköterskor (artikel 31.1).  

Samtliga EU/EES-länder anordnar numera sjuksköterskeutbild-
ning på högskolenivå.9 Drygt två tredjedelar (71 procent) har endast 
en utbildningsväg, och det är utbildning på högskolenivå.10 Knappt en 
tredjedel (29 procent) har två utbildningsvägar till sjuksköterska.1112  

Utbildning till barnmorska kan vara utformad antingen som en 
direktutbildning eller som en påbyggnadsutbildning (artikel 40). Sverige 
har en påbyggnadsutbildning. För att bli antagen till en påbyggnads-
utbildning krävs enligt direktivet att man har en sjuksköterskeexamen. 
När det gäller tillträde till direktutbildning krävdes ursprungligen 
minst tio års fullföljd allmän skolutbildning. Genom ändringsdirek-
tivet 2013 krävs numera minst tolv års fullföljd allmän skolutbildning 
som ger behörighet till barnmorskeskola.  

Eftersom de svenska utbildningarna till sjuksköterska och barn-
morska båda är utbildningar i högskolan fick ändringarna inte några 
konsekvenser för Sverige. Direktivets bestämmelser om krav för till-
träde till utbildningarna har sedan tidigare genomförts i svensk rätt 
genom bestämmelserna i högskoleförordningen om tillträde till ut-
bildning (7 kap.) och genom examensbeskrivningen för barnmorske-
examen i den s.k. examensordningen i bilaga 2 till högskoleförordningen. 

 
9 I Lichtenstein anordnas dock inte någon sjuksköterskeutbildning. Den som vill bli sjuk-
sköterska kan studera i t.ex. angränsande länder.  
10 22 länder anordnar endast utbildning på högskolenivå: Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, 
Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Norge, Polen, 
Portugal, Slovenien, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien.  
11 Nio länder anordnar både utbildning på högskolenivå och på annan eftergymnasial nivå: Belgien, 
Kroatien, Luxemburg, Nederländerna, Rumänien, Schweiz, Tyskland, Ungern och Österrike.  
12 EU-kommissionen, Mapping and assessment of developments for one of the sectoral pro-
fessions under directive 2005/36/EC – nurse responsible for general care 
[No 711/PP/GRO/IMA/18/1131/11026] Final Study, 2020. 
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Ändringar i kraven på utbildningens omfattning 
för sjuksköterska, barnmorska, tandläkare och läkare 

När det gäller utbildningens längd skulle utbildningens omfattning 
ursprungligen anges i minsta antal år eller minsta antal timmar för 
utbildning till sjuksköterska, barnmorska, tandläkare och läkare. För 
utbildning till apotekare, veterinär och arkitekt skulle utbildningens 
omfattning endast anges i minsta antal år. Genom ändringsdirektivet 
2013 ska utbildningens omfattning anges i minsta antal år eller ett 
likvärdigt antal ECTS-poäng och i minsta antal timmar för utbildning 
till sjuksköterska, barnmorska, tandläkare och läkare. Det är alltså 
inte längre ett alternativ att ange omfattningen i minsta antal timmar 
utan ett krav. För utbildning till apotekare, veterinär och arkitekt ska 
utbildningens omfattning anges i minsta antal år eller ett likvärdigt 
antal ECTS-poäng.  

Således ska utbildning till sjuksköterska omfatta minst tre års 
utbildning eller ett likvärdigt antal ECTS-poäng och bestå av minst 
4 600 timmars teoretisk och klinisk undervisning, varav den teore-
tiska undervisningen ska utgöra minst en tredjedel och den kliniska 
undervisningen minst hälften av den föreskrivna minimitiden för ut-
bildningen (artikel 31.3).  

Utbildningen till barnmorska kan vara utformad som antingen en 
direktutbildning eller en påbyggnadsutbildning (artikel 41.1). En 
direktutbildning ska omfatta minst tre års utbildning eller ett likvär-
digt antal ECTS-poäng och bestå av minst 4 600 timmar teoretisk och 
praktisk utbildning, varav minst en tredjedel klinisk undervisning. 
Det finns två påbyggnadsutbildningar. Den ena ska omfatta minst 
arton månader utbildning eller ett likvärdigt antal ECTS-poäng och 
bestå av minst 3 000 timmar utbildning. Detta utbildningsalternativ 
gäller i Sverige. Den andra utbildningen ska omfatta minst två år 
utbildning eller ett likvärdigt antal ECTS-poäng och bestå av minst 
3 600 timmar.  

Utbildning till tandläkare ska omfatta minst fem års studier eller 
ett likvärdigt antal ECTS-poäng och bestå av minst 5 000 timmar 
teoretisk och praktisk utbildning (artikel 34.2).  

Utbildning till läkare ska omfatta minst fem års studier eller ett 
likvärdigt antal ECTS-poäng och bestå av minst 5 500 timmar teore-
tisk och praktisk undervisning (artikel 24.2). 
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Direktivets bestämmelser om utbildningarnas omfattning har sedan 
tidigare genomförts i svensk rätt genom bestämmelser i högskole-
förordningen om utbildningens omfattning i antal veckor och hög-
skolepoäng (6 kap. 2 §) samt praxis att en veckas heltidsstudier mot-
svarar 40 timmar. Direktivets bestämmelser har också genomförts 
genom bestämmelserna om utbildningens omfattning i antal hög-
skolepoäng i examensbeskrivningarna för sjuksköterskeexamen, barn-
morskeexamen, tandläkarexamen och läkarexamen i den s.k. examens-
ordningen i bilaga 2 till högskoleförordningen. 

Den utredning som tillsattes för att föreslå hur ändringsdirektivet 
2013 skulle genomföras i Sverige, Utredningen om genomförande av 
det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet, konstaterade också 
att antalet timmar inte är reglerat i Sverige men att ett läsår omfattar 
40 veckors studier och utgångspunkten är att heltidsstudier kräver 
40 timmar per vecka. Utredningen ansåg därmed att de svenska kra-
ven uppfyller direktivets krav när det gäller utbildningarnas omfatt-
ning, dvs. hur många högskolepoäng, timmar eller år som utbildningen 
omfattar. Någon anpassning i detta avseende är sålunda inte nödvän-
dig, menade utredningen (SOU 2014:19 s. 428).  

EU-kommissionen kan uppdatera utbildningsplanerna 
i direktivet genom delegerade akter 

När det gäller innehållet i utbildningarna till sjuksköterska, barnmorska, 
tandläkare, apotekare och veterinär finns det en utbildningsplan för 
varje utbildning i en bilaga till direktivet. För alla sju yrken ställs 
också vissa krav på utbildningens innehåll i övrigt i olika artiklar i 
direktivet.  

Direktivets bestämmelser om utbildningsplaner och utbildningar-
nas innehåll i övrigt har sedan tidigare genomförts i svensk rätt genom 
dels examensbeskrivningarna för aktuella yrkesexamina i examens-
ordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen, dels de kurs- och ut-
bildningsplaner som lärosätena har upprättat enligt 6 kap. 13–17 §§ 
högskoleförordningen.  

Genom ändringsdirektivet 2013 gavs EU-kommissionen mandat 
att genom delegerade akter uppdatera utbildningsplanerna utifrån den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen. I ett första steg har EU-
kommissionen låtit göra en översikt över sjuksköterskeutbildningens 
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innehåll i EU- och EES-länderna samt Storbritannien. Rapporten 
publicerades 2020.13  

Översikten fokuserar särskilt på nationella krav som återspeglar 
den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Hit hör simulering. Av 
rapporten framgår att simulering förekommer på något sätt i nitton 
länder inklusive Sverige.14 Flera länder ansåg också enligt rapporten 
att olika former av simulering borde föras in i utbildningsplanen, bl.a. 
för att det är en effektiv lärprocess som säkerställer patientsäkerhet. 
Rapportförfattarna (ett nätverk med nationella experter, Spark Legal 
Network) har emellertid inte föreslagit att EU-kommissionen ska föra 
in simulering i utbildningsplanen för utbildning till sjuksköterska. 
Ett sådant tillägg skulle enligt rapporten inte heller innebära att simu-
lering kan räknas som klinisk utbildning enligt yrkeskvalifikations-
direktivet. För att simulering ska kunna räknas som klinisk utbildning 
krävs att vissa artiklar i själva yrkeskvalifikationsdirektivet ändras. 

3.3.3 Sjuksköterskors och barnmorskors rörlighet  
till och från Sverige 

Som framgår ovan är syftet med yrkeskvalifikationsdirektivet att 
underlätta för den som vill utöva ett s.k. reglerat yrke i ett annat EU- 
eller EES-land än det där yrkeskvalifikationerna har förvärvats genom 
regler om hur examensbevis m.m. ska erkännas. För att få en bild av 
hur rörligheten till och från Sverige ser ut när det gäller sjuksköters-
kor och barnmorskor inom EU/EES-området samt Schweiz och 
Storbritannien har utredningen tagit fram statistik över ansökningar 
för etablering, dvs. stadigvarande yrkesutövning, i Sverige respektive 
i ett annat EU- eller EES-land.15 Statistiken är från utredningens egen 

 
13 Rapporten från EU-kommissionen har titeln Mapping and assessment of developments for 
one of the sectoral professions under directive 2005/36/EC – nurse responsible for general care 
[No 711/PP/GRO/IMA/18/1131/11026] Final Study (2020). 
14 De länder där simulering förekommer på något sätt är Belgien, Estland, Finland, Frankrike, 
Island, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Norge, Portugal, Schweiz, Slovenien, Spanien, 
Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ungern och Österrike.  
15 EU har i dag 27 medlemsländer: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frank-
rike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, 
Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern 
och Österrike. EES innefattar även Norge, Island och Liechtenstein. Schweiz ingår varken i 
EU eller EES men deltar i vissa delar av det europeiska samarbetet genom bilaterala avtal. Stor-
britannien lämnade EU den 31 januari 2020 (brexit).  
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sökning i EU-kommissionens databas över reglerade yrken.16 Upp-
gifterna avser perioden 2007–2020, dvs. från det år som det ursprung-
liga yrkeskvalifikationsdirektivet skulle vara genomfört till det år som 
ansökningar om erkännande till respektive från Storbritannien skulle 
behandlas enligt yrkeskvalifikationsdirektivet.  

Sjuksköterskors rörlighet till och från Sverige 

Under perioden 2007–2020 har Socialstyrelsen fattat totalt knappt 
3 500 beslut om automatiskt erkännande av yrkeskvalifikationer för 
sjuksköterskor som har en yrkeskvalifikation från ett annat EU/EES-
land och önskar arbeta i Sverige. Under samma period har utländska 
behöriga myndigheter fattat knappt 11 200 beslut för sjuksköterskor 
som har en svensk yrkeskvalifikation och önskar arbeta i ett annat 
EU/EES-land. I sammanhanget kan det noteras att drygt 88 000 sjuk-
sköterskor är sysselsatta inom hälso- och sjukvården i Sverige i dag 
(Socialstyrelsen, Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal, novem-
ber 2019). 

Sjuksköterskors rörlighet till och från Sverige sker främst inom 
Norden. Drygt hälften (cirka 54 procent) av de 3 500 som önskar 
arbeta i Sverige har en sjuksköterskeutbildning från Finland, Danmark 
eller Norge. Knappt en tiondel har en tysk utbildning (cirka 9 pro-
cent), och drygt en tredjedel (cirka 37 procent) har en utbildning från 
övriga EU/EES-länder, däribland Ungern, Litauen, Island, Grekland, 
Polen och Rumänien.17  
  

 
16 EU-kommissionens databas med mobilitetsstatistik för reglerade yrken från EU- och EES-
länder samt Schweiz och Storbritannien (regulated professions database): 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage. 
17 Socialstyrelsen har fattat totalt 3 499 beslut om att erkänna sjuksköterskeutbildning under 
2007–2020. I fallande ordning avser besluten utbildning från följande länder: Finland (941 be-
slut), Danmark (494), Norge (456), Tyskland (321), Ungern (154), Litauen (146), Island (123), 
Grekland (119), Polen (114), Rumänien (106), Storbritannien (94), Spanien (81), Nederländerna 
(72), Italien (53), Lettland (32), Kroatien (26), Schweiz (23), Frankrike (20), Portugal (19), 
Estland (18), Belgien (17), Tjeckien (15), Bulgarien (13), Slovakien (13), Österrike (10), Irland 
(10), Cypern (3), Malta (3), Slovenien (2) och Luxemburg (1).  
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Nio av tio (drygt 89 procent) av de 11 200 som har en svensk sjuk-
sköterskeutbildning och önskar arbeta inom EU/EES väljer att arbeta 
i Norge.18  

Barnmorskors rörlighet till och från Sverige 

Under perioden 2007–2020 har Socialstyrelsen fattat totalt knappt 
360 beslut om automatiskt erkännande av yrkeskvalifikationer för 
barnmorskor som har en yrkeskvalifikation från ett annat EU- eller 
EES-land och önskar arbeta i Sverige. Under samma period har ut-
ländska behöriga myndigheter fattat knappt 560 beslut för barnmors-
kor som har en svensk yrkeskvalifikation och önskar arbeta i ett 
annat EU- eller EES-land. I sammanhanget kan det noteras att drygt 
7 400 barnmorskor är sysselsatta inom hälso- och sjukvården i Sverige 
i dag (Socialstyrelsen, Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal, 
november 2019). 

Även barnmorskors rörlighet till och från Sverige sker främst inom 
Norden. Drygt hälften (cirka 55 procent) av de 360 som önskar 
arbeta i Sverige har en barnmorskeutbildning från Danmark, Finland 
eller Norge. Knappt en tiondel har en grekisk utbildning (cirka 9 pro-
cent) eller en polsk utbildning (cirka 8 procent). Drygt en fjärdedel 
(cirka 27 procent) har en utbildning från övriga EU/EES-länder, där-
ibland Storbritannien, Island och Tyskland.19 

Liksom för sjuksköterskorna väljer nio av tio (drygt 90 procent) av 
de 560 som har en svensk barnmorskeutbildning att arbeta i Norge.20 
Om antalet beslut fattade av behöriga myndigheter i Danmark och 
Finland läggs till, väljer nästan alla (97 procent) med en svensk barn-
morskeutbildning att arbeta i Norden. 

 
18 Utländska behöriga myndigheter har fattat totalt 11 165 beslut om att erkänna svensk sjuk-
sköterskeutbildning under 2007–2020. I fallande ordning har besluten fattats i följande länder: 
Norge (9 955 beslut), Danmark (662), Storbritannien (286), Finland (105), Schweiz (34), 
Nederländerna (24), Tyskland (21), Belgien (13), Irland (12), Spanien (12), Italien (9), Malta (9), 
Frankrike (6), Rumänien (2), Island (1), Luxemburg (1), Slovenien (1), Tjeckien (1) och Ungern (1).  
19 Socialstyrelsen har fattat totalt 359 beslut om att erkänna barnmorskeutbildning under 
2007–2020. I fallande ordning avser besluten utbildning från följande länder: Danmark (98 
beslut), Finland (77), Grekland (32), Polen (30), Norge (22), Storbritannien (19), Island (14), 
Tyskland (12), Bulgarien (8), Belgien (7), Litauen (6), Estland (4), Nederländerna (4), Schweiz 
(4), Ungern (4), Frankrike (3), Spanien (3), Irland (2), Italien (2), Kroatien (1), Lettland (1), 
Luxemburg (1), Rumänien (1), Tjeckien (1) och Österrike (1).  
20 Utländska behöriga myndigheter har fattat totalt 558 beslut om att erkänna svensk barn-
morskeutbildning under 2007–2020. I fallande ordning har besluten fattats i följande länder: 
Norge (503 beslut), Danmark (29), Finland (8), Storbritannien (8), Nederländerna (4), Schweiz 
(3), Frankrike (1), Island (1) och Österrike (1).  
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4 EU-direktivets krav tydliggörs 
i högskoleförordningen 

EU-kommissionen har, som framgår närmare i avsnitt 4.1, inlett ett 
överträdelseförfarande mot Sverige bl.a. på grund av att omfattningen 
av utbildning till sjuksköterska och barnmorska i timmar enligt yrkes-
kvalifikationsdirektivet inte anges tydligt i den nationella lagstiftningen. 
I detta kapitel redovisas utredningens förslag till reglering för att 
tydliggöra yrkeskvalifikationsdirektivets krav på omfattningen i tim-
mar för utbildning till vissa yrken (avsnitt 4.1–4.2). Regleringen före-
slås införas i en ny bilaga till högskoleförordningen. Därefter tyd-
liggörs vissa centrala begrepp för att ett lärosäte ska kunna beräkna 
minsta antal timmar utbildning enligt yrkeskvalifikationsdirektivet 
(avsnitt 4.3).  

4.1 Antal timmar förtydligas i en ny bilaga 
till högskoleförordningen 

Förslag: För att tydliggöra yrkeskvalifikationsdirektivets krav ska 
en ny bilaga införas i högskoleförordningen. I bilagan ska omfatt-
ningen av utbildning till barnmorska, sjuksköterska, tandläkare 
och läkare anges i minsta antal timmar enligt yrkeskvalifikations-
direktivet. En ny bestämmelse i högskoleförordningen ska upplysa 
om bilagan och om vad som avses med utbildning till vissa yrken. 

Nuvarande reglering av omfattningen i antal timmar för utbild-
ning till läkare och tandläkare i examensbeskrivningarna för läkar-
examen och tandläkarexamen i bilaga 2 till högskoleförordningen 
ska utgå. 
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Skälen för utredningens förslag 

EU har inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige 

EU-kommissionen inledde genom formella underrättelser i januari 2019 
överträdelseförfaranden mot 27 av 28 medlemsstater på grund av att 
deras lagstiftning och rättspraxis enligt kommissionen inte stämmer 
överens med EU-reglerna om erkännande av yrkeskvalifikationer och 
behörighet att utöva olika verksamheter.1 EU-kommissionen anser 
att Sverige har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt yrkes-
kvalifikationsdirektivet bl.a. genom att inte tydligt i den nationella 
lagstiftningen ange omfattningen i timmar av utbildning till läkare 
(artikel 24.2), sjuksköterska (artikel 31.3), tandläkare (artikel 34.2) och 
barnmorska (artikel 41.1) (kommissionens ärendenummer 2018/2307).  

I sitt svar till EU-kommissionen förtydligade regeringen hur den 
statliga styrningen av högskolan i Sverige fungerar och att Sverige 
anser att omfattningen av utbildningarna i antal timmar framgår av 
utbildningarnas omfattning i högskolepoäng och regleringen av hel-
tidsstudier i högskolepoäng och veckor i högskoleförordningen 
(1993:100) samt av praxis, där en veckas heltidsstudier omfattar 40 tim-
mar (UD2019/01616). Trots svaret mottog Sverige ett motiverat ytt-
rande från EU-kommissionen (SB2019/01546/EURÄTT). Kommis-
sionen anser fortfarande att Sverige inte har fullgjort sina skyldigheter 
eftersom antalet timmar för utbildning till barnmorska, sjuksköterska, 
tandläkare och läkare inte anges tydligt i den nationella lagstiftningen. 
De delar av överträdelseförfarandet som rör utbildningarna till läkare 
och tandläkare har behandlats i en promemoria som utarbetades 
inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i oktober 2020 
(U2020/05211).  

Mot denna bakgrund har utredningen fått i uppdrag att föreslå 
en reglering som uppfyller och anger yrkeskvalifikationsdirektivets 
minimikrav på utbildningarnas omfattning i antal timmar för sjuk-
sköterskor respektive barnmorskor. 

 
1 Pressmeddelande från Europeiska kommissionen den 24 januari 2019  
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_19_467). 
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En ny bilaga ska införas i högskoleförordningen 

Yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav ställs i syfte att samordna 
utbildningarna till bl.a. barnmorska, sjuksköterska, tandläkare och 
läkare inom EU, och denna samordning syftar i sin tur till att utbild-
ningarna ska erkännas automatiskt som grund för att utöva dessa 
reglerade yrken i EU (se avsnitt 3.3). Yrkeskvalifikationsdirektivet 
avser alltså EU:s inre marknad, men är i vissa delar långtgående i för-
hållande till det svenska högskolesystemet, vilket en sådan detalj-
reglering som den som avser antal timmar utbildning visar på. Även 
om en reglering av antal timmar utbildning för vissa yrken inte är i 
linje med hur svensk högskoleutbildning normalt styrs, behövs den 
enligt EU-kommissionen för att tydliggöra att Sverige uppfyller direk-
tivets krav. 

För att tydliggöra kraven i yrkeskvalifikationsdirektivet föreslår 
utredningen att en ny bilaga ska införas i högskoleförordningen. En 
ny bestämmelse i högskoleförordningen ska upplysa om bilagan. Av 
bilagan ska framgå minsta antal timmar för utbildning till barnmorska, 
sjuksköterska, tandläkare och läkare enligt yrkeskvalifikationsdirek-
tivet. Med utbildning till nämnda yrken ska avses utbildning som 
leder till en sådan yrkesexamen som krävs för att utöva ett av de yrken 
som anges i bilagan. Regleringen av antal timmar ska avse såväl stat-
liga lärosäten som enskilda utbildningsanordnare. 

I Sverige är utbildningen till barnmorska i dag en påbyggnads-
utbildning om 90 högskolepoäng. Det innebär att det utbildnings-
alternativ som är aktuellt enligt yrkeskvalifikationsdirektivet är den 
utbildning som omfattar minst 3 000 timmar (artikel 41.1). Utred-
ningen föreslår därför att det i bilagan ska anges att utbildningen till 
barnmorska omfattar minst 3 000 timmar utbildning. Någon för-
delning i antal timmar mellan teori och praktik anges inte i yrkes-
kvalifikationsdirektivet för detta utbildningsalternativ och behöver 
därför inte heller anges i bilagan. Vidare ska det i bilagan anges att 
utbildningen till sjuksköterska omfattar minst 4 600 timmar varav 
minst en tredjedel teoretisk utbildning och minst hälften klinisk ut-
bildning (artikel 31.3).2  
  

 
2 Med sjuksköterska ska avses sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård enligt 
yrkeskvalifikationsdirektivet. 
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I ovan nämnda promemoria från Regeringskansliet (Utbildnings-
departementet) om tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets 
minimikrav på antal timmar för utbildning till läkare och tandläkare 
föreslogs ändringar i examensbeskrivningarna för läkarexamen respek-
tive tandläkarexamen i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). 
Ändringarna innebär att det anges i bilagan att studenterna för re-
spektive examen ska ha fullgjort minst ett visst antal timmars teore-
tisk och praktisk utbildning. De därefter beslutade förordnings-
ändringarna tillämpades första gången i fråga om utbildning som 
påbörjades efter utgången av december 2021 (SFS 2021:216).  

Utredningen gör bedömningen att yrkeskvalifikationsdirektivet 
ställer krav på utbildningen, som är lärosätenas ansvar, och att regler-
ingen därför inte ska utformas som ett krav för examen som den en-
skilda studenten ska uppfylla. Nuvarande reglering av utbildningens 
omfattning i antal timmar för läkare och tandläkare föreslås därför 
ersättas av en reglering i den nya bilagan som anger att utbildningen 
till tandläkare omfattar minst 5 000 timmar teoretisk och praktisk 
utbildning (artikel 34.2) och att utbildningen till läkare omfattar minst 
5 500 timmar teoretisk och praktisk utbildning (artikel 24.2). Den nu-
varande regleringen i examensbeskrivningarna för läkarexamen och tand-
läkarexamen i bilaga 2 till högskoleförordningen föreslås därmed utgå.3 

De föreslagna bestämmelserna anger det minsta antal timmar 
som utbildningarna till barnmorska, sjuksköterska, tandläkare och 
läkare omfattar. Det finns därmed inte något som hindrar att utbild-
ningarna omfattar fler timmar än de som anges i den nya bilagan till 
högskoleförordningen. 

4.2 Begrepp som används i regleringen 

Förslag: I författningsförslaget ska samma begrepp användas som 
i yrkeskvalifikationsdirektivet, dvs. timme, utbildning samt teo-
retisk, praktisk respektive klinisk utbildning.  

En timme utbildning enligt yrkeskvalifikationsdirektivet ska 
avse en tidsperiod om 45 minuter. 

 
3 För utbildning till apotekare regleras däremot kravet i yrkeskvalifikationsdirektivet på att 
utbildningen ska omfatta sex månaders apotekspraktik (artikel 44) i apotekarexamen eftersom 
denna praktik ska ha fullgjorts av studenten som en del i utbildningen till apotekare. 
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Skälen för utredningens förslag 

Begreppet timme används 

I yrkeskvalifikationsdirektivet används begreppet timme utan när-
mare definition för att ange omfattningen av utbildning till barn-
morska, sjuksköterska, tandläkare och läkare. Utredningen föreslår 
därför också begreppet timme i sitt författningsförslag. Utredningen 
noterar att begreppet timme i dag används i högskoleförordningen 
utan närmare definition i nuvarande reglering om krav på ett visst an-
tal timmar utbildning för tandläkar- respektive läkarexamen. Begrep-
pet timme används däremot inte i högskolelagen (1992:1434).4 Ut-
redningen ser inte något skäl att i författning införa ett nytt, eget 
begrepp för timme enligt yrkeskvalifikationsdirektivet. Direktivets 
minimikrav ställs i syfte att samordna utbildningarna till barnmorska, 
sjuksköterska, tandläkare och läkare inom EU. Samordningen syftar 
i sin tur till att utbildningarna ska erkännas automatiskt som grund 
för att utöva dessa reglerade yrken i EU. Begreppet timme enligt 
yrkeskvalifikationsdirektivet avser alltså inte svensk högskoleutbild-
ning generellt utan har en begränsad användning.  

Antalet timmar bör avse utbildning, inte undervisning 

I den svenska översättningen av yrkeskvalifikationsdirektivet uttrycks 
minimikravet på utbildningarnas omfattning i antal timmar som ett 
visst antal timmar utbildning för utbildningarna till tandläkare och 

 
4 I de svenska utbildningsförfattningarna i övrigt används begreppet timme framför allt i skol-
författningarna. I både skollagen (2010:800) och skolförordningen (2011:185) förekommer 
begreppet utan att närmare definieras. Därutöver regleras i skollagen ett minsta antal under-
visningstimmar om 60 minuter som elever har rätt till på gymnasienivå, s.k. garanterad under-
visningstid (16 kap. om nationella program i gymnasieskolan, 17 a kap. om vidareutbildning i 
form av ett fjärde tekniskt år och 19 kap. om gymnasiesärskolan).  
Begreppet timme används inte i lagen om yrkeshögskolan (2009:128). I förordningen (2009:130) 
om yrkeshögskolan anges däremot att det av utbildningsplanen för en utbildning ska framgå 
antalet timmar lärar- eller handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar (2 kap. 7 §). 
Begreppet timme definieras inte närmare i förordningen.  
I äldre författningar om statsbidrag till studiecirklar, som numera är upphävda, har begreppet 
studietimme använts. Med studietimme har då avsetts en tid om 45 minuter. Begreppet studie-
timme användes i förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m. (14 §) och 
förordningen (1986:208) om statsbidrag till studiecirklar i påbyggnadsundervisning i svenska 
språket för invandrare (3 §) som båda upphävdes den 1 juli 1991.  
Begreppet timme används vare sig i studiestödslagen (1999:1395) eller i studiestödsförord-
ningen 2000:655). Däremot används det i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och all-
männa råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel. I kapitlet om studietakt definieras 
omfattningen av hel- och deltidsstudier på folkhögskola i antal timmar där en timme avser en 
tidsperiod om 60 minuter (3 kap. 2 och 3 §§). 
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barnmorska, medan det uttrycks som ett visst antal timmar undervis-
ning för utbildningen till sjuksköterska liksom för utbildningen till 
läkare. Utredningen uppfattar att begreppen ”utbildning” och ”under-
visning” används synonymt i direktivet. Det kan stödjas av att be-
greppen är likalydande i den engelskspråkiga versionen av direktivet 
där begreppet ”training” används genomgående. Därutöver avser be-
greppet ”training” på engelska ”utbildning” och inte ”undervisning” 
(Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen, Universitets- 
och högskolerådet). ”Utbildning” är dessutom ett vedertaget begrepp 
som redan förekommer i högskoleförordningen. Utredningen före-
slår därför att begreppet ”utbildning” ska användas vid regleringen av 
antal timmar. 

Begreppen teoretisk, klinisk och praktisk utbildning används 

I artikel 31.3 i yrkeskvalifikationsdirektivet används begreppen ”teo-
retisk och klinisk” för att beskriva den typ av utbildning som ingår i 
kravet på timmar för utbildning till sjuksköterska. För att säkerställa 
att tydliggörandet i svensk författning överensstämmer med de krav 
som fastställs i direktivet föreslår utredningen att begreppen ”teo-
retisk och klinisk” ska användas i den nya bilagan för att beskriva den 
typ av innehåll i sjuksköterskeutbildningen som kan räknas till de 
minimikrav som fastställs i direktivet.  

Av samma skäl föreslår utredningen att begreppen ”teoretisk och 
praktisk”, som används i artikel 34.2 och 24.2 i yrkeskvalifikations-
direktivet i fråga om utbildning till tandläkare och läkare, ska använ-
das i den nya bilagan i fråga om dessa utbildningar. Begreppen används 
även i den nuvarande reglering av krav på ett visst antal timmar för 
tandläkar- och läkarexamen som finns i bilaga 2 till högskoleförord-
ningen och som nu föreslås utgå och ersättas av regleringen i den nya 
bilagan till förordningen (se avsnitt 4.1). 

En timme ska avse en tidsperiod om 45 minuter 

Av yrkeskvalifikationsdirektivet framgår inte hur många minuter en 
timme avser, men enligt EU-kommissionen kan en timme omfatta 
45–60 minuter (möte med kommissionen 2021-05-20). Inom EU 
varierar det mellan medlemsstaterna hur många minuter en timme 
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kan avse vid utbildning. I Sveriges geografiska närområde de baltiska 
länderna och Polen omfattar en akademisk timme eller studietimme 
45 minuter. Samtidigt varierar det i de nordiska länderna hur många 
minuter en timme avser. I t.ex. Island omfattar en studietimme i klass-
rum 40 minuter och en studietimme i klinisk undervisning 60 minu-
ter, medan en timme omfattar 60 minuter i Norge (se avsnitt 2.2.5). 
I de flesta medlemsstater (inklusive Sverige) är det inte nationellt 
reglerat hur många minuter en timme avser vid utbildning, utan läro-
sätena avgör det själva. I Sverige varierar det mellan lärosätena hur 
många minuter en timme avser, 45 minuter eller 60 minuter (se bi-
laga 5 och 6).  

För att kunna säkerställa att Sverige uppfyller minimikraven, anser 
utredningen att det bör fastställas hur många minuter en timme en-
ligt yrkeskvalifikationsdirektivet ska avse. Eftersom en timme enligt 
EU-kommissionen kan omfatta 45–60 minuter och det tidsinterval-
let motsvarar hur många minuter en timme avser hos svenska läro-
säten (45 minuter eller 60 minuter), anser utredningen att en timme 
ska avse en tidsperiod om 45 minuter för att säkerställa att minimi-
kravet uppfylls. Utredningen föreslår därför att det anges i bilagan att 
en timme utbildning enligt yrkeskvalifikationsdirektivet ska avse en 
tidsperiod om 45 minuter.  

Regleringen ska även ge en grund för jämförelse med svensk nor-
malstudietid i olika syften (se kapitel 5). 

4.3 Beräkning av antalet timmar utbildning 
enligt yrkeskvalifikationsdirektivet 

Bedömning: För att ett lärosäte ska kunna beräkna minsta antal 
timmar utbildning enligt yrkeskvalifikationsdirektivet behöver 
vissa centrala begrepp tydliggöras.  

För att kunna göra beräkningen bör en kurs bestå av timmar. 
Dessa timmar avser schemalagd tid eller timmar som studenten 
förväntas avsätta i samband med sådan tid. Dessa timmar avser 
också timmar som studenten förväntas avsätta för det självstän-
diga arbetet (examensarbetet).  

Vid utbildning till sjuksköterska behöver antal timmar klinisk 
utbildning beräknas särskilt. 
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Skälen för utredningens bedömning 

I yrkeskvalifikationsdirektivet regleras inte exakt vad som kan räk-
nas in i en timme utbildning. Det finns inte heller några vägledande 
domar från EU-domstolen. EU-kommissionen har emellertid uttalat 
sig i den formella underrättelsen och i det motiverade yttrandet till 
Sverige. Uttalandena är i linje med den information som utredningen 
fick ta del av på ett möte med EU-kommissionen i maj 2021. Även 
om EU-kommissionens uttalanden inte är bindande på samma sätt 
som ett EU-direktiv eller en dom från EU-domstolen, är de till viss 
vägledning och kan utgöra en grund för resonemang om vad som kan 
ingå i beräkningen av minsta antal timmar utbildning enligt yrkes-
kvalifikationsdirektivet. Utifrån detta tydliggör utredningen nedan 
vissa centrala begrepp för att ett lärosäte ska kunna göra en sådan 
beräkning. 

En kurs bör bestå av timmar 

All utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska enligt högskole-
förordningen bedrivas i form av kurser (6 kap. 13 §). Lärosätena ska 
utforma utbildningen så att den ger studenten förutsättningar att 
uppfylla kraven för examen. Kraven avser fullgjorda kursfordringar 
om ett visst antal högskolepoäng, mål för examen och självständigt 
arbete (examensarbete). För en kurs ska det finnas en kursplan som 
anger antal högskolepoäng, mål och formerna för bedömning av stu-
denternas prestationer (6 kap. 14 och 15 §§). Varje lärosäte kan fritt 
välja pedagogisk modell och undervisnings- och examinationsformer. 
Det betyder att utbildningens upplägg varierar mellan lärosätena och 
att det i normalfallet inte är aktuellt att reglera detaljer som t.ex. ut-
bildningens omfattning i antal timmar.  

För att ett lärosäte ska kunna beräkna utbildningens omfattning 
i antal timmar enligt yrkeskvalifikationsdirektivet behöver utgångs-
punkten vara att en kurs består av timmar. Den föreslagna regleringen 
av omfattningen i antal minuter av en timme enligt yrkeskvalifika-
tionsdirektivet i avsnitt 4.2 innebär för lärosätena att en lärandeakti-
vitet som exempelvis omfattar 90 minuter kan räknas om till två tim-
mar utbildning enligt yrkeskvalifikationsdirektivet (2 × 45 minuter 
= 90 minuter) oavsett hur många minuter en timme inom en kurs 
annars omfattar vid lärosätet.  
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Timmarna ska avse schemalagd tid eller  
tid som studenten förväntas avsätta 

Av yrkeskvalifikationsdirektivet framgår inte vad en timme avser, 
men enligt EU-kommissionen är det fråga om tid som utbildnings-
institutionen har schemalagt och tid som på något sätt verifieras av 
utbildningsinstitutionen. Hit hör enligt EU-kommissionen t.ex. det 
självständiga arbetet. EU-kommissionen är dock tydlig med att den 
tid som en student på eget initiativ lägger ned på att studera inför en 
tentamen, s.k. självstudier, inte ska räknas med (möte med kommis-
sionen 2021-05-20).  

Timmar inom en kurs avser schemalagda timmar. De schema-
lagda timmarna avser olika undervisnings- och examinationsformer. 
Exempel på undervisningsformer är föreläsning, lektion, seminarium, 
laboration, handledning (enskilt eller i grupp), fältstudier och studie-
besök. En vanlig examinationsform är tentamen. En tentamen kan 
vara skriftlig eller muntlig. Den kan äga rum i en sal (salstentamen) 
eller hemma (hemtentamen). Även schemalagda timmar som inte är 
obligatoriska för studenten att närvara vid ingår i beräkningen av an-
talet timmar utbildning enligt yrkeskvalifikationsdirektivet.  

Timmar inom en kurs avser även timmar som studenten förväntas 
avsätta i samband med en schemalagd timme. Utöver de schemalagda 
timmarna förväntar sig ett lärosäte normal sett att studenterna lägger 
ned tid på för- och/eller efterarbete i samband med de schemalagda 
timmarna. Utredningens kartläggning av utbildning till sjuksköterska 
och barnmorska visar att lärosätena kommunicerar denna förväntan 
på olika sätt (se bilaga 5 och 6). I vissa fall framhålls den kontinuerligt 
under programmet. I andra fall anges särskilda krav för vissa kurser 
eller undervisningstillfällen på lärosätets lärplattform eller i studie-
handledningen. Det kan t.ex. vara fråga om instudering av material 
inför en föreläsning, uppgifter inför ett seminarium eller ett grupp-
arbete, reflektionsuppgifter i samband med verksamhetsförlagd ut-
bildning (VFU) eller förberedelser inför klinisk färdighetsträning. 
Lärosätet får här vid beräkningen uppskatta tidsåtgången i antal tim-
mar för en genomsnittsstudent som studerar på heltid.  

Som framgår ovan ska enligt EU-kommissionen även de timmar 
som studenten förväntas avsätta för det självständiga arbetet (examens-
arbetet) ingå i beräkningen av antalet timmar utbildning enligt yrkes-
kvalifikationsdirektivet. 
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Timmar kan beräknas för en kurs som helhet vid utbildning 
till tandläkare, läkare och barnmorska 

Målen för en yrkesexamen, som t.ex. sjuksköterskeexamen, avser så-
väl teoretiska kunskaper som praktiska färdigheter. För att en utbild-
ning som leder till en yrkesexamen, som t.ex. sjuksköterskeprogram-
met, ska vara av hög kvalitet är en förutsättning att teori och praktik 
integreras till en helhet (Högskoleverket, Högskoleutbildningar inom 
vård och omsorg – en utredning, 1997:2 R). Det finns flera peda-
gogiska modeller som bygger på integrering mellan utbildning och 
verksamhet och tar sig uttryck i olika lärandeformer och lärande-
miljöer. Det betyder att både teoretiska och praktiska moment ingår 
i en kurs och ömsesidigt stärker varandra. Det betyder också att en 
kurs kan förläggas i olika kliniska lärandemiljöer.  

Denna integrerade syn på utbildning är i linje med regleringen av 
antal timmar utbildning till tandläkare, läkare och barnmorska. För 
utbildning till tandläkare och läkare anges i yrkeskvalifikationsdirek-
tivet antal timmar totalt för både teoretisk och praktisk utbildning, 
och det finns inte någon beskrivning i direktivet av vad som avses 
med praktisk utbildning. Det får förstås som att antal timmar utbild-
ning till tandläkare och läkare beräknas på samma sätt oavsett om de 
är teoretiska eller praktiska. För påbyggnadsutbildning till barnmorska 
anges i yrkeskvalifikationsdirektivet endast antal timmar utbildning. 
Utbildningen får i dessa fall ses som en integrerad helhet, och antalet 
timmar kan beräknas för en kurs som helhet. 

Beräkning av antal timmar vid utbildning till sjuksköterska  

För utbildning till sjuksköterska anges däremot en fördelning av den 
föreskrivna minimitiden i antal timmar mellan teoretisk och klinisk 
utbildning i yrkeskvalifikationsdirektivet. Det betyder att utbildningen 
inte kan ses som en integrerad helhet vid beräkningen av antalet tim-
mar. I sammanhanget vill utredningen framföra att det är olyckligt att 
all högskoleutbildning inte behandlas på samma sätt i yrkeskvalifika-
tionsdirektivet. 

Av yrkeskvalifikationsdirektivet framgår att klinisk utbildning ska 
äga rum på sjukhus och vid andra vårdinrättningar samt ute i sam-
hället under de undervisande sjuksköterskornas ansvar i samarbete 
med och med stöd av andra utbildade sjuksköterskor. Även annan be-
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hörig personal kan medverka i denna undervisning (artikel 31.5 andra 
stycket). Det betyder att utbildningen är förlagd i hälso- och sjuk-
vårdsverksamheter. Det överensstämmer med det som i Sverige brukar 
kallas för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utredningens kart-
läggning av utbildning till sjuksköterska visar att VFU utgör huvud-
delen av de kliniska inslagen i utbildningen.  

Lärosäten och hälso- och sjukvårdshuvudmän ingår avtal om för-
läggning av utbildning i hälso- och sjukvårdsverksamheter, s.k. VFU-
avtal. I avtalen brukar utbildningens omfattning anges i antal veckor.5 
Det kan fungera som ett gemensamt tidsmått för lärosäten, med en 
normalstudietid om 40 timmar per vecka, och vårdgivare, med en 
ordinarie arbetstid om 40 timmar per vecka. Veckor kan också enkelt 
räknas om till högskolepoäng. 

I en kurs kan ett visst antal veckor eller dagar VFU ingå. Även 
om utbildningen till sjuksköterska inte kan ses som en integrerad 
helhet, kan en kurs inom utbildningen göra det. I VFU-avtalen fram-
går ofta hur timmarna under en vecka kan fördelas mellan tid i verk-
samheten och annan tid. En veckas utbildning om 40 timmar kan be-
stå av t.ex. 32 timmar utbildning i hälso- och sjukvårdsverksamhet och 
8 timmar för t.ex. reflektion eller någon annan uppgift och likafullt 
räknas som 40 timmar klinisk utbildning. I den enskilda kursen kan 
alltså teori och praktik integreras och då även räknas som en helhet.  

Syftet med klinisk utbildning beskrivs i artikel 31.5 i yrkeskvali-
fikationsdirektivet (utredningens kursivering):  

Med den kliniska undervisningen avses den del av sjuksköterskeutbild-
ningen där den studerande, som medlem i ett arbetslag och i direkt kon-
takt med friska eller sjuka enskilda personer och/eller grupper, lär sig att 
planera, utföra och bedöma en sjuksköterskas samlade vårdinsatser på grund-
val av de kunskaper, färdigheter och kompetenser de har uppnått. De 
sjuksköterskestuderande ska inte bara lära sig att ingå i ett arbetslag, utan 
även att leda ett arbetslag och organisera en sjuksköterskas samlade vård-
insatser, inklusive undervisning i hälsovård för enskilda personer och 
mindre grupper vid vårdinrättningar eller ute i samhället. [– – –] De sjuk-
sköterskestuderande skall delta i verksamheten på avdelningarna i fråga 
i den mån denna bidrar till deras utbildning och gör att de kan ta på sig 
det ansvar som är förbundet med en sjuksköterskas vårduppgifter. 

 
5 Som framgår i kapitel 5 motsvarar heltidsstudier enligt praxis en heltidssysselsättning där en 
vecka är 40 timmar och en timme är 60 minuter. När antalet timmar utbildning enligt yrkes-
kvalifikationsdirektivet räknas om till svensk normalstudietid i kapitel 5 uppgår klinisk utbild-
ning för sjuksköterska till minst 1 725 timmar. Det betyder att klinisk utbildning för sjuk-
sköterska består av minst 43 veckor enligt svensk normalstudietid (1 725 timmar/40 timmar).  



EU-direktivets krav tydliggörs i högskoleförordningen SOU 2022:35 

84 

Klinisk utbildning syftar alltså till att studenten ska lära sig att pla-
nera, utföra och bedöma vårdinsatser samt ingå i och leda ett arbets-
lag och organisera vårdinsatser. Vidare syftar klinisk utbildning till 
att studenten ska kunna ta det ansvar som sjuksköterskans vårdupp-
gifter innebär. Utredningen kan konstatera att utbildning på tränings-
centrum och liknande, dvs. simulering, fyller samma syfte som klinisk 
utbildning. EU-kommissionen är dock tydlig med att simulering inte 
ska räknas som klinisk utbildning vid beräkning av antal timmar klinisk 
utbildning (möte med kommissionen 2021-05-20).  

Av utredningens kartläggning av utbildning till sjuksköterska fram-
går att simulering används i utbildningen, men endast som ett kom-
plement och inte för att ersätta VFU. Det är vanligt att simulering 
används såväl för att förbereda studenten inför VFU som för att be-
fästa studentens färdigheter efter VFU.  

I dag anses generellt att simulering är ett nödvändigt komplement 
till utbildning som är förlagd i hälso- och sjukvårdsverksamhet. Utred-
ningen kan konstatera att möjligheterna att förbereda studenterna 
inför sin kommande yrkesutövning förbättras i takt med att tekniken 
och hälso- och sjukvården utvecklas. För att studenterna ska kunna 
tillgodogöra sig klinisk utbildning bättre än i dag borde simulerings-
verktyg och andra metoder kunna användas mer än i dag. Utredningen 
anser att det vore rimligt att simulering skulle kunna räknas som klinisk 
utbildning och att detta bör framgå av yrkeskvalifikationsdirektivet 
framöver. Det är ytterst en fråga om patientsäkerhet, anser utredningen. 
Utredningen har förstått att det pågår diskussioner i frågan, bl.a. i de 
nordiska länderna. 
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5 Utbildningarna behöver inte 
förlängas med anledning  
av EU-direktivet 

I detta kapitel redovisas utredningens översyn av utbildningarnas om-
fattning i antal högskolepoäng i förhållande till den reglering av deras 
omfattning i timmar som föreslås i kapitel 4. Utredningen jämför an-
tal timmar utbildning enligt yrkeskvalifikationsdirektivet med det an-
tal timmar som utbildningarna omfattar dels i teorin, dels i praktiken 
enligt utredningens kartläggning av utbildning till sjuksköterska och 
barnmorska. Jämförelsen visar att utbildningarna inte behöver för-
längas med anledning av den nya reglering av utbildningens omfatt-
ning i antal timmar som föreslås i kapitel 4. 

5.1 Kravet på antal timmar ryms inom nuvarande 
omfattning i högskolepoäng 

Bedömning: Minimikravet på utbildningens omfattning i antal tim-
mar enligt yrkeskvalifikationsdirektivet ryms inom utbildningarnas 
nuvarande omfattning i antal högskolepoäng för barnmorske-
examen, sjuksköterskeexamen, tandläkarexamen och läkarexamen. 
Utbildningarna behöver därför inte förlängas.  

Skälen för utredningens bedömning 

Omräkning till timmar enligt svensk normalstudietid 

I Sverige anges omfattningen av utbildning till en viss examen i exakt 
antal högskolepoäng. Omfattningen av utbildningen i timmar kan 
emellertid variera mellan lärosäten. För att ändå kunna få en bild av 
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omfattningen i timmar kan en teoretisk normalstudietid räknas fram. 
Det är en vedertagen metod för att kunna beräkna svensk studietid i 
timmar i både nationella och internationella sammanhang.  

Beräkningen av svensk normalstudietid utgår från högskoleförord-
ningens (1993:100) bestämmelse om att heltidsstudier under ett nor-
malstudieår om 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng (6 kap. 2 §). 
Heltidsstudier motsvarar enligt praxis en heltidssysselsättning där en 
vecka är 40 timmar och en timme är 60 minuter. Det innebär att ett 
normalstudieår i teorin omfattar 1 600 timmar (40 veckor × 40 timmar). 
Det betyder i sin tur att 60 högskolepoäng motsvarar 1 600 timmar. 
På detta sätt kan alltså en teoretisk normalstudietid i timmar räknas 
fram även om omfattningen av högskoleutbildning i timmar inte är 
reglerad i Sverige. 

Med utgångspunkt i normalstudietiden kan jämförelser göras i 
olika syften. Nedan ser utredningen över utbildningarnas omfatt-
ning i antal högskolepoäng i förhållande till den nya regleringen av 
antal timmar genom att jämföra antal timmar enligt yrkeskvalifika-
tionsdirektivet med antal timmar enligt normalstudietid. 

Antal timmar ryms inom utbildningarnas omfattning i högskolepoäng  

Omräkningen till timmar enligt normalstudietid görs i två steg. Först 
räknas utbildningarnas omfattning i högskolepoäng om till timmar 
enligt normalstudietid. Sedan räknas timmar enligt yrkeskvalifikations-
direktivet om till timmar enligt normalstudietid. I ett sista tredje steg 
kan så antalet timmar enligt normalstudietid jämföras för utbildningar-
nas omfattning i högskolepoäng och timmar enligt yrkeskvalifikations-
direktivet. De tre stegen genomförs nedan. 

I ett första steg räknas utbildningarnas omfattning i högskolepoäng 
om till timmar enligt svensk normalstudietid där 60 högskolepoäng 
motsvarar 1 600 timmar. Av tabell 5.1 nedan framgår att utbildningen 
till barnmorska omfattar 90 högskolepoäng eller 2 400 timmar och 
att utbildningen till sjuksköterska omfattar 180 högskolepoäng eller 
4 800 timmar. Av tabellen framgår också att utbildningen till tand-
läkare omfattar 300 högskolepoäng eller 8 000 timmar och att utbild-
ningen till läkare omfattar 360 högskolepoäng eller 9 600 timmar.  
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Tabell 5.1 Omfattning i högskolepoäng och  
i timmar enligt svensk normalstudietid 

Utbildning till Högskolepoäng Timmar enligt normalstudietid 
barnmorska  90 2 400 
sjuksköterska  180 4 800 
tandläkare  300 8 000 
läkare  360 9 600 

 
 
I ett andra steg räknas timmar enligt yrkeskvalifikationsdirektivet 
om till timmar enligt svensk normalstudietid. Omräkningen av antal 
timmar enligt yrkeskvalifikationsdirektivet till timmar enligt normal-
studietid utgår från att en timme enligt normalstudietid avser en tids-
period om 60 minuter. Utredningen föreslår ovan i avsnitt 4.2 att en 
timme enligt yrkeskvalifikationsdirektivet ska avse en tidsperiod om 
45 minuter. Det betyder att en timme enligt yrkeskvalifikations-
direktivet motsvarar 0,75 timmar enligt normalstudietid (45 minuter/ 
60 minuter = 0,75). Antal timmar enligt yrkeskvalifikationsdirektivet 
ska alltså multipliceras med faktorn 0,75 för att beräkna antal timmar 
enligt normalstudietid. Av tabell 5.2 nedan framgår att utbildningen 
till barnmorska efter omräkning omfattar minst 2 250 timmar enligt 
normalstudietid och att utbildningen till sjuksköterska efter omräk-
ning omfattar minst 3 450 timmar enligt normalstudietid. Av tabellen 
framgår också att utbildningen till tandläkare efter omräkning om-
fattar minst 3 750 timmar enligt normalstudietid och att utbildningen 
till läkare efter omräkning omfattar minst 4 125 timmar enligt normal-
studietid. 

Tabell 5.2 Omräkning till timmar enligt svensk normalstudietid 

Utbildning till Timmar enligt YKD* Omräkning till 
normalstudietid 

Timmar enligt 
normalstudietid 

barnmorska  minst 3 000 3 000 × 0,75 minst 2 250 
sjuksköterska  minst 4 600 4 600 × 0,75 minst 3 450 
tandläkare  minst 5 000 5 000 × 0,75 minst 3 750 
läkare  minst 5 500 5 500 × 0,75 minst 4 125 

* Yrkeskvalifikationsdirektivet. 
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Omräkningen till timmar enligt normalstudietid i tabell 5.2 ger en 
grund för jämförelse mellan timmar enligt yrkeskvalifikationsdirek-
tivet och timmar enligt svensk normalstudietid. 

I ett tredje steg jämförs timmar enligt yrkeskvalifikationsdirektivet 
som räknats om till svensk normalstudietid i tabell 5.2 med timmar 
enligt normalstudietid som räknats fram i tabell 5.1. Utbildningens 
omfattning i timmar enligt yrkeskvalifikationsdirektivet jämförs med 
den svenska normalstudietiden i timmar i tabell 5.3 nedan. Jämförel-
sen visar att utbildningens omfattning i antal timmar enligt yrkes-
kvalifikationsdirektivet efter omräkning till normalstudietid ryms 
inom utbildningens omfattning i antal timmar normalstudietid. 

Tabell 5.3 Jämförelse mellan timmar enligt svensk normalstudietid 

Utbildning till Timmar enligt YKD* efter 
omräkning till normalstudietid 

Timmar enligt normalstudietid 

barnmorska  minst 2 250 2 400 
sjuksköterska  minst 3 450 4 800 
tandläkare  minst 3 750 8 000 
läkare  minst 4 125 9 600 

* Yrkeskvalifikationsdirektivet. 

 
 
Den teoretiska jämförelsen i tabell 5.3 visar alltså ytterst att utbild-
ningens omfattning i antal timmar enligt yrkeskvalifikationsdirekti-
vet ryms inom utbildningarnas omfattning i antal högskolepoäng.  

Antal timmar utbildning enligt kartläggningen 

Utredningens kartläggning av utbildning till sjuksköterska och barn-
morska visar att utbildningarna i genomsnitt omfattar det totala an-
talet timmar som de ska omfatta enligt yrkeskvalifikationsdirektivet 
(se tabell 5.4). 

Tabell 5.4 Jämförelse mellan yrkeskvalifikationsdirektivet och 
kartläggningen (i timmar enligt svensk normalstudietid) 

Utbildning till Timmar enligt YKD* Timmar enligt YKD* efter 
omräkning till normalstudietid 

Genomsnitt timmar enligt 
normalstudietid i kartläggningen 

barnmorska minst 3 000 minst 2 250 2 500 
sjuksköterska minst 4 600 minst 3 450 4 400 

* Yrkeskvalifikationsdirektivet.  
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För utbildning till tandläkare och läkare gjordes i promemorian 
(U2020/05211) från Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) 
likaså bedömningen att utbildningarna redan i dag i praktiken upp-
fyller minimikraven för antal timmar som anges i yrkeskvalifikations-
direktivet.  

Utredningen bedömer därför att minimikravet på utbildningens 
omfattning i antal timmar enligt yrkeskvalifikationsdirektivet ryms 
inom utbildningarnas nuvarande omfattning i antal högskolepoäng 
för barnmorskeexamen, sjuksköterskeexamen, tandläkarexamen och 
läkarexamen. Utredningen föreslår därmed inte någon förlängning 
av utbildningarna utifrån kraven i yrkeskvalifikationsdirektivet. Det 
kan emellertid finnas andra skäl att förlänga utbildningarna till sjuk-
sköterska och barnmorska. I kapitel 9 redovisar utredningen t.ex. vissa 
andra skäl för att förlänga barnmorskeutbildningen.  

Antal timmar klinisk utbildning för sjuksköterskor 

Enligt yrkeskvalifikationsdirektivet ska klinisk utbildning utgöra 
minst hälften av den föreskrivna minimitiden för utbildning till sjuk-
sköterska. Utredningen utgår från den föreskrivna minimitiden i antal 
timmar (och inte i antal år). Ovan har antal timmar enligt yrkes-
kvalifikationsdirektivet räknats om till timmar enligt normalstudie-
tid och uppgår då till minst 3 450 timmar (se tabell 5.2). Av dessa ska 
minst hälften utgöras av klinisk utbildning, dvs. minst 1 725 timmar.  

Utredningens kartläggning av utbildning till sjuksköterska visar 
att minimikravet på den fördelning i timmar mellan teoretisk och 
klinisk utbildning som anges i yrkeskvalifikationsdirektivet kan upp-
fyllas i praktiken av lärosätena. Kravet på antal timmar klinisk utbild-
ning ryms alltså inom nuvarande sjuksköterskeutbildning. Det finns 
emellertid lärosäten som behöver kunna visa tydligare än i dag att 
minimikravet på omfattningen av klinisk utbildning för sjuksköterska 
har beaktats.  
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6 Hälso- och 
sjukvårdshuvudmännens 
förutsättningar att medverka i VFU 

Utredningen har haft i uppdrag att undersöka och redovisa förut-
sättningarna för hälso- och sjukvårdshuvudmännen att medverka i 
utbildningarna till sjuksköterska och barnmorska utifrån kraven i 
yrkeskvalifikationsdirektivet. I kapitel 5 gör utredningen bedömningen 
att utbildningarna inte behöver förlängas för att uppfylla yrkes-
kvalifikationsdirektivets krav. Samtidigt konstaterar utredningen att 
det finns lärosäten som behöver kunna visa tydligare än i dag att kravet 
på klinisk utbildning inom sjuksköterskeutbildningen har beaktats. 
Den redovisning av förutsättningarna som utredningen gör i detta 
kapitel, liksom de bedömningar som utredningen gör utifrån redo-
visningen, är framför allt av vikt för att underlätta medverkan i sjuk-
sköterskeutbildningen, men även i vårdutbildningar generellt. 

Inledningsvis noteras att hälso- och sjukvårdsreformer har lett till 
ett ökat antal vårdgivare, vilket påverkar huvudmännens förutsättningar 
att medverka i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (avsnitt 6.1). 
Därefter konstateras att huvudmännens medverkan i VFU förutsätter 
att krav på att medverka i VFU finns med i avtalen med vårdgivare. 
För privata vårdgivare bör krav på medverkan i högskoleutbildning 
också framgå av upphandlingsdokumenten (s.k. förfrågningsunder-
lag) (avsnitt 6.2). Utredningen uttalar också sitt stöd för förslaget från 
utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård om att in-
föra en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen om att regioner 
och kommuner ska säkerställa att utbildning sker i den hälso- och 
sjukvård de ansvarar för. I därpå följande avsnitt presenteras ett urval 
av villkor i avtalen mellan lärosätena och hälso- och sjukvårdshuvud-
männen (VFU-avtal) som utredningen har bedömt påverkar hälso- 
och sjukvårdens förutsättningar att medverka i VFU: hos vilka vård-
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givare och i vilka verksamheter som VFU kan förläggas samt villkor 
för planering och handledning (avsnitt 6.3). Vidare konstaterar ut-
redningen att en ökad medverkan i VFU förutsätter en samverkan 
mellan lärosäten, regioner och kommuner på både nationell och 
regional nivå. Utredningen gör därför bedömningen att medel bör 
tillföras Nationella vårdkompetensrådet för ökat kanslistöd till upp-
byggnaden av de nyligen etablerade sjukvårdsregionala råden (av-
snitt 6.4). Avslutningsvis konstateras att medverkan i VFU ytterst 
avgörs av verksamheternas förutsättningar att ta emot studenter (av-
snitt 6.5). 

6.1 Hälso- och sjukvårdsreformer  
har lett till att antalet vårdgivare ökat 

I början av 1990-talet fick kommunerna ansvar för viss hälso- och 
sjukvård (hemsjukvård i särskilda boendeformer, den s.k. Ädelrefor-
men). År 2010 infördes systemet med valfrihet (vårdval) i primär-
vården. Det betyder att alla vårdgivare som uppfyller de av regionen 
beslutade kraven i vårdvalssystemen har rätt att etablera sig i primär-
vården. Valfrihetsmodeller har även införts inom specialistvård och 
äldreomsorg. Sammantaget innebär detta att antalet vårdgivare i vår-
den har ökat. Denna omstrukturering av vården har påverkat förut-
sättningarna för hälso- och sjukvårdshuvudmännen att medverka i 
utbildningarna.  

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) anordnas i olika 
verksamheter (sjukhus, vårdcentraler och olika mottagningar samt 
hemsjukvård) och hos olika vårdgivare (regionala, kommunala och 
privata). Tyngdpunkten ligger i dag på den regionala sjukhusvården 
samtidigt som antalet vårdplatser sjunker och antalet platser på sjuk-
sköterskeutbildningen ökar. Parallellt pågår utvecklingen mot en nära 
vård där mer av vården ska ske inom primärvården eller den kommu-
nala hälso- och sjukvården. Sammantaget talar detta för ett behov av 
att få fram fler VFU-platser i primärvården och inom den kommunala 
hälso- och sjukvården samt hos privata vårdgivare.  
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6.2 Medverkan i VFU förutsätter avtal med vårdgivaren 

6.2.1 Krav på vårdgivaren att medverka i utbildning 

Bedömning: Hälso- och sjukvårdshuvudmän bör i avtal med vård-
givare (vårdavtal) ställa krav på medverkan i högskoleutbildning. 
För privata vårdgivare bör huvudmännen också säkerställa att 
krav på medverkan i högskoleutbildning framgår av upphandlings-
dokumenten (s.k. förfrågningsunderlag).  

Vårdavtalen bör även spegla de villkor som gäller i de VFU-
avtal som huvudmän ingår med lärosäten. 

Skälen för utredningens bedömning 

Den region eller den kommun som ansvarar för att erbjuda hälso- 
och sjukvård benämns som huvudman. Det finns 21 regioner1 och 
290 kommuner2 i Sverige. Regionen ansvarar för primärvård (öppen 
vård på t.ex. vårdcentraler) och sjukhusvård (sluten vård). Kommu-
nerna ansvarar för hemsjukvård i olika boendeformer. Med vårdgivare 
avses en statlig myndighet3, region, kommun, annan juridisk person 
eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverk-
samhet. Regioner och kommuner kan alltså vara både huvudman och 
vårdgivare. Inom en huvudmans geografiska område kan en eller flera 
vårdgivare bedriva verksamhet (2 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen 
[2017:30], HSL). 
  

 
1 Gotland är kommun med regionuppgifter och regionalt utvecklingsansvar och har också rätt 
att kalla sig region. 
2 Kommunerna kan delas in i nio grupper som i sin tur kan fördelas på tre huvudgrupper: 
46 storstäder och storstadsnära kommuner, 108 större städer och kommuner nära större stad 
samt 136 mindre städer eller tätorter och landsbygdskommuner (Kommungruppsindelningen 
2017, SKR). 
3 Kriminalvården, Försvarsmakten och Statens institutionsstyrelse är exempel på statliga myn-
digheter som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet. 
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Huvudmannen (regioner och kommuner) får sluta avtal med någon 
annan om att utföra den vård som regionen eller kommunen ansvarar 
för. Av avtalet ska framgå de särskilda villkor som gäller för överläm-
nandet (15 kap. 1 § HSL).4 Huvudmannen (regioner och kommuner) 
ingår avtal med en vårdgivare om att bedriva hälso- och sjukvårds-
verksamhet (vårdavtal). Vårdavtal kan ingås på tre olika sätt.  

Huvudmannen kan välja att driva vård i egen regi. I detta fall får 
en av huvudmannen egenägd vårdgivare i uppdrag att utföra viss vård. 
Vård som utförs av en egenägd vårdgivare regleras genom s.k. direkt-
avtal.  

Huvudmannen kan även uppdra åt en privat vårdgivare att utföra 
vården. Ett sådant avtal får tilldelas antingen genom en upphandling 
enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, (upp-
handlad vård), eller inom ramen för ett valfrihetssystem enligt lagen 
(2008:962) om valfrihetssystem, LOV, (vårdval).  

Vid en upphandling enligt LOU gör huvudmannen ett urval bland 
de vårdgivare som har lämnat anbud och ingår sedan vårdavtal med 
den eller de vårdgivare som bäst uppfyller ställda krav och kriterier. 
Om huvudmannen i stället väljer att inrätta ett valfrihetssystem ska 
alla vårdgivare som uppfyller ställda krav godkännas att delta i syste-
met. Det är sedan den enskilde vårdtagaren som väljer vilken vård-
givare som ska utföra vården.  

Både vid offentlig upphandling och vid inrättandet av ett valfri-
hetssystem ska de krav och villkor som vårdgivarna måste uppfylla 
för att få ingå vårdavtal fastställas i förväg och framgå av upphand-
lingsdokumenten (s.k. förfrågningsunderlag). Detta förutsätter att 
huvudmannen har tagit ställning till frågan om VFU-avtal innan upp-
handlingen påbörjas eller valfrihetssystemet inrättas. 
  

 
4 Att huvudmannen ingår avtal med någon annan om att t.ex. tillhandhålla viss vård medför inte 
att huvudmannaskapet för vården övergår till den vårdgivare som anlitas. Det är utförandet av 
uppgiften som övergår till den andre parten. Det innebär att regionen eller kommunen har kvar 
ett övergripande ansvar för att dess medlemmar får en god vård, vilket bl.a. kan säkerställas 
genom tillräckliga och relevanta krav i avtalen med de externa utförarna (prop. 2016/17:43 
s. 115 och 146). När en kommun eller en region har anlitat en privat vårdgivare ingår det i an-
svaret som huvudman att kontrollera och följa upp verksamheten (10 kap. 8 § kommunallagen 
[2017:725]).  
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Hälso- och sjukvårdshuvudmännens medverkan i verksamhets-
förlagd utbildning (VFU) inom vårdutbildningar regleras genom av-
tal med lärosätena.5 Huvudmännen (regioner och kommuner) ingår 
avtal med lärosäten om utbildning som ska förläggas hos vårdgivare, 
s.k. VFU-avtal. En förutsättning för att vårdgivaren ska medverka i 
VFU är att vårdavtalet, som vårdgivaren har ingått med huvudmannen, 
omfattar VFU och de villkor som gäller i VFU-avtalen.  

I avtal med vårdgivare bör alltså enligt utredningen huvudmännen 
ställa krav på medverkan i högskoleutbildning. För privata vårdgivare 
bör huvudmännen också säkerställa att krav på medverkan i högskole-
utbildning framgår av upphandlingsdokumenten (s.k. förfrågnings-
underlag). Huvudmännens avtal med vårdgivare bör även spegla de 
villkor som gäller i de VFU-avtal som huvudmän ingår med lärosäten 
(se avsnitt 6.3). 

Figur 6.1 Huvudmännen ingår avtal med både vårdgivare och lärosäten 

 
Källa: Utredningens egen figur. 

 
 
Utredningen har gått igenom ett drygt hundratal VFU-avtal som 
lärosätena bifogade i kartläggningen av utbildning till sjuksköterska 
respektive barnmorska. I flera avtal framgår att regionerna åtar sig 
att i de avtal som de träffar med privata vårdgivare skriva in en rätt 
för regionen att anvisa studerande vid lärosätets vårdutbildningar till 
vårdgivaren. Sådana villkor torde ytterst basera sig på att regionen i 
ett LOU- eller LOV-förfarande har ställt upp krav på att vårdgivaren 
ska delta i VFU. Privata vårdgivare kan då välja att delta i upphand-
lingen eller valfrihetssystemet eller att inte göra det. Av ett förfråg-
ningsunderlag som Region Stockholm har publicerat kring LOV och 
vårdval för barnmorskemottagningar framgår t.ex. följande: 

 
5 Avtalen utgår från den principöverenskommelse som låg till grund för statens övertagande av 
huvudmannaskapet för medellånga vårdutbildningar från regionerna (dåvarande landstingen) 2002. 
Till dessa utbildningar hörde utbildning till arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk 
analytiker, ortopedingenjör, sjukgymnast, sjuksköterska (inklusive specialistutbildningar) och 
tandhygienist samt utbildning inom social omsorg (prop. 2000/01:71, bet. 2000/01:UbU17, 
prot. 2000/01:123). För utbildning till tandläkare och läkare finns det i stället nationella avtal 
om samverkan kring bl.a. utbildning (de s.k. TUA- och ALF-avtalen).  
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Vårdavtal VFU-avtal



Hälso- och sjukvårdshuvudmännens förutsättningar att medverka i VFU SOU 2022:35 

96 

Vårdgivaren ska på anmodan medverka i den kliniska utbildningen av 
vård- och medicinstuderande och tillhandahålla platser för verksamhets-
förlagd utbildning (VFU) eller verksamhetsintegrerat lärande (VIL) till 
de olika professioner som tjänstgör hos Vårdgivaren. [– – –] Vårdgiva-
ren är skyldig att tillhandahålla så många platser som Region Stockholm 
kräver. [– – –] Vårdgivaren ska i första hand ta emot vårdstuderande från 
universitets- och högskoleutbildningar inom Region Stockholm. 

6.2.2 Vårduppdraget bör kompletteras  
med ett utbildningsuppdrag 

Bedömning: En ny bestämmelse om att regioner och kommuner 
ska säkerställa att utbildning sker i den hälso- och sjukvård de an-
svarar för bör införas i hälso- och sjukvårdslagen i enlighet med 
ett förslag från utredningen Samordnad utveckling för god och 
nära vård som för närvarande bereds i Regeringskansliet.  

Skälen för utredningens bedömning 

Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård tillsattes 
2017 med uppdrag att fördjupa analyserna av förslagen i slutbetänkan-
det från den nationella samordnaren för effektivare resursutnyttjande 
inom hälso- och sjukvården (Effektiv vård, SOU 2016:2). Den nya 
utredningen skulle redovisa konsekvenserna av den nationella sam-
ordnarens förslag och utarbeta en nationell plan med primärvården 
som utgångspunkt för en ökad närhet till patienten. Utredningen av-
slutades i januari 2021. Den fick flera tilläggsdirektiv och överläm-
nade sammanlagt fem betänkanden till regeringen.6 Hittills har två 
propositioner överlämnats till riksdagen för beslut.7 Övriga förslag 
bereds för närvarande inom Regeringskansliet. 

I det näst sista delbetänkande, God och nära vård – En reform för 
ett hållbar hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19), som överläm-

 
6 Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård överlämnade fem betänkanden: 
God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53), God och nära vård 
– En primärvårdsreform (SOU 2018:38), God och nära vård – Vård i samverkan (SOU 2019:29), 
God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) och 
God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6). 
7 Propositionen Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti 
(prop. 2017/18:83, bet. 2017/18:SoU22, rskr. 2017/18:294) och propositionen Inriktning för 
nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform (prop. 2019/20:164, bet. 2020/21:SoU2, 
rskr. 2020/21:61). 
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nades i mars 2020 föreslog utredningen att en ny bestämmelse om 
att regioner och kommuner ska säkerställa att utbildning sker i den 
hälso- och sjukvård de ansvarar för ska införas i hälso- och sjukvårds-
lagen. Bestämmelsen föreslås införas i syfte att synliggöra utbild-
ningens betydelse för kompetensförsörjning och för att möjliggöra 
att fler aktörer i hälso- och sjukvården medverkar i utbildningsfrågan 
(s. 251–253).  

Denna utredning stödjer förslaget och gör bedömningen att en 
sådan ny bestämmelse bör införas. Den skulle medföra ett tydligt 
utbildningsåtagande för hälso- och sjukvårdshuvudmännen, som för 
högskolans del framför allt avser VFU. Utredningen anser att det i 
sin tur skulle underlätta för hälso- och sjukvårdshuvudmännen i 
förhållande till vårdgivarna. En sådan ny bestämmelse skulle också 
säkerställa att framtida vårdreformer även tar hänsyn till hälso- och 
sjukvårdens utbildningsuppdrag. 

6.3 Villkor i VFU-avtalen som påverkar  
hälso- och sjukvårdens medverkan 

Utredningen har i samband med kartläggningen av utbildning till sjuk-
sköterska och barnmorska tagit del av lärosätenas VFU-avtal (se av-
snitt 2.2.3). Sammanlagt rör det sig om ett drygt hundratal avtal. En 
sammanställning av vilka avtal som utredningen har tagit del av finns 
i bilaga 7.  

Utredningen har gått igenom avtalen för att få en översiktlig bild 
av innehållet och finna exempel på villkor och formuleringar inom 
områden som utredningen har bedömt påverkar hälso- och sjukvår-
dens förutsättningar att medverka i VFU. Avsikten har alltså inte 
varit att redogöra för samtliga avtal i detalj. Nedan redogörs kort-
fattat för resultatet av genomgången.  

Exempel på villkor och formuleringar presenteras inom tre om-
råden som utredningen uppfattar är centrala för vårdgivarnas och verk-
samheternas medverkan:  

1. var utbildningen kan förläggas (vårdgivare och verksamheter) 

2. villkor som rör verksamhetens planering 

3. villkor som rör handledningen av studenter i verksamheten. 
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Inom varje område gör utredningen en bedömning utifrån de exempel 
på villkor och formuleringar som presenteras. I anslutning till ett exem-
pel anges inom parentes vilka parter som ingått avtalet där exemplet 
förekommer. 

6.3.1 VFU behöver kunna förläggas hos flera vårdgivare  
och i flera verksamheter 

Bedömning: I VFU-avtal bör det säkerställas att utbildning kan 
förläggas hos flera vårdgivare och i flera verksamheter.  

Skälen för utredningens bedömning 

VFU-avtal mellan flera parter 

Utredningens genomgång visar att avtal ofta ingås mellan ett lärosäte 
och en region eller mellan ett lärosäte och en kommun. När ett läro-
säte ska ingå avtal med flera regioner eller flera kommuner finns det 
exempel på att modellavtal används där innehållet i vissa delar är lika-
lydande. Det förekommer också att flera kommuner samordnar sig i 
förhållande till ett lärosäte genom t.ex. en intresseorganisation eller 
annan sammanslutning, som Norrbottens Kommuner, Kommun-
förbundet Västernorrland eller Kommunal utveckling i Region Jön-
köping. Flera regioner kan också gå samman och vara en avtalspart. 
Norra sjukvårdsregionförbundet (Region Norrbotten, Region Väster-
botten, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland) är 
t.ex. en part i ett principavtal med tre lärosäten (Umeå universitet, 
Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet). Principavtalet kom-
pletteras med lokala avtal mellan region och lärosäte. I Västra Göta-
land har Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde, Högskolan i 
Borås, Högskolan Väst, Västra Götalandsregionen samt alla kom-
munerna i länet utvecklat en ny samverkansmodell och tagit fram ett 
länsgemensamt VFU-avtal som ska täcka in de största vårdutbild-
ningarna. Tanken är att skapa bättre förutsättningar för gemensam 
utveckling och kvalitetssäkring av VFU. 



SOU 2022:35 Hälso- och sjukvårdshuvudmännens förutsättningar att medverka i VFU 

99 

VFU hos privata vårdgivare 

Det finns flera exempel på avtal mellan lärosäte och region som regle-
rar att VFU ska förläggas hos regionen och hos andra vårdgivare som 
har avtal med regionen. Med andra vårdgivare avses privata vårdgivare, 
som i avtalen också kan benämnas externa vårdgivare. Exempel på re-
gioner som har avtal med andra vårdgivare där VFU kan förläggas är 
Region Dalarna, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region 
Skåne. Även Hallands kommuner är ett sådant exempel. I det läns-
gemensamma avtalet för Västra Götaland framgår också att VFU ska 
erbjudas vid alla enheter som bedriver offentligt finansierad hälso- 
och sjukvård under förutsättning att utbildningsuppdraget är regle-
rat i vårdavtalet. En region kan också åta sig att i avtal som ingås med 
privata vårdgivare inom regionens ansvarsområde reglera en rätt för 
regionen att anvisa studerande vid högskolans vårdutbildningar till 
vårdgivaren (avtalen mellan Mälardalens universitet och Region Sörm-
land samt Mälardalens universitet och Region Västmanland). Det 
finns också exempel på att avtal har ingåtts direkt mellan ett lärosäte 
och en privat vårdgivare (Mälardalens universitet och Attendo AB 
samt Umeå universitet och HumanResurs HC AB). 

VFU förlagd i annan klinisk lärandemiljö än vårdverksamhet 

VFU kan förläggas i annan klinisk lärandemiljö än hälso- och sjuk-
vårdsverksamhet. Det finns exempel på avtal som reglerar att VFU 
kan förläggas i en vård- eller laboratoriemiljö (Jönköping University 
och Region Jönköpings län respektive Kommunal utveckling samt 
det länsgemensamma avtalet för Västra Götaland). Det finns också 
exempel på att VFU kan förläggas till en studentledd hälsomottag-
ning på lärosätet (Linnéuniversitet och Region Kalmar län) eller till 
övningslokaler inom ett kompetenscentrum (Högskolan Dalarna 
och Region Dalarna). Enligt ett avtal kan handledare besluta om att 
genomföra vissa delmoment av utbildningen vid regionens kliniska 
träningscenter, KTC (Högskolan i Halmstad och Region Halland). 
Vidare kan färdighetsträning för sjuksköterskestudenter under VFU 
köpas särskilt av lärosätet, och kostnaden för olika simuleringsövningar 
anges i avtalet.  
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Behov av VFU hos flera vårdgivare och i flera verksamheter 

Det finns ett stort behov av att få fram VFU-platser hos privata vård-
givare samt i primärvården och inom den kommunala hälso- och 
sjukvården. VFU-avtalen bör därför enligt utredningens bedömning 
säkerställa att utbildning kan förläggas hos flera vårdgivare och i flera 
verksamheter. 

6.3.2 Tydliga och uppföljningsbara planeringsvillkor  
behövs i VFU-avtalen 

Bedömning: I VFU-avtal bör villkor som rör planering vara tyd-
liga för att underlätta medverkan och uppföljning. 

Skälen för utredningens bedömning 

När i tiden VFU kan förläggas 

I avtalen regleras när i tiden som utbildning ska kunna förläggas i 
verksamheten. Villkoren för detta tas fram i samverkan mellan par-
terna. Det finns exempel på VFU-avtal som uttrycker att hänsyn ska 
tas till både studenternas arbetsvillkor och verksamhetens krav och 
strävan är att fördelningen över tid är så jämn som möjligt såväl av-
seende läsår och terminer som veckodagar och dygn (Uppsala univer-
sitet och Region Uppsala). I ett avtal förbinder sig lärosätet att verka 
för att fördela VFU jämnt över terminen så att platser utnyttjas 
optimalt (Marie Cederschiöld högskola och Region Stockholm).  

Av ett avtal framgår att en vecka kan påbörjas samtliga vecko-
dagar och att VFU kan förläggas till dygnets alla timmar (Mitt-
universitetet och Region Västernorrland). I ett avtal uttrycks att en 
”studerandevecka” omfattar dag, kväll eller natt under veckans alla 
dagar (Lunds universitet, Malmö universitet, Högskolan Kristianstad 
och Region Skåne). Det kan också avtalas om att VFU, efter samråd 
med adjungerad klinisk adjunkt, kan schemaläggas alla veckans tim-
mar (Örebro universitet och Region Örebro län). En annan variant 
är att schemaläggning av VFU ska ske i samråd med handledare och 
studenter. Samtidigt förutsätts en student följa handledarens tjänst-
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göringsschema, vilket kan innebära kvälls- och helgtjänstgöring (Linné-
universitetet och Region Kalmar län).  

På vilken ort eller i vilket område VFU kan förläggas 

Det finns olika sätt att hantera frågan om geografisk placering av 
studenter. Enligt ett VFU-avtal ska volymfördelningen mellan kom-
munerna utgå från nödvändiga utbildningsmoment, var i utbildningen 
studenten befinner sig samt eventuella geografiska önskemål (Hög-
skolan i Halmstad och Hallands kommuner). Enligt ett annat avtal ska 
en kontroll göras av studenternas boendeorter och deras eventuella 
önskemål om placeringsort innan avrop av platser sker (Luleå tekniska 
universitet, Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner).  

Flera lärosäten kan vara parter i ett avtal. Om de erbjuder samma 
program kan det regleras i avtalet att en student om möjligt ska place-
ras vid det sjukhus- eller primärvårdsområde som ligger närmast det 
egna lärosätet (Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde, Hög-
skolan i Borås, Högskolan Väst och Västra Götalandsregionen).  

För att underlätta för en student att fullfölja sin utbildning kan 
studenten antas till en viss, i förväg bestämd studieort där VFU kom-
mer att äga rum. En sådan lokal antagning kan också underlätta fram-
tida rekryteringar om t.ex. regionen har ett sjukhus på orten (Hög-
skolan i Kristianstad och Region Skåne). För att underlätta för både 
den enskilda studenten och framtida rekryteringar kan ett villkor 
också vara att VFU ska genomföras vid två sjukhus, som t.ex. Skånes 
universitetssjukhus Lund och Lasarettet Landskrona (Lunds univer-
sitet och Region Skåne).  

Längden på VFU-veckorna 

I avtalen regleras omfattningen av VFU i veckor. En fråga som då upp-
kommer är längden på VFU-veckorna, dvs. hur många dagar eller 
timmar som en VFU-vecka omfattar enligt avtalet. Det finns exem-
pel på avtal som anger att en VFU-vecka motsvarar en normal heltid 
där en vecka har 38,5 schemalagda timmar (Högskolan i Halmstad 
och Hallands kommuner).  
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Det finns andra exempel där en ”studentvecka” ska vara 35 tim-
mar per VFU-period i genomsnitt (Högskolan i Skövde och Region 
Jönköpings län samt Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde, 
Högskolan i Borås, Högskolan Väst och Västra Götalandsregionen). 
I andra avtal kan det uttryckas som att en VFU-vecka inte får över-
skrida 35 timmar per VFU-period i genomsnitt.  

Det finns även avtal som anger att en VFU-plats motsvarar 32 tim-
mar per vecka och student i genomsnitt (Örebro universitet och Re-
gion Örebro län). I ett avtal anges att en VFU-vecka omfattar minst 
30 timmars planerad närvaro (Högskolan Dalarna m.fl.).  

I ett annat avtal avses med VFU-vecka minst fyra dagar VFU per 
vecka (Jönköping University och Region Jönköpings län). I ytter-
ligare ett avtal anges att en VFU-vecka omfattar minst tre dagar eller 
nätter (Högskolan Dalarna m.fl.).  

Det finns även exempel på avtal där VFU-veckor kopplas till par-
ternas åtaganden och studenternas rätt till utbildning. I ett avtal ska 
kommunerna se till att studenter ges möjlighet till VFU inom kom-
munens verksamhetsområde omfattande upp till 40 timmar per vecka 
(Högskolan i Gävle och tio kommuner i Gävleborgs län samt Hög-
skolan i Gävle och Region Gävleborg och Region Stockholm). Läng-
den på VFU kan också kopplas till ersättning, t.ex. hur mycket som 
ska betalas per vecka eller dag eller när en vecka ska anses medföra 
rätt till ersättning. 

Beställning av VFU-platser 

En central fråga i avtalen är samordningen av lärosätets beställning av 
platser i vårdverksamheten och vårdverksamhetens planering och plats-
erbjudande. Ofta anges rutiner för när och hur beställning av VFU-
platser ska ske och ofta finns det ett digitalt verktyg för detta. Det 
finns dock exempel på avtal som inte anger hur beställningen ska ske.  

Det behövs ett effektivt stöd för att fördela platser i den del av 
utbildningen som är förlagd till vårdverksamhet. Flera hälso- och 
sjukvårdshuvudmän har också utvecklat digitala stöd inom sina utbild-
ningsuppdrag. Till exempel har Kliniskt placeringsprogram (KliPP) 
utvecklats av Region Stockholm och Region Uppsala. Det används 
även av Region Gävleborg, Region Kalmar, Region Kronoberg, Region 
Sörmland och Region Västernorrland. Ett annat exempel är Praktik-
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platsen.se som har utvecklats av Göteborgsregionen (tretton kom-
muner i samverkan) och används av bl.a. Region Skåne och Region 
Västerbotten. Avtalen visar att även t.ex. Blekinge tekniska högskola, 
Mälardalens universitet, Malmö stad och Region Dalarna använder 
sig av digitala verktyg.  

I de digitala stöden kan lärosätena beställa VFU-platser och verk-
samheterna lägga in tillgängliga platser. I t.ex. KliPP använder läro-
sätena platserna för att placera studenterna, medan studenterna kan 
söka VFU-plats själva i Praktikplatsen.se. Verksamheterna (inklusive 
handledarna) får information om aktuella placeringar. Det digitala 
stödet kan också vara ett verktyg för t.ex. uppföljning, statistik och 
fakturering. I sammanhanget kan utredningen påminna om att även 
vårdutbildningar i andra utbildningsformer (gymnasieskolan, kom-
munal vuxenutbildning och yrkeshögskolan) behöver kunna förlägga 
utbildning i hälso- och sjukvårdsverksamhet. Praktikplatsen.se vänder 
sig t.ex. till alla utbildningsformer. 

I VFU-avtalen finns det också exempel på att regionen ska an-
vända ersättningen för VFU till bl.a. drift, utveckling och administ-
ration av ett gemensamt digitalt verktyg för VFU-planering och 
administration (Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Malmö 
universitet och Region Skåne). Det finns även avtal där parterna åtar 
sig att gemensamt verka för en väl fungerande VFU-platsportal som 
stöd för planering, placering och fakturering (Örebro universitet 
och Region Örebro län). Det finns också exempel på avtal som anger 
att lärosätets praktikplaceringssystem får användas av regionen för 
att planera kliniska placeringar för studenter (Högskolan Dalarna 
och Region Dalarna). 

Ersättningsnivåer för VFU-platser 

Av genomgången av VFU-avtalen framgår att ersättningsnivåerna för 
VFU-platser inte nämnvärt skiljer sig åt över landet utan får anses 
vara relativt enhetliga, även över tid.  

Oftast anges det inte något om användningen av ersättningen, men 
det finns exempel på att parterna har kommit överens om hur den ska 
användas. I ett avtal anges t.ex. att regionen ska använda ersättningen 
till handledarutbildning, pedagogisk utveckling, delfinansiering av 
tjänst som klinisk lärare och samordnande huvudhandledare samt drift, 
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utveckling och administration av ett gemensamt digitalt verktyg för 
VFU-planering och administration (Region Skåne m.fl.). I ett annat 
avtal anges att studentersättningen ska användas till åtgärder som 
syftar till att garantera en lärandemiljö med god kvalitet för verksam-
hetsförlagt lärande (Röda Korsets Högskola, Sophiahemmet Högskola 
m.fl. och Region Stockholm). I ytterligare ett avtal ska ersättningen 
användas för att finansiera VFU-insatser i verksamheterna (Mälar-
dalens universitet och Region Västmanland). 

Det finns exempel på att ersättningen betalas ut enligt en särskild 
modell. Ersättningen per student och VFU-vecka betalas ut med 
50 procent, 75 procent eller 100 procent beroende på handledarnas 
kvalifikationer och handledarorganisationens uppbyggnad. Ju högre 
kompetens som handledarna har och ju mer uppbyggd organisationen 
är, desto högre ersättningsnivå betalas ut (Mälardalens universitet 
och kommuner i Sörmland och Västmanland). Liknande avtal med 
samma ersättningsmodell har tecknats med privata aktörer.  

Det finns också exempel på att studenter ersätts för omkostnader 
eller får hjälp med att finna bostad när VFU genomförs på annan ort.  

Tydliga planeringsvillkor behövs som också kan följas upp 

Utredningens slutsats av genomgången av VFU-avtalen i denna del är 
att avtalsvillkor som rör planering behöver vara tydliga. Det under-
lättar vårdgivarens medverkan och är en förutsättning för att vård-
givarna ska kunna tillhandahålla VFU-platser. Det underlättar upp-
följning och är en förutsättning för att säkerställa att villkoren följs 
såväl när det gäller kvantitet som kvalitet. Utredningens bedömning 
är att i VFU-avtal bör villkor som rör planering vara tydliga för att 
underlätta vårdgivarens medverkan och en uppföljning av avtals-
villkoren.  

Utredningen kan konstatera att Landstingsrevisorerna i dåvarande 
Stockholms läns landsting redan hösten 2013 gjorde en liknande 
bedömning i en granskning av de VFU-avtal som då ingåtts mellan 
Stockholms läns landsting och vissa lärosäten (Landstingsrevisorerna, 
Stockholms läns landsting, Kompetensförsörjning i vården – utbild-
ning hos vårdgivare en förutsättning för fler sjuksköterskor, projekt-
rapport nr 10/2013 s. 12):  
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Revisionen uppfattar att kraven i avtalen vad gäller utbildningsåtagandet 
är allmänt hållna och överlag saknar koppling till uppföljning, incitament 
eller konsekvens. Revisionen menar att HSN [hälso- och sjukvårds-
nämnden] bör förtydliga de krav som ställs i de granskade avtalen vad 
gäller verksamhetsförlagd utbildning, dels vad gäller utbildningsåtagan-
dets omfattning och till vilken kvalitet, dels vad gäller handledning och 
lärandemodell så att tydliga och uppföljningsbara krav ställs på vård-
givarna. Detta för att säkra tillgången till och kvalitet på VFU-platser 
och möjliggöra samtliga vårdgivares bidrag till landstingets gemensamma 
kompetensförsörjningsuppdrag. 

Även om revisorernas bedömning gällde villkor inom dåvarande 
Stockholms läns landsting och vissa lärosäten i Stockholmsområdet, 
kan utredningen konstatera att deras beskrivning stämmer väl överens 
med den bild som utredningen har fått vid sin genomgång av VFU-
avtalen mellan andra lärosäten och huvudmän.  

6.3.3 Flexibla handledningsvillkor behövs i VFU-avtalen 

Bedömning: I VFU-avtal bör villkor som rör handledarkompetens 
och handledning vara flexibla för att underlätta för VFU hos alla 
vårdgivare och i alla verksamheter. 

Skälen för utredningens bedömning 

Krav på handledarkompetens 

Utredningens genomgång av VFU-avtalen visar att det för handledare 
inom sjuksköterskeutbildningen brukar krävas kandidatexamen inom 
vård- eller omvårdnadsvetenskap och handledarutbildning om 7,5 hög-
skolepoäng. Ibland krävs det även ett–två års erfarenhet som sjuk-
sköterska. För huvudhandledare inom sjuksköterskeutbildningen 
brukar det ställas krav på magisterexamen inom vård- eller omvårdnads-
vetenskap, två års erfarenhet som sjuksköterska och handledarutbild-
ning om 7,5 högskolepoäng.  

För handledare inom barnmorskeutbildningen brukar det krävas 
sjuksköterskeexamen eller barnmorskeexamen och magisterexamen 
inom vård- eller omvårdnadsvetenskap, handledarutbildning och 
yrkeserfarenhet. Kravet på magisterexamen kan ofta uttryckas som 
ett strävansmål. För huvudhandledare brukar det ställas krav på barn-
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morskeexamen (magisterexamen), två−fyra års erfarenhet som barn-
morska och handledarutbildning. Ibland kan kraven uttryckas som 
ett strävansmål. 

Modeller för handledning och lärande 

I avtalen finns det exempel på olika pedagogiska modeller som kan 
användas för handledning och lärande inom VFU. En modell är 
kliniska lärarpar. En klinisk adjunkt, som är anställd vid lärosätet, och 
en klinisk lärare, som är anställd i verksamheten, arbetar tillsammans. 
De driver utvecklingsfrågor för att skapa en klinisk undervisning med 
hög kvalitet för studenterna. De stödjer också handledare och studen-
ter under VFU genom att koppla samman teori och praktik. 

I avtalen brukar även framgå vilka roller som finns, t.ex. klinisk 
adjunkt, huvudhandledare och handledare, vilka uppgifter som hör 
till rollen och vilken kompetens som krävs för rollen. Studentens roll 
och förväntningar på studenten framgår också. Ett exempel är peer-
learning som innebär att studenterna handleds i par av en handledare 
eller huvudhandledare. Studenterna lär också av varandra.  

Flexibla handledningsvillkor behövs 

Utredningens bedömning är att avtalsvillkor som rör handledar-
kompetens och handledning bör vara flexibla för att underlätta för 
VFU hos alla vårdgivare och i alla verksamheter. 

Utredningen vill särskilt påtala vikten av att kraven på handledar-
kompetens är väl genomtänkta och anpassade efter varje hälso- och 
sjukvårdsverksamhet. Utredningens uppfattning är att villkoren måste 
anpassas noga efter den kompetens som finns i verksamheten och 
att man i villkoren bör vara försiktig med att stänga ute viss kom-
petens. Den som av verksamhetschefen har utsetts att utföra vissa 
arbetsuppgifter bör rimligen också vara kompetent att handleda en 
student i att utföra dem. Det betyder att handledaren inte nödvändigt-
vis behöver vara verksam i samma yrke som studenten utbildar sig 
till. Den formella kompetensen behöver inte heller vara avgörande 
för förmågan att handleda en student i alla arbetsuppgifter. Det är 
handledarens reella kompetens som bör väga tungt, menar utredningen. 
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6.4 Ökad medverkan i VFU förutsätter samverkan 
på nationell och regional nivå 

Bedömning: Medel bör tillföras Nationella vårdkompetensrådet 
för ökat kanslistöd till uppbyggnaden av de nyligen etablerade 
sjukvårdsregionala råden. 

Skälen för utredningens bedömning 

Hälso- och sjukvårdshuvudmännen har stor frihet att organisera sin 
verksamhet. Likaså har lärosätena stor frihet att organisera sin verk-
samhet. Hälso- och sjukvården respektive högskolan är alltså två 
system med stora frihetsgrader. Det ger förutsättningar för ett stort 
antal organisatoriska varianter, vilket i sin tur skapar både möjligheter 
och hinder för samverkan mellan de båda systemen. Ur ett lärosätes-
perspektiv kan ett lärosäte samarbeta med flera regioner och flera 
kommuner som var och en har sin verksamhetsorganisation. Ur ett 
region- och kommunperspektiv kan en region eller en kommun sam-
arbeta med flera lärosäten som vart och ett har sin verksamhets-
organisation. 

För att bl.a. åstadkomma samverkan mellan lärosäten, regioner, och 
kommuner i kompetensförsörjningsfrågor på nationell och regional 
nivå inrättades Nationella vårdkompetensrådet inom Socialstyrelsen 
den 1 januari 2020 (SFS 2021:201). Under 2021 har sex sjukvårds-
regionala råd etablerats för att utveckla samverkan om kompetens-
försörjningen mellan hälso- och sjukvårdens huvudmän och lärosäten. 
De består av representanter för de regioner, kommuner och lärosäten 
som hör till respektive sjukvårdsregion.8 Även andra berörda aktörer, 
t.ex. privata vårdaktörer, kan vara representerade.  
  

 
8 Enligt regleringsbrevet för universitet och högskolor ska lärosäten med tillstånd att utfärda 
examina inom hälso- och sjukvårdsområdet delta i samverkan på sjukvårdsregional nivå om 
kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården.  
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En sjukvårdsregion är en författningsreglerad samverkansregion 
för hälso- och sjukvård.9 Varje samverkansregion omfattar de regio-
ner och lärosäten som anges i tabell 6.1 nedan och som illustreras i 
kartbilden, se figur 6.2.10  

Tabell 6.1 Regioner och lärosäten inom varje sjukvårdsregion  

Sjukvårdsregioner Regioner Lärosäten med tillstånd att 
utfärda sjuksköterskeexamen 

1. Norra sjukvårds-
regionen 

Region Norrbotten 
Region Jämtland Härjedalen 
Region Västerbotten 
Region Västernorrland 

Luleå tekniska universitet 
Umeå universitet* 
Mittuniversitetet* 

2. Sjukvårdsregion 
Mellansverige 

Region Gävleborg 
Region Dalarna 
Region Uppsala 
Region Värmland 
Region Örebro län 
Region Västmanland 
Region Sörmland 

Högskolan Dalarna* 
Högskolan i Gävle 
Karlstads universitet 
Örebro universitet* 
Mälardalens universitet* 
Uppsala universitet* 

3. Stockholms 
sjukvårdsregion 

Region Stockholm 
Region Gotland 

Karolinska institutet* 
Marie Cederschiöld högskola 
Röda Korsets Högskola 
Sophiahemmet Högskola* 

4. Sydöstra 
sjukvårdsregionen 

Region Östergötland 
Region Jönköpings län 
Region Kalmar län 

Linköpings universitet* 
Stiftelsen Högskolan i 
Jönköping 
Linnéuniversitetet* 

5. Västra sjukvårds-
regionen 

Västra Götalandsregionen 
Region Halland (Norra delen: 
Kungsbacka kommun, Varbergs 
kommun, Falkenbergs kommun) 

Göteborgs universitet* 
Högskolan Väst 
Högskolan i Skövde* 
Högskolan i Borås* 

6. Södra sjukvårds-
regionen 

Region Halland (Södra delen: 
Halmstad kommun, Hylte 
kommun, Laholms kommun) 
Region Blekinge 
Region Kronoberg 
Region Skåne 

Högskolan i Halmstad 
Högskolan Kristianstad 
Blekinge tekniska högskola 
Lunds universitet* 
Malmö universitet 

* Lärosäten som också har tillstånd att utfärda barnmorskeexamen.  

 
9 För hälso- och sjukvård som berör flera regioner ska landet vara indelat i samverkansregioner 
(3 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförordningen [2017:80]).  
10 En sjukvårdsregion består av ett kommunalförbund med sjukvårdshuvudmän som samverkar 
kring utnyttjandet av regionens sjukvårdsresurser. Medlemmarna i Sveriges sex sjukvårds-
regioner utgörs av regioner. Region Halland är medlem i två olika kommunalförbund eftersom 
de södra kommunerna i Hallands län ingår i Södra sjukvårdsregionen och de norra kommunerna 
i Västra sjukvårdsregionen.  
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Figur 6.2 Sjukvårdsregioner och lärosätesorter med utbildning 
till sjuksköterska och barnmorska 

 
Källa: Kartbild av Nordregio.  
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De sjukvårdsregionala råden är nu i en uppbyggnadsfas. Utredningens 
bedömning är att de sjukvårdsregionala råden har en stor potential 
och bl.a. kan bidra till att fler verksamheter och vårdgivare kan med-
verka i VFU. Det är därför viktigt att säkerställa att de byggs upp i 
samma takt över hela landet. Nationella vårdkompetensrådet har ock-
så i uppgift att stödja de sjukvårdsregionala råden (SFS 2021:201). 
Utredningen anser att ytterligare medel bör tillföras Nationella vård-
kompetensrådet för ökat kanslistöd till uppbyggnaden av de nyligen 
etablerade sjukvårdsregionala råden.  

Utöver den samverkan som finns inom Nationella vårdkompetens-
rådet och de sjukvårdsregionala råden kan utredningen konstatera 
att särskilda medel har beslutats för en nationell satsning på VFU-
samordning i vårdutbildningar (se budgetpropositionen för 2022).  
UKÄ har t.ex. fått medel inom ramen för satsningen för att stödja en 
sådan VFU-samordning. 

6.5 Medverkan i VFU avgörs ytterst 
av verksamheternas förutsättningar 

En grundläggande förutsättning för att vårdgivaren ska kunna med-
verka i utbildning är att verksamheten har möjlighet att ta emot 
studenter. Det förutsätter i sin tur bl.a. att verksamheten är en väl 
fungerande arbetsplats med en god arbetsmiljö. Under utredningens 
arbete har arbetsmiljön i vården uppmärksammats i media, bl.a. till 
följd av covid-19-pandemin, och krav på förbättringar har förts fram 
av fack- och professionsförbund.11 Det är vårdgivarna som i egenskap 
av arbetsgivare ansvarar för arbetsmiljön. För regioner och kommu-
ner representeras arbetsgivaren ytterst av de politiker som valts in i 
fullmäktige och nämnder.12 Utredningen noterar att medel föreslås 
för goda förutsättningar på arbetsplatserna i vårändringsbudgeten för 
2022. Utredningen kan dock konstatera att även om arbetsmiljön är 

 
11 Till exempel krävde Läkarförbundet och Vårdförbundet i en debattartikel i Dagens Nyheter 
i januari 2022 att regeringen skulle tillsätta en kriskommission för arbetsmiljön i vården 
(Dagens Nyheter, 2022-01-14). Efter ett möte med Läkarförbundet, Vårdförbundet och 
Kommunal om läget i vården sade ansvariga statsråd och departement nej till en sådan nationell 
kommission. Ytterligare elva fack- och professionsförbund från vårdområdet har sedan dess 
anslutit sig till kravet på förbättringar i arbetsmiljön och initierat ett upprop i form av en namn-
insamling via nätet (Dagens Medicin, 2022-02-28).  
12 Arbetsmiljöverket, https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/halso--och-sjukvard/ansvar-for-
arbetsmiljon-inom-halso--och-sjukvarden/. 
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en mycket central fråga för förutsättningarna att i praktiken genom-
föra VFU, ligger den utanför utredningens uppdrag.  

En annan viktig förutsättning för VFU är att det i den mottagande 
organisationen finns incitament för medarbetare att medverka i grund-
utbildningen av blivande kollegor. Ett sätt kan vara att uppdraget som 
handledare är meriterande i organisationens karriärstruktur. Region 
Stockholm har t.ex. tagit fram s.k. kompetensstegar för olika yrkes-
grupper där handledning är en kompetensutvecklande aktivitet för 
sjuksköterskor. Även denna centrala fråga är en arbetsgivarfråga som 
ligger utanför utredningens uppdrag.  

Medarbetarna måste också ges tid att handleda. Det finns exem-
pel i VFU-avtalen på krav om hur mycket tid handledaren ska avsätta 
för sitt uppdrag per student, per vecka, per termin etc. Det är därmed 
ett avtalsvillkor som måste uppfyllas. Det visar också hur mycket tid 
som behöver avsättas för handledning i organisationen. Även detta 
är ett krav som behöver ingå i förfrågningsunderlaget i ett LOU- 
eller LOV-förfarande. Det är också ett avtalsvillkor som bör följas 
upp för att säkerställa att handledaruppdraget fullgörs så som avtalat. 
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7 Verksamhetsförlagd utbildning 
inom sjuksköterskeutbildningen 

I detta kapitel redovisas ett förslag och en bedömning som rör verk-
samhetsförlagd utbildning (VFU) inom sjuksköterskeutbildningen.  

För att underlätta för fler vårdgivare och hälso- och sjukvårds-
verksamheter att medverka i VFU föreslås lärosäten som anordnar 
sjuksköterskeutbildning få i uppdrag att utforma flexibla handlednings-
modeller. Uppdraget föreslås genomföras i samråd med hälso- och 
sjukvårdshuvudmän och vårdgivare (avsnitt 7.1). Handledningsmodel-
lerna ska ge förutsättningar att utveckla kurser för fler verksamheter. 
I uppdraget till lärosätena ska även ingå att utveckla VFU-kurser för 
fler verksamheter.  

Många lärosäten har infört ett slutprov för utbildning till sjuk-
sköterska där en del av provet genomförs i hälso- och sjukvårdsverk-
samheter. De flesta lärosäten har anslutit sig till ett nationellt prov, 
Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen (NKSE). 
Syftet med provet är bl.a. att stärka yrkeskompetensen och säker-
ställa en så likvärdig klinisk kompetens som möjligt hos nyexamine-
rade sjuksköterskor. Provet ökar också samverkan mellan lärosäten 
och hälso- och sjukvårdsverksamheter kring VFU. Utredningen gör 
därför bedömningen att utbildning till sjuksköterska bör avslutas 
med ett kliniskt prov och att samtliga lärosäten bör delta i den natio-
nella modell för kliniskt slutprov som finns sedan tidigare, NKSE 
(avsnitt 7.2). 
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7.1 Uppdrag att utveckla flexibla handledningsmodeller 
och VFU-kurser för fler verksamheter inom 
hälso- och sjukvården 

Förslag: Lärosäten som anordnar sjuksköterskeutbildning ska få 
i uppdrag att utforma modeller för handledning, inklusive krav på 
handledarnas kompetens, som kan underlätta för fler vårdgivare 
och verksamheter inom hälso- och sjukvården att medverka i verk-
samhetsförlagd utbildning. Uppdraget ska genomföras i samråd 
med hälso- och sjukvårdshuvudmännen och vårdgivare. De sjuk-
vårdsregionala råden kan här vara en samverkansyta. 

Handledningsmodellerna, inklusive kompetenskraven för hand-
ledare, ger förutsättningar att utveckla VFU-kurser för fler verk-
samheter. Lärosäten som anordnar sjuksköterskeutbildning ska 
därför få i uppdrag att planera och utveckla VFU-kurser inom ut-
bildning som är förlagd i fler verksamheter än i dag. Kurserna ska 
kunna genomföras med start senast höstterminen 2025. 50 miljo-
ner kronor föreslås avsättas för utveckling av VFU-kurser inom 
sjuksköterskeutbildningen. 

Skälen för utredningens förslag och bedömning 

Det finns behov av VFU i fler verksamheter 
inom sjuksköterskeutbildningen 

För att kunna svara upp mot dagens och framtidens behov av kom-
petensförsörjning inom hälso- och sjukvården pågår en utbyggnad 
av sjuksköterskeutbildningen. Det finns därför ett generellt behov 
av att underlätta för mer VFU inom sjuksköterskeutbildningen. Ut-
vecklingen inom den svenska hälso- och sjukvården innebär emeller-
tid att antalet vårdplatser på sjukhus har minskat.1 Minskningen har 
skett successivt under de senaste decennierna och förklaras fram-
för allt av den medicinska utvecklingen och reformer inom hälso- 
och sjukvården där utvecklingen har gått mot mer öppen vård. Det 

 
1 Sverige har i en internationell jämförelse få vårdplatser på sjukhus. Sedan 2006 har var femte 
vårdplats i Sverige försvunnit. Sverige har i dag 2,0 vårdplatser per 1 000 invånare (Dagens 
Nyheter, 2022-03-13, uppgifter från Sveriges kommuner och regioner, SKR). År 2017 var an-
talet vårdplatser på sjukhus i Sverige lägst i EU, 2,2 vårdplatser per 1 000 invånare, i jämförelse 
med snittet för EU om 5,0 vårdplatser per 1 000 invånare (OECD, State of Health in the EU. 
Sverige, landprofil hälsa 2019 [2019]).  



SOU 2022:35 Verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeutbildningen 

115 

innebär att VFU behöver kunna förläggas i fler verksamheter inom 
hälso- och sjukvården. 

Det finns också ett särskilt behov av att kunna säkerställa tillgången 
till VFU för sjuksköterskeutbildningen eftersom yrkeskvalifikations-
direktivet, till skillnad från övriga hälso- och sjukvårdsutbildningar, 
reglerar omfattningen av klinisk utbildning (se kapitel 5). 

Brist på VFU-platser kan förklaras av en brist på handledare 

Kvalificerade handledare är en nödvändig förutsättning för all VFU. 
Brist på handledare innebär att det blir brist på VFU-platser. Brist på 
handledare kan ha flera orsaker. Det kan saknas incitament i verksam-
heten att åta sig uppdrag som handledare. Bristen på handledare kan 
också bero på att det saknas erfaren eller utbildad personal i verksam-
heten eller på att viss kompetens inte finns i verksamheten. Det är 
ytterst verksamhetschefen som ansvarar för att säkerställa att rätt kom-
petens finns för verksamheten. För att fastställa kompetensbehoven ut-
går verksamhetschefen naturligen från de krav som ställs i verksamheten.  

Fler handledningsmodeller behövs 

Sedan huvudmannaskapet för vårdutbildningarna övergick från regio-
nerna (dåvarande landstingen) till staten 2002 har VFU fortsatt att 
förläggas inom framför allt den hälso- och sjukvård som är regionens 
ansvar, dvs. på sjukhus. VFU behöver i större utsträckning kunna 
förläggas även inom den kommunala hälso- och sjukvården och hos 
privata vårdgivare. Utredningen har uppfattat att dagens handled-
ningsmodeller och krav på handledares kompetens i huvudsak utgår 
från vårdverksamheten på sjukhus. En förutsättning för att kurser 
under sjuksköterskeutbildningen ska kunna förläggas inom den kom-
munala hälso- och sjukvården och hos privata vårdgivare är att kur-
serna utgår från handledningsmodeller och krav på handledares kom-
petens som är anpassade till dessa verksamheter. 

Utredningen vill understryka vikten av att lärosätenas olika model-
ler för handledning inte försvårar uppdraget som handledare eller 
stänger ute viss handledningskompetens. Utredningens genomgång 
av lärosätenas VFU-avtal visar att handledningsmodeller och krav på 
handledares kompetens ofta regleras i avtalen. Kompetenskraven kan 
vara detaljerade eller mer övergripande eller uttryckas som ett strävans-
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mål. Utredningen anser att det bör säkerställas att de kompetenskrav 
som lärosätena ställer på handledare tar hänsyn till de kompetenser 
som finns i verksamheten. I VFU-avtal, liksom i vårdavtal och i upp-
handlingsdokument (förfrågningsunderlag) för privata vårdgivare, be-
höver därför handledningsmodell och krav på kompetens hos hand-
ledare kunna anpassas till typ av vårdverksamhet och till den aktuella 
verksamheten (se även avsnitt 6.3.3). 

Det är också viktigt att lärosätena inte ställer krav på en högre ut-
bildningsnivå hos handledare än vad som är nödvändigt. All utbild-
ning ska självklart uppfylla de krav som ställs på högskoleutbildning 
i högskoleförfattningarna. Utredningen vill emellertid peka på att det 
finns en risk att önskemål om en hög utbildningsnivå hos samtliga 
handledare stänger ute viss handledningskompetens som finns i verk-
samheten. Till exempel kan utbildade och erfarna undersköterskor 
vara en handledarresurs. Det finns exempel på VFU-avtal där utbil-
dade undersköterskor, företrädesvis med handledarutbildning, kan 
handleda sjuksköterskestudenter i daglig omvårdnad i kommunal 
vårdverksamhet (Marie Cederschiöld högskola och Stockholms stad).  

För att kunna förlägga kurser i fler verksamheter än i dag bedömer 
utredningen att fler handledningsmodeller behöver utvecklas som är 
anpassade efter olika typer av vårdverksamhet, inklusive krav på hand-
ledarkompetens. Ett alternativ skulle enligt utredningen kunna vara 
att utveckla en, flexibel handledningsmodell, inklusive krav på handledar-
kompetens, som är oberoende av typ av vårdverksamhet. Till exempel 
skulle det kunna anges vilka yrkesgrupper som kan handleda i olika 
moment för att öppna upp för medverkan av fler erfarna och kunniga 
medarbetare. Ett krav på viss formell kompetens hos handledare skulle 
då kunna frångås med hänvisning till handledningsmodellen. 

Uppdrag att utforma handledningsmodeller och utveckla VFU-kurser 

Utredningen föreslår att lärosäten som anordnar sjuksköterskeutbild-
ning ska få i uppdrag att utforma en eller flera handledningsmodeller, 
inklusive krav på handledarnas kompetens, som kan underlätta för 
fler vårdgivare och verksamheter inom hälso- och sjukvården att med-
verka i verksamhetsförlagd utbildning. Modellerna bör vara anpas-
sade till olika verksamheter (sluten vård, primärvård och kommunal 
hälso- och sjukvård) och till verksamheternas olika förutsättningar 
(större regioner, mindre kommuner, privata vårdgivare etc.). Kom-
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petenskraven för handledare behöver kunna ta hänsyn till de kompetens-
krav som ställs i den aktuella verksamheten. Uppdraget ska genom-
föras i samråd med hälso- och sjukvårdshuvudmän och vårdgivare. 
Det kan med fördel genomföras i samverkan med andra lärosäten. 
De sjukvårdsregionala råden kan här vara en samverkansyta. 

Handledningsmodellerna, inklusive kompetenskraven för hand-
ledare, ger förutsättningar att utveckla VFU-kurser för fler verksam-
heter. Lärosäten som anordnar sjuksköterskeutbildning ska därför 
dessutom få i uppdrag att planera och utveckla VFU-kurser inom 
utbildning som är förlagd i fler verksamheter än i dag. Kurserna ska 
kunna genomföras med start senast höstterminen 2025. För att säker-
ställa att dagens omfattning av VFU på lärosätena behålls, eller i vissa 
fall ökas, föreslår utredningen att 50 miljoner kronor ska avsättas för 
utveckling av VFU-kurser inom sjuksköterskeutbildningen. Lärosätena 
ska i årsredovisningen redovisa arbetet under året samt beskriva plane-
rad utbildning och planerade samarbeten. Lärosätena ska sträva efter 
att behålla, eller vid behov öka, andelen verksamhetsförlagd utbildning. 

7.2 Utbildning till sjuksköterska bör avslutas  
med ett nationellt kliniskt slutprov 

Bedömning: För att stärka yrkeskompetensen hos blivande sjuk-
sköterskor bör utbildning till sjuksköterska avslutas med ett kliniskt 
prov. För att säkerställa en så likvärdig klinisk kompetens som 
möjligt hos nyexaminerade sjuksköterskor bör samtliga lärosäten 
delta i den nationella modell för kliniskt slutprov som finns sedan 
tidigare, Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen 
(NKSE).  

En del av provet bör genomföras i hälso- och sjukvårdsverk-
samhet, vilket förutsätter samverkan mellan lärosätena och verk-
samheterna. I VFU-avtal, liksom i vårdavtal och i upphandlings-
dokument (s.k. förfrågningsunderlag) för privata vårdgivare, bör 
det därför anges att vårdgivaren ska medverka i nationellt kliniskt 
slutprov inom sjuksköterskeutbildningen. 

Av lärosätets utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet bör 
det framgå att utbildningen avslutas med ett prov och av kurs-
planen bör det framgå vad som gäller för provets genomförande.  
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Skälen för utredningens förslag och bedömning 

VFU inom sjuksköterskeutbildningen varierar  
till omfattning och innehåll 

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) senaste utvärdering av sjuk-
sköterskeutbildningar 2013–2014 visade att det fanns en stor varia-
tion i hur utbildningarnas verksamhetsförlagda delar är utformade. 
Därför har UKÄ valt att 2021–2022 genomföra en tematisk utvärder-
ing av hur lärosätena arbetar för att ge studenterna förutsättningar 
att nå de mål för sjuksköterskeexamen som avser färdighet och för-
måga. Lärosäten, studenter och regioner har involverats i arbetet.  

Utredningens kartläggning av utbildning till sjuksköterska visar 
att VFU fortfarande varierar i omfattning och innehåll mellan läro-
sätena (se avsnitt 2.2.2 och bilaga 5). Det är en naturlig följd av att 
lärosätena är fria att utforma VFU utifrån de krav som ställs i hög-
skoleförfattningarna och yrkeskvalifikationsdirektivet. Variationerna 
kan dock vara förhållandevis stora ibland.  

Ett nationellt kliniskt slutprov kan stärka samverkan kring VFU 
och underlätta medverkan i VFU för hälso- och sjukvården 

Utredningen har uppfattat att en alltför stor variation i VFU mellan 
lärosätena kan försvåra medverkan i VFU för hälso- och sjukvårds-
verksamheterna. Deras medverkan underlättas av att förutsättningarna 
är så tydliga som möjligt. Hälso- och sjukvårdshuvudmän och vård-
givare kan behöva samarbeta med flera lärosäten. En ökad överens-
stämmelse mellan utbildningarna på olika lärosäten skulle då innebära 
en ökad tydlighet.  

Ett nationellt kliniskt slutprov kan stärka samverkan mellan läro-
säten och hälso- och sjukvården kring VFU inom sjuksköterske-
utbildningen. Ett sådant prov förutsätter diskussion om utbildningens 
omfattning och innehåll mellan lärosäten och mellan lärosäten och 
hälso- och sjukvården. Det förutsätter också samverkan mellan läro-
säten och hälso- och sjukvården för planering och genomförande av 
själva provet, inklusive kriterier och krav vid bedömning av studen-
tens kliniska kompetens. Det ökar hälso- och sjukvårdshuvudmännens 
delaktighet i utbildningen, vilket i sin tur främjar utvecklingen av ut-
bildningen. Ett sådant prov kan även med fördel bygga vidare på och 
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fortsätta det erfarenhetsutbyte som inletts mellan lärosäten och hälso- 
och sjukvårdshuvudmän i samband med den tematiska utvärdering 
av sjuksköterskeexamens mål för färdighet och förmåga som genom-
förs 2021–2022 på initiativ av UKÄ. 

Ett nationellt kliniskt slutprov kan ge mer likvärdiga färdigheter 
hos nyexaminerade sjuksköterskor 

Utredningen har uppfattat att hälso- och sjukvården efterfrågar mer 
likvärdiga färdigheter hos nyexaminerade sjuksköterskor. Regionerna 
anordnar t.ex. särskilda introduktionsprogram för nyutbildade sjuk-
sköterskor för att bl.a. kompensera för olikheter i grundutbildningen 
och säkerställa att alla sjuksköterskor på samma arbetsplats har samma 
grundkompetens (se avsnitt 2.2.6). Genom ett nationellt kliniskt slut-
prov bedöms kunskaper och färdigheter i slutet av utbildningen på 
samma sätt för alla studenter utan hänsyn till olikheter i lärosätenas 
utbildningsplaner. Det innebär att bedömningen blir likvärdig på natio-
nell nivå. På så sätt säkerställer provet att nyexaminerade studenter 
har de kunskaper och färdigheter som kan förväntas generellt inom 
hälso- och sjukvården. 

Ett nationellt kliniskt slutprov kan ge en större trygghet i yrkesrollen 

Utredningen har uppfattat att många nyexaminerade sjuksköterskor 
kan uppleva att de inte är så rustade för yrket som de trodde. Utbild-
ningen har gett en grund, men mer färdighetsträning skulle förbereda 
bättre för yrkesutövningen och ge en större trygghet i yrkesrollen. En 
utbildning som leder till yrkesexamen förväntas kunna ge en grund-
trygghet i yrket.  

Många sjuksköterskeutbildningar har ett kliniskt slutprov i dag. 
Det har funnits viss kritik från studenter mot att inte alla lärosäten 
använder sig av ett sådant prov. Många studenter upplever att slut-
provet ger en större trygghet inför den kommande yrkesutövningen. 
Det uppfattas som ett kvitto på att man är redo att börja arbeta. En 
del studenter kan emellertid känna stor oro inför ett slutprov som 
avser tre års studier. Precis som med andra prov inom högskolan finns 
dock äldre prov tillgängliga, och provet anordnas vid flera tillfällen 
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för den som inte får godkänt resultat. Det finns också information 
om vad som förväntas av studenten på provet (Vårdfokus, 2021-10-26). 

Många sjuksköterskeutbildningar har redan ett kliniskt slutprov  

I dag är femton av tjugofem lärosäten anslutna till Nationell klinisk 
slutexamination för sjuksköterskeexamen (NKSE). NKSE omfattar 
2 högskolepoäng och består av ett skriftligt och ett praktiskt prov. 
Det skriftliga provet (1 högskolepoäng) sker samtidigt vid alla del-
tagande lärosäten i slutet av terminen. Det består av två patientfall 
som speglar realistiska vårdsituationer. Ett delprov avser läkemedels-
beräkning. Det praktiska provet (1 högskolepoäng) genomförs ter-
min 6 i slutet av studentens VFU. Provet innebär att vårda en patient 
så självständigt som möjligt i tre timmar under observation av be-
dömningsansvarig sjuksköterska. Ytterligare en timme avsätts för den 
sammanfattande bedömningen då lärosätets lärare medverkar. Läro-
sätets lärare ansvarar för det praktiska provet och utfärdar underlag till 
betyg, men medverkar endast under den sista timmen vid en samman-
fattande bedömning. Examinatorn för den aktuella kursen fastställer 
det slutliga betyget på det praktiska provet. Utredningens genomgång 
av VFU-avtalen visar att det finns exempel på att NKSE ingår i en 
verksamhetsförlagd kurs och på att regionen ska medverka i NKSE.  

Fyra lärosäten, som inte är anslutna till NKSE, använder sig av lik-
nande kliniska slutprov. Utredningen har uppfattat att det huvud-
sakligen är av praktiska skäl som lärosätena inte har anslutit sig till 
NKSE. Eftersom det skriftliga provtillfället äger rum samtidigt för 
alla lärosäten behöver utbildningens upplägg anpassas efter det. Det 
praktiska provet äger rum under utbildningens sista termin och är helt 
oberoende av i vilken verksamhet VFU då är förlagd. Utredningens 
kartläggning av utbildning till sjuksköterska visar att alla lärosäten 
i dag förlägger VFU under utbildningens sista termin (se bilaga 5).  

Sex av tjugofem lärosäten använder sig inte av en klinisk slut-
examination inom sjuksköterskeutbildningen. Skälet kan t.ex. vara 
att lärosätet har en annan pedagogisk modell för sin utbildning och 
examination. Utredningen kan konstatera att det generellt är ovan-
ligt med nationella slutprov inom den svenska högskolan. Exempel 
på liknande prov finns inom utbildning till läkare: prov för utländska 
läkare, AT-provet för läkare (vid utbildning till den tidigare läkar-
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examen) och s.k. integrerad slutexamination (3 högskolepoäng) på 
läkarprogrammet vid Karolinska institutet (tidigare även på Uppsala 
universitet). Enligt vad utredningen inhämtat förekommer nationella 
slutprov ofta i andra länder, t.ex. i Norge. 

Utbildning till sjuksköterska bör avslutas  
med ett nationellt kliniskt slutprov 

Utredningens samlade bedömning är att fördelarna med ett natio-
nellt kliniskt slutprov för utbildning till sjuksköterska överväger de 
invändningar som utredningen uppfattar kan finnas hos vissa läro-
säten och en del studenter, som redovisats ovan. Ett kliniskt prov 
syftar till att stärka yrkeskompetensen hos blivande sjuksköterskor. 
En sådan examination bör pröva om studenten i slutet av termin sex 
har uppnått den kliniska kompetens som krävs hos en nyexaminerad 
sjuksköterska. En del av provet bör därför genomföras i hälso- och 
sjukvårdsverksamhet, vilket förutsätter samverkan mellan lärosätena 
och verksamheterna. Ett slutprov bör avse måluppfyllelsen för examen 
i sin helhet. Det betyder att examinationen avser målen för sjuk-
sköterskeexamen enligt bilaga 2 i högskoleförordningen (1993:100) och 
målen för utbildning på grundnivå enligt 1 kap. 8 § högskolelagen 
(1992:1434). För att säkerställa en så likvärdig klinisk kompetens som 
möjligt hos nyexaminerade sjuksköterskor bör ett kliniskt slutprov 
vara nationellt. Utredningen bedömer därför att utbildning till sjuk-
sköterska bör avslutas med ett kliniskt slutprov och att samtliga läro-
säten bör delta i den nationella modell för kliniskt slutprov som finns 
sedan tidigare, Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterske-
examen (NKSE).  

NKSE startade som en försöksverksamhet med fyra lärosäten i 
början av 2000-talet. Svensk sjuksköterskeförening medverkade ock-
så. Utredningen kan konstatera att försöksverksamheten föll väl ut 
och att examinationen fungerar väl i dag. De flesta studenter genom-
går provet med godkänt resultat första gången de genomför det. Höst-
terminen 2020 t.ex. godkändes 94 procent av studenterna i det prak-
tiska provet, 83 procent i det skriftliga delprovet med patientfall och 
81 procent i det skriftliga delprovet med läkemedelsberäkning (Vård-
fokus, 2021-10-26). Utredningen har också inhämtat att frågor som 
rör NKSE endast har förekommit i ett par enstaka ärenden hos 
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Universitetskanslersämbetet och Överklagandenämnden för hög-
skolan och då utan att leda till någon åtgärd. 

Det finns i dag en styrelse för NKSE som har i uppdrag att fort-
sätta utveckla innehållet i examinationen, ansvara för kvalitetssäkring 
av modellen och samordna de lärosäten som har infört examinatio-
nen. Om samtliga lärosäten ansluter sig, kommer denna organisation 
att behöva anpassas efter tjugofem lärosäten i stället för dagens fem-
ton lärosäten. Det kommer framför allt att ställa större krav på sam-
ordning. Ett lämpligt lärosäte bedöms därför behöva ha huvudansvar 
för administrativt stöd och förvaltning av provet.  

Därutöver gör utredningen bedömningen att det av VFU-avtal, 
liksom av vårdavtal och av upphandlingsdokument (s.k. förfrågnings-
underlag) för privata vårdgivare, bör framgå att vårdgivaren ska med-
verka i nationellt kliniskt slutprov inom sjuksköterskeutbildningen.  

Dessutom gör utredningen bedömningen att det av lärosätets ut-
bildningsplan för sjuksköterskeprogrammet bör framgå att utbild-
ningen avslutas med ett prov och att det av kursplanen bör framgå vad 
som gäller för provets genomförande. 
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8 Examensmålen förtydligas för 
sjuksköterskor och barnmorskor 

I detta kapitel ges inledningsvis en allmän bakgrund till högskolans 
examensmål (avsnitt 8.1). Därefter redovisas skälen för utredningens 
bedömning att examensmålen för sjuksköterske- och barnmorske-
utbildningarna behöver förtydligas i vissa avseenden (avsnitt 8.2). 
Utredningens utgångspunkter och överväganden vid arbetet att se 
över examensbeskrivningarna återges i ett eget avsnitt (avsnitt 8.3). 
Sedan följer utredningens förslag till förtydligade examensmål för 
båda utbildningarna (avsnitt 8.4). Förslagen avser patientsäkerhet, ett 
personcentrerat förhållningssätt och interprofessionellt teamarbete 
för sjuksköterskeexamen samt vissa moderniseringar av målen i övrigt. 
För sjuksköterskeexamen ska också ett eget mål om kunskap inom 
området omvårdnad införas. Slutligen redovisas utredningens bedöm-
ning att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bör få i uppdrag att se 
över den terminologi som används i examensbeskrivningarna för 
hälso- och sjukvårdsutbildningar och skälen för denna bedömning (av-
snitt 8.5). 

8.1 Högskolans examensmål 

8.1.1 Kraven för examen anges i examensbeskrivningarna 

Högskoleutbildning ska enligt högskolelagen (1992:1434) ges på tre 
nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. För var och en av 
nivåerna finns en beskrivning av övergripande krav på utbildningen 
(1 kap. 7–9 a §§ högskolelagen). Omfattningen av högskoleutbildning 
anges i högskolepoäng där heltidsstudier under ett normalstudieår 
om 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng (6 kap. 2 § högskoleför-
ordningen [1993:100]).  
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Examina ska avläggas på en av de tre nivåerna grundnivå, avan-
cerad nivå eller forskarnivå (1 kap. 10 a § högskolelagen). Examina 
på grundnivå är generella examina, konstnärliga examina och yrkes-
examina. Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kun-
skaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller 
motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag 
när det gäller konstnärlig utbildning. Utbildning på grundnivå ska ut-
veckla studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedöm-
ningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, 
och beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område 
som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdig-
heter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig 
nivå, följa kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper även med per-
soner utan specialkunskaper inom området (1 kap. 8 § högskolelagen). 

Examina på avancerad nivå är generella examina, konstnärliga 
examina och yrkesexamina. Utbildning på avancerad nivå ska väsent-
ligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på 
grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå 
ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i 
förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som 
gäller för utbildning på grundnivå, ytterligare utveckla studenternas 
förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, utveckla 
studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställ-
ningar och situationer, och utveckla studenternas förutsättningar för 
yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för 
forsknings- och utvecklingsarbete (1 kap. 9 § högskolelagen).  

Utifrån beskrivningen av krav på utbildningen på respektive nivå 
i 1 kap. högskolelagen anges i en examensbeskrivning för varje examen 
vilka krav som ska uppfyllas för examen. Examensbeskrivningarna är 
samlade i examensordningen i bilaga 2 till högskoleförordningen.1 

8.1.2 Examensbeskrivningarna följer en gemensam struktur 

I propositionen Ny värld – ny högskola (prop. 2004/05:162, 
bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160) gjorde regeringen bedöm-
ningen att alla examensbeskrivningar bör följa en gemensam struk-

 
1 Examina som får utfärdas av Försvarshögskolan och Sveriges lantbruksuniversitet regleras i 
särskilda förordningar. 
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tur. Det innebär bl.a. att examensbeskrivningarna bör vara kortfat-
tade och koncentrerade till det väsentliga och att de bör vara lång-
siktigt hållbara i den meningen att de inte ska behöva ändras ofta. 
Omfattningen av den utbildning som studenten ska ha klarat av för 
att få examen ska anges med ett exakt antal poäng. Examensbeskriv-
ningarna bör även formuleras så att de säkerställer att studenterna 
får goda förutsättningar att nå examensmålen. Därigenom blir tyd-
ligt formulerade examensbeskrivningar centrala för lärosätenas kvali-
tetssäkring av utbildningen och för de granskningar som UKÄ gör.  

Mot denna bakgrund formuleras i bilaga 2 till högskoleförord-
ningen kraven för varje examen dels genom att det anges en bestämd 
omfattning för examen uttryckt i antal högskolepoäng, dels i form 
av ett övergripande mål, dels genom vissa krav som redovisas under 
rubrikerna2 ”Kunskap och förståelse”, ”Färdighet och förmåga”, ”Vär-
deringsförmåga och förhållningssätt”, ”Självständigt arbete (examens-
arbete)” och ”Övrigt”. 

Målen är uttryckta som förväntade studieresultat och anger vad 
studenten förväntas kunna, förstå, förhålla sig till eller kunna utföra 
för att få en viss examen. Lärosätena ska planera en utbildning utifrån 
beskrivningar av de kunskaper som studenterna förväntas ha tilläg-
nat sig vid slutet av utbildningen. I lärosätenas planering av en utbild-
ning ingår att bryta ned målen till utbildningsmoment i utbildnings- 
och kursplaner. All utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska 
enligt högskoleförordningen bedrivas i form av kurser (6 kap. 13 §).  

Målen för yrkesexamina, såsom sjuksköterske- och barnmorske-
examen, svarar mot kurser förlagda både på lärosätet och inom vård-
verksamheter. Målen är uttryckta på ett sådant sätt att de ska inkludera 
de kunskaper och kompetenser som studenterna tillägnar sig genom 
både teoretisk och praktisk undervisning. 

Lärosätena har rätt att utöver målen för respektive examen fast-
ställa lokala mål eller krav för utbildningen som ett sätt att profilera 
utbildningen. För lärosätena gäller dock begränsningen att kraven ska 
ligga inom ramen för målen i den aktuella examensbeskrivningen.  

 
2 Rubrikerna ”Kunskap och förståelse”, ”Färdighet och förmåga” och ”Värderingsförmåga och 
förhållningssätt” benämns ibland kunskapsformer.  
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8.2 Examensmålen för sjuksköterskor och 
barnmorskor behöver förtydligas i vissa avseenden  

Bedömning: Examensmålen för sjuksköterskeexamen och barn-
morskeexamen behöver förtydligas i vissa avseenden för att bättre 
spegla de kunskaper och förmågor som förändringar inom hälso- 
och sjukvården kräver. 

Skälen för utredningens bedömning 

Det pågår förändringar inom den svenska hälso- och sjukvården 

Sedan en tid pågår större förändringar inom den svenska hälso- och 
sjukvården. Det handlar bl.a. om en förstärkning av primärvården 
och en omställning till en mer personcentrerad, digital och samordnad 
hälso- och sjukvård. Bakgrunden till och målen för förstärkningen av 
primärvården och omställningen av hälso- och sjukvården beskrivs i 
de propositioner som låg till grund för förslagen. I januari 2018 läm-
nade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till ett första 
steg där primärvården ska bli den tydliga basen och första linjen i  
hälso- och sjukvården (prop. 2017/18:83). Regeringen lämnade där-
efter ytterligare förslag i en senare proposition med en förtydligad 
målbild för omställningen (prop. 2019/20:164).  

Samtidigt ska förlossningsvården stärkas som en del i arbetet för 
en mer jämställd hälso- och sjukvård. Staten har sedan flera år ingått 
årliga överenskommelser med Sveriges Kommuner och Regioner inom 
flera olika områden för att stödja detta förändringsarbete, med syfte 
att skapa en mer tillgänglig, jämlik och personcentrerad förlossnings-
vård, inklusive mödrahälsovård och eftervård. 

En ökad delaktighet för patienten i vården är viktig för patientsäkerheten  

Det övergripande målet med omställningen är att patienten får en 
god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Målet är också att 
patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser samt 
att hälso- och sjukvårdens resurser används på ett mer effektivt sätt. 
Regeringen har också angett tre inriktningsmål för reformen:  
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• ökad tillgänglighet 

• mer delaktiga patienter och en personcentrerad vård 

• ökad kontinuitet i primärvården. 

Regeringens initiativ omfattar både lagändringar och stimulansmedel 
till regionerna, men också andra insatser som uppdrag till Social-
styrelsen. 

När det gäller omställningen till en god och nära vård och inrikt-
ningsmålet en mer delaktig patient och en personcentrerad vård kon-
staterar regeringen i propositionen om omställningen av hälso- och 
sjukvården att en ökad patientdelaktighet är viktigt för en god patient-
säkerhet. Regeringen framhåller vidare att Socialstyrelsen i flera år 
har haft regeringens uppdrag att utveckla ett samlat stöd för hälso- 
och sjukvården på patientsäkerhetsområdet. Socialstyrelsen anger i 
sitt samlade webbaserade stöd för patientsäkerhet att brister i bemö-
tandet kan leda till patientsäkerhetsrisker. Det kan t.ex. handla om 
att patienten inte följer ordinationer och behandlingsrekommen-
dationer, inte återkommer trots att hans eller hennes tillstånd kräver 
det eller att patienten eller personalen inte uppfattar väsentlig infor-
mation (prop. 2019/20:164 s. 23–24).  

En personcentrerad hälso- och sjukvård 

Regeringen konstaterar i propositionen om omställningen av hälso- 
och sjukvården att det är viktigt att stärka patientens ställning och för-
bättra möjligheterna till delaktighet för att kunna uppnå en god och 
jämlik vård. Det är viktigt i all hälso- och sjukvård men har en särskilt 
stor betydelse när det gäller den vårdnivå som varje år möter en stor 
del av befolkningen – primärvården. För att möta utvecklingen med 
en ökad förekomst av kroniska sjukdomar och ökad ojämlikhet i  
hälsa är det avgörande att lyckas skapa bättre förutsättningar för 
människor att vara medskapande i sin egen vård och hälsa. Ökad 
patientdelaktighet är därmed en förutsättning för att kunna klara hälso- 
och sjukvårdens utmaningar på sikt (prop. 2019/20:164 s. 21).  

Regeringen framhåller vidare i propositionen att en personcen-
trerad hälso- och sjukvård utgår från patientens behov, preferenser 
och resurser. Enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys inne-
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bär personcentrering att utgå från individens behov, preferenser och 
resurser i alla delar av patientens vårdprocess – före, under, mellan 
och efter ett vårdmöte eller kontakt. Det handlar t.ex. om att skapa 
enkla kontaktvägar in i vården, att vårdpersonal och patienter tar 
gemensamma beslut om vård och behandling och att vården ger stöd 
till patientens egenvård. Personcentrering handlar också om att ta till 
vara patienters och närståendes erfarenheter och kunskaper i vård-
mötet, men även i utformningen av hälso- och sjukvården (s. 23). 

En digital hälso- och sjukvård 

I propositionen om omställningen av hälso- och sjukvården fram-
håller regeringen att för att kunna uppnå den utvecklade målbilden 
om att primärvården ska vara navet i vården och samspela med annan 
hälso- och sjukvård och med socialtjänsten är verksamhetsutveck-
ling genom digitalisering nödvändig. Pågående insatser kopplade till 
bl.a. arbetet med Vision e-hälsa 20253 kan enligt regeringen skapa nöd-
vändiga förutsättningar för detta arbete.  

En snabb tillämpning av digitala tekniker börjar nu enligt reger-
ingen ske inom hälso- och sjukvården. I dag kan alla vårdgivare er-
bjuda digitala tjänster. Utveckling sker t.ex. av videofunktioner, appar 
och digitala vårdplaner.  

Digitala lösningar menar regeringen kan användas för att stödja 
reformarbetet och omställningen till en nära vård, eftersom vården 
med digitaliseringens hjälp inte alltid behöver ges geografiskt nära. 
Digitalisering skapar möjligheter för primärvården att utveckla tjäns-
ter som skapar högre tillgänglighet för patienter, gör det möjligt för 
monitorering på distans och övervakning i hemmet, effektivisering 
av arbetssätt och processer samt informationsdelning mellan vård-
givare. Digitalisering skapar även förutsättningar för effektivare arbets-
sätt och processer, något som kan innebära kortare väntetider i vår-
den och avlastning för personalen (prop. 2019/20:164 s. 60–63). 

 
3 År 2016 ingick regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner en överenskommelse om 
”Vision e-hälsa 2025”. Den övergripande visionen är att Sverige 2025 ska vara bäst i världen på 
att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att 
uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad 
självständighet och delaktighet i samhällslivet. 
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En ökad kontinuitet i primärvården bidrar  
till interprofessionellt teamarbete 

När det gäller inriktningsmålet ökad kontinuitet i primärvården så 
framhåller regeringen i propositionen om omställningen av hälso- 
och sjukvården bl.a. att kärnan i kontinuiteten ska vara en fast läkar-
kontakt för alla patienter som vill det. Därutöver kan kontinuitet för 
de patienter som önskar, eller som i övrigt har behov av det, även bygga 
på en fast vårdkontakt med annan profession eller ett helt vårdteam 
med flera olika kompetenser kring den enskilde. Samtidigt behöver 
vården respektera att inte alla patienter efterfrågar personkontinuitet 
och byggande av relation med vårdens medarbetare. Graden av kon-
tinuitet bör därför, såsom allt annat i vården, anpassas efter patien-
tens behov, förutsättningar och preferenser. Regeringen framhåller 
vidare att även för relationerna mellan vårdens medarbetare är person-
kontinuitet en viktig förutsättning – inte minst för ett interprofes-
sionellt teamarbete i syfte att samverkan kring patienterna ska kunna 
ske så smidigt och effektivt som möjligt (prop. 2019/20:164 s. 28). 

Examensmålen för sjuksköterske- och barnmorskeexamen 
behöver förtydligas 

Utbildningen till sjuksköterska omfattar tre års heltidsstudier (180 hög-
skolepoäng) och avslutas med sjuksköterskeexamen som avläggs på 
grundnivå. Utbildningen till barnmorska omfattar ett och ett halvt 
års heltidsstudier (90 högskolepoäng) och är en påbyggnadsutbild-
ning som kräver legitimation som sjuksköterska. Den avslutas med 
barnmorskeexamen som avläggs på avancerad nivå.  

Sedan högskoleförordningen trädde i kraft 1993 (SFS 1993:100) 
har målen för sjuksköterskeexamen ändrats materiellt vid fyra tillfäl-
len.4 Målen för barnmorskeexamen har ändrats materiellt vid två till-
fällen.5 Vid den omfattande förändringen av högskoleförordningen 
och examensordningen som gjordes 2006 på grund av Sveriges del-
tagande i Bolognaprocessen6 fick examensbeskrivningen för sjuk-
sköterskeexamen sin nuvarande struktur och lydelse och detsamma 

 
4 Målen har ändrats 1995 (SFS 1995:337), 1998 (SFS 1998:1003), 2006 (SFS 2006:1053, änd-
ringen trädde i kraft 2010) och 2017 (SFS 2017:857, ändringen trädde i kraft 2018). 
5 Målen har ändrats 1998 (SFS 1998:1003) och 2006 (SFS 2006:1053, ändringen trädde i kraft 2010). 
6 Bolognaprocessen är ett mellanstatligt samarbete inom högre utbildning som omfattar över 
45 länder i Europa. 
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gäller för barnmorskeexamen. I examensbeskrivningen för sjukskö-
terskeexamen tillfördes dock 2017 ett nytt examensmål.7 

Examensmålen för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen 
har i stort sett varit oförändrade sedan 2006. De förändringar som 
pågår i hälso- och sjukvården kan innebära att yrkesrollerna för vår-
dens medarbetare, däribland sjuksköterskor och barnmorskor, ut-
vecklas och ändras. Det är viktigt att målen svarar upp mot de kom-
petenser som sjuksköterskor och barnmorskor förväntas ha. För att 
bättre spegla de förmågor och kunskaper som förändringarna inom 
hälso- och sjukvården innebär för yrkesrollen gör utredningen bedöm-
ningen att examensmålen för sjuksköterskor respektive barnmorskor 
behöver förtydligas i vissa avseenden.  

8.3 Utredningens utgångspunkter och överväganden 

I sjuksköterske- och barnmorskeutbildningarnas utbildnings- och 
kursplaner, som de olika lärosätena tar fram, finns examensmålen i re-
spektive examensbeskrivning nedbrutna till olika utbildningsmoment, 
i progression. Utbildningsinnehållet i utbildnings- och kursplanerna 
utvecklas kontinuerligt av lärosätena i samråd med studenter och av-
nämare inom ramen för respektive examensbeskrivnings krav. Iden-
tifierade brister i kunskaper eller förmågor hos nyexaminerade stu-
denter på någon av utbildningarna (eller om det är någon kunskap 
eller förmåga som inte behövs längre) ska alltså i första hand hante-
ras inom ramen för ändrade utbildnings- och kursplaner. Det är först 
i andra hand som det blir fråga om statlig styrning i form av ändrade 
examensmål. 

Mot bakgrund av de pågående förändringarna inom hälso- och 
sjukvården och att målen i stort sett varit oförändrade sedan 2006 
anser utredningen, som framgår av avsnitt 8.2, att det finns behov av 
att förtydliga examensmålen för sjuksköterskeexamen och barn-
morskeexamen. Vid utredningens genomgång av de båda befintliga 
examensbeskrivningarnas examensmål har ett antal frågor ställts en-
ligt följande: Finns det anledning att i vissa fall särskilt framhålla en 
viss kunskap eller förmåga som inte täcks av befintliga målformuler-
ingar, dvs. tillföra ett nytt mål? Ska något mål tas bort då studenterna 
inte längre behöver en viss kunskap eller förmåga i tillräckligt hög 

 
7 Nytt mål: ”visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” (SFS 2017:857). 
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utsträckning? Finns det någon kunskap eller förmåga som särskilt 
bör lyftas fram genom att modernisera ett befintligt mål eller bryta 
ut det till ett eget mål? Finns det överlappningar mellan befintliga mål 
som motiverar en ändring av något mål? Vad betyder det för barn-
morskeutbildningen om ett mål för sjuksköterskeexamen ändras? 
Behöver samma ändring göras i barnmorskeexamen? Behöver det i så 
fall finnas en progression? Eller har ändringen i sjuksköterskeexamen 
störst betydelse genom att barnmorskestudenten har med sig denna 
kunskap, färdighet eller förmåga från sin grundutbildning? 

I sammanhanget bör också uppmärksammas att om fler examens-
mål med nya ämnesområden tillförs en examensbeskrivning leder 
det till en ökad ”stoffträngsel” i utbildningen. Med andra ord finns 
risken att utbildningen blir mer ytlig om utbildningens omfattning 
(i antal högskolepoäng) är oförändrad och fler nya ämnesområden 
behöver examineras. Det ska ställas mot vikten av att säkerställa att 
alla nyexaminerade sjuksköterskor eller barnmorskor har de kunska-
per och förmågor de behöver för att möta det behov som deras yrkes-
roller kräver i dagens hälso- och sjukvård. Samtidigt kan man förstås 
inte lära sig allt som den framtida yrkesrollen kräver inom ramen för 
en grundutbildning till yrket. Fortbildning och vidareutbildning efter 
examen är också en viktig del i att upprätthålla kompetens och skaffa 
sig ytterligare kunskaper.  

De huvudsakliga utgångpunkter som utredningens arbete med att 
se över examensbeskrivningarna (examensmålen) följt har varit följande: 

– Examensbeskrivningarna ska spegla förändringarna inom hälso- 
och sjukvården. Här avses såväl reformer som annan utveckling 
inom hälso- och sjukvården. 

– Examensbeskrivningarna ska vara kortfattade, koncentrerade till det 
väsentliga och långsiktigt hållbara, dvs. målen ska inte vara detal-
jerade eller ta sikte på smala områden (se prop. 2004/05:162). En 
alltför hög detaljeringsgrad riskerar att göra att målen snabbare 
blir inaktuella. 

Utredningen har i sammanhanget även stämt av hur de föreslagna 
målen förhåller sig till vissa av sjuksköterskornas sex s.k. kärnkom-
petenser8 som är en del av kompetensbeskrivningen för legitimerad 

 
8 Se Sherwood G., Barnsteiner J., Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad – sex grundläggande 
kärnkompetenser, 2013.  
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sjuksköterska,9 liksom kompetensbeskrivningen för legitimerad barn-
morska. Kompetensbeskrivningarna har tagits fram av Svensk sjuk-
sköterskeförening respektive Svenska Barnmorskeförbundet.10 Ut-
redningen har även stämt av hur de föreslagna målen förhåller sig till 
den nyligen genomförda förändringen av examensbeskrivningen för 
läkarexamen (SFS 2019:161) i samband med att den nya läkarutbild-
ningen startade hösten 2021. Avsikten har varit att se till att målen i 
möjligaste mån har varit förenliga med sjuksköterskornas kärnkom-
petenser, kompetensbeskrivningen för respektive profession och 
examensbeskrivningen för läkarexamen. Därutöver har utredningen 
diskuterat särskilt hur målen för de båda examina förhåller sig till 
varandra eftersom barnmorskeutbildningen är en påbyggnadsutbild-
ning efter sjuksköterskeexamen. I arbetet med att förtydliga examens-
målen har utredningen beaktat relevanta bestämmelser i yrkeskvalifi-
kationsdirektivet. 

De ändringar i examensmålen som utredningen föreslår innebär 
att innehållet i utbildningarna tydliggörs och att vissa begrepp som 
är centrala för yrkesrollen och yrkesutövningen lyfts fram. Utred-
ningens avsikt är att de förtydligade mål som föreslås ska förbereda 
studenterna bättre för yrket och därmed göra dem tryggare i yrkes-
rollen som sjuksköterska respektive barnmorska. 

8.4 Tydligare mål för utbildning till sjuksköterska 
och barnmorska 

8.4.1 Kunskap inom området omvårdnad för sjuksköterskor 

Förslag: För sjuksköterskeexamen ska kunskap inom området 
omvårdnad införas som ett eget examensmål. Syftet med förslaget 
är att betona kopplingen till yrket. 

 
9 Kärnkompetenserna för sjuksköterskor finns närmare beskrivna i skriften Kompetens-
beskrivning för legitimerad sjuksköterska som Svensk sjuksköterskeförening tog fram 2017. 
Kompetensbeskrivningen beskriver legitimerad sjuksköterskas självständiga ansvar för om-
vårdnad av patienter och för de sex kärnkompetenserna innefattande personcentrerad vård, sam-
verkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård 
och informatik samt ledarskap och pedagogiska insatser i omvårdnadsarbetet.  
10 Svensk sjuksköterskeförening, Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2017). 
Svenska Barnmorskeförbundet, Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (version 1 
publicerad i maj 2018 och version 2 publicerad i januari 2019). Kompetensbeskrivningar för 
sjuksköterskor respektive barnmorskor utfärdades tidigare av Socialstyrelsen. 
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Skälen för utredningens förslag 

Utbildningar som leder till yrkesexamen ska förbereda för yrkes-
verksamhet inom ett visst yrke. Det övergripande målet för en yrkes-
examen är att studenten ska visa sådan kunskap och förmåga som 
krävs för behörighet att utöva yrket, om det är ett yrke som kräver 
någon form av behörighetsbevis som t.ex. legitimation, eller i annat 
fall för att kunna arbeta självständigt i yrket. För sjuksköterskeexamen 
ska studenten t.ex. visa sådan kunskap och förmåga som krävs för 
behörighet som sjuksköterska. Härigenom uttrycks på ett generellt 
sätt att utbildningen ska ge de kunskaper och färdigheter som krävs 
för att kunna arbeta inom sjuksköterskeyrket.  

Utredningen anser att förankringen i yrket bör tydliggöras för ut-
bildningen till sjuksköterska. Omvårdnaden är den legitimerade sjuk-
sköterskans specifika kompetens.11 Utredningen föreslår därför att ett 
eget inledande kunskapsmål införs i examensbeskrivningen för sjuk-
sköterskor enligt följande: ”visa kunskap inom området omvårdnad”. 
På så sätt synliggörs utbildningens koppling till yrkesverksamheten, 
liksom den specifika yrkeskompetensen. Omvårdnad omfattar det 
patientnära arbetet grundat i en humanistisk människosyn. Att sjuk-
sköterskans kompetensområde anges i ett eget mål ökar fokus på 
yrkesrollen. I förlängningen kan det bidra till en ökad trygghet i yrket.  

Utbildningen till sjuksköterska ska främst förbereda för yrkes-
utövning inom hälso- och sjukvården. Det är enligt utredningen vik-
tigt att de nyexaminerade sjuksköterskorna känner sig trygga med 
sina kunskaper, inte bara de teoretiska kunskaperna utan även de 
praktiska. På så sätt ges de goda förutsättningar att motsvara de krav 
på kompetens som arbetsgivarna bör kunna förvänta sig och att i för-
längningen stanna inom hälso- och sjukvården. Men oavsett hur väl 
förberedda de nyexaminerade sjuksköterskorna är behöver de intro-
duktion, handledning och stöd i yrket ute på arbetsplatsen (se av-
snitt 2.2.6 om regionernas introduktionsprogram för nyutbildade 
sjuksköterskor). Utredningen lämnar också andra förslag och bedöm-
ningar i syfte att stärka de blivande sjuksköterskornas yrkeskompetens 
och därmed tryggheten i yrkesrollen. Samtidigt ska sjuksköterske-
utbildningen självklart uppfylla högskoleförfattningarnas krav och 

 
11 Se vidare Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska från Svensk sjuksköterske-
förening (2017). 
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förbereda för fortsatta studier och en karriär inom utbildning och 
forskning i högskolan.  

8.4.2 Kunskap om patientsäkerhet för sjuksköterskor 

Förslag: För sjuksköterskeexamen ska kunskap om patientsäker-
het införas som ett eget examensmål. Syftet med förslaget är att 
markera betydelsen av att blivande sjuksköterskor får med sig den 
kunskap gällande patientsäkerhet som krävs för att de ska arbeta 
på ett patientsäkert sätt och därmed bidra till att minska före-
komsten av vårdskador. 

Skälen för utredningens förslag 

Kunskap om patientsäkerhet är viktig för att förebygga vårdskador 

Patientsäkerhet handlar om att patienter inte ska skadas i samband 
med hälso- och sjukvårdande åtgärder. Begreppen patientsäkerhet 
och vårdskada definieras i patientsäkerhetslagen (2010:659). Med 
patientsäkerhet menas skydd mot vårdskada (1 kap. 6 §), och med 
vårdskada menas lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom 
samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade 
vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården (1 kap. 
5 § första stycket). 

Att vården är säker är en grundsten i allt kvalitetsarbete i hälso- 
och sjukvården. En säker vård där förekomsten av vårdskador är låg, 
handlar ytterst om att skapa en god vård. I 5 kap. 2 § hälso- och sjuk-
vårdslagen (2017:30) anges att det inom hälso- och sjukvårdsverk-
samhet bl.a. ska finnas den personal som behövs för att god vård ska 
kunna ges. I förarbeten till den bestämmelsen anges att kraven på bl.a. 
vårdgivarens personal är av avgörande betydelse för vårdens kvalitet 
och patientsäkerhet samt att personalens antal eller kompetens inte 
kan anges generellt utan vad som är behövligt får avgöras från fall till 
fall (prop. 2016/17:43 s. 132 och prop. 1995/96:176 s. 52 och 103). 

Av Socialstyrelsens samlade webbaserade stöd för patientsäker-
het framgår att 1 200 dödsfall varje år kan bero på vårdskador och att 
100 000 patienter varje år drabbas av vårdskador. Kostnaderna för 
vårdskador beräknas uppgå till 8 miljarder kronor varje år.  
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I nuvarande examensbeskrivning för sjuksköterskor finns inget 
specifikt uttryckt om patientsäkerhet eller säker vård. Däremot ställs 
t.ex. krav på att studenterna ska ”visa kunskap om relevanta författ-
ningar”. En relevant författning som bör beaktas i utbildningen är 
exempelvis bestämmelserna i patientsäkerhetslagen.  

I examensbeskrivningen för den nya läkarutbildningen har det till-
förts ett nytt kunskapsmål om patientsäkerhet (SFS 2019:161). Övriga 
hälso- och sjukvårdsutbildningar i högskolan som leder till yrkes-
legitimation saknar motsvarande kunskapsmål om patientsäkerhet. 

Utredningen föreslår mot denna bakgrund att ett eget kunskaps-
mål införs i examensbeskrivningen för sjuksköterskor med lydelsen: 
”visa kunskap om patientsäkerhet”.  

Flera instanser bedömer att examenskravet bör stärkas 

Det har tidigare från myndighetshåll förts fram önskemål om att 
stärka skrivningarna om patientsäkerhet i hälso- och sjukvårdsutbild-
ningarna. Riksrevisionen konstaterar i rapporten Patientsäkerhet – 
har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäker-
het? från 2015 att innehållet i hälso- och sjukvårdsutbildningarna i 
högskolan har betydelse för det långsiktiga patientsäkerhetsarbetet. 
Riksrevisionen rekommenderar därför att regeringen tydligt bör for-
mulera vikten av patientsäkerhetskunskaper i de krav som ska upp-
fyllas för respektive examen enligt examensordningen (RiR 2015:12). 
Socialstyrelsen framhåller i sin sammanfattande bedömning i rap-
porten Patientsäkerhet i vårdutbildningar (2020) bl.a. att resultatet 
talar för att patientsäkerhet i program- och kursinnehåll vid utbild-
ningar inom vårdområdet behöver förstärkas. Chief Nurse Officer 
vid Socialstyrelsen har vid samtal med utredningen framfört att patient-
säkerhet borde finnas med i examensbeskrivningen för sjuksköterske-
utbildningen (möte 2021-06-21).  

Det egna målet markerar betydelsen men bedöms inte 
påverka utbildningarnas innehåll 

Utredningen har i sitt arbete fått uppfattningen att ämnesområdet 
patientsäkerhet är en del av lärosätenas utbildningar i dag och att det 
är något som omfattas av examinationen. Genom det föreslagna för-
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tydligandet avser utredningen att markera betydelsen av att studen-
terna på sjuksköterskeutbildningarna får med sig den kunskap som 
krävs för att de ska kunna arbeta på ett patientsäkert sätt.  

Patientsäkerhet är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser 

Målet om patientsäkerhet anknyter till en av sjuksköterskornas sex 
kärnkompetenser ”säker vård (och informatik)” som finns i kompe-
tensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor. Av kompetens-
beskrivningen framgår bl.a. att legitimerad sjuksköterska ska ha hand-
lingsberedskap för att kunna förebygga att patienter drabbas eller 
riskerar att drabbas av vårdskada, genom att arbeta patientsäkert och 
följa regelverk. Legitimerad sjuksköterska ska vidare vara riskmed-
veten och arbeta proaktivt genom att identifiera risker och rappor-
tera negativa händelser. 

8.4.3 Förmåga till ett personcentrerat förhållningssätt 
för sjuksköterskor  

Förslag: För sjuksköterskeexamen ska förmåga till ett person-
centrerat förhållningssätt införas som ett eget examensmål. Målet 
föreslås införas i syfte att tydligare anknyta till förändringen inom 
hälso- och sjukvården mot en ökad personcentrerad vård.  

Skälen för utredningens förslag 

Enligt 5 kap. 1 § 3 hälso- och sjukvårdslagen ska vården bygga på 
respekt för patientens självbestämmande och integritet. Av 5 kap. 
1 och 2 §§ patientlagen (2014:821) följer att hälso- och sjukvården 
ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med 
patienten. En patients medverkan i hälso- och sjukvården genom att 
han eller hon själv utför vissa vård- eller behandlingsåtgärder ska 
utgå från patientens önskemål och individuella förutsättningar.  

I hälso- och sjukvården pågår en förändring i riktning mot ökad 
personcentrerad vård. Ett steg i denna förändring är att i högre ut-
sträckning använda benämningen person i stället för patient. Person-
centrerad vård innebär en övergång från en modell där patienten är 
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den passiva mottagaren av en medicinsk åtgärd, med fokus på patien-
tens behov, till en modell där en överenskommelse görs med patien-
ten, ofta i samarbete med anhöriga, som aktiv deltagare i planering 
och genomförande av sin egen vård (både i sluten vård och öppen 
vård samt akut och palliativ vård) och rehabilitering. 

Begreppet eller modellen personcentrerad vård används relativt ut-
brett inom hälso- och sjukvården och är också i linje med pågående 
reformarbete i vården. Det är också en förmåga som är en självklar 
del av dagens utbildningar till sjuksköterska och därmed något som 
omfattas av examinationen. Det är också en förmåga som finns bland 
sjuksköterskornas kärnkompetenser och kompetensbeskrivning. En-
ligt utredningens uppfattning är det en helt central förmåga i vård- och 
hälsoarbetet.  

Utredningen föreslår därför ett tillägg till examensbeskrivningen 
för sjuksköterskor om ett personcentrerat förhållningssätt som ett 
eget förmågemål enligt följande: ”visa förmåga till ett personcentrerat 
förhållningssätt”.  

Genom att ett personcentrerat förhållningssätt införs som ett eget 
mål i examensbeskrivningen förtydligas examensbeskrivningarna i för-
hållande till förändringen i hälso- och sjukvården mot en ökad person-
centrerad hälso- och sjukvård.  

8.4.4 Förmåga att använda digitala verktyg m.m. 
för sjuksköterskor 

Förslag: För sjuksköterskeexamen ska förmåga att använda digi-
tala verktyg och arbetssätt samt teknisk utrustning i vård- och 
hälsoarbetet införas som ett eget färdighetsmål. Målet föreslås i 
syfte att tydligare anknyta till en alltmer digital hälso- och sjukvård 
där förmåga att använda digitala verktyg m.m. blir en allt viktigare 
kompetens som en del i omställningen av hälso- och sjukvården.  
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Skälen för utredningens förslag 

Det är angeläget att kunna använda digitala verktyg m.m.  
i hälso- och sjukvården 

Sverige har kommit förhållandevis långt när det gäller införande av 
olika former av it-stöd i hälso- och sjukvården jämfört med många 
andra länder (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vården ur 
primärläkarnas perspektiv 2019 – en jämförelse mellan Sverige och 
tio andra länder, 2020:5, 2020). Vidare så ökar användningen av digi-
tala vårdtjänster riktade till patienter (Socialstyrelsen, Digitala vård-
tjänster och artificiell intelligens i hälso- och sjukvården, 2019). 

Digitalisering är en viktig förutsättning för att nå en mer effektiv 
hälso- och sjukvård. Det kan t.ex. handla om att utveckla nya kon-
taktvägar via videosamtal, chattar, appar och distanskonsultationer 
mellan professioner samt hemmonitorering där patienter själva kan 
rapportera information till vården. Ett utflöde av denna utveckling 
är s.k. virtuella hälsorum, som kan vara ett obemannat rum i en gles-
bygdskommun, där vårdtagaren själv kan utföra enklare mätningar 
samt med hjälp av videouppkoppling konsultera sin vårdcentral. Vidare 
pågår forskning och utveckling kring tillämpningar av artificiell 
intelligens (AI) i hälso- och sjukvården inom en lång rad områden, 
från diagnostik och behandling till administration och medicinsk 
forskning. Fortfarande är det dock relativt få system som bygger på 
maskininlärning som används i praktisk klinisk verksamhet (Social-
styrelsen, Digitala vårdtjänster och artificiell intelligens i hälso- och 
sjukvården, 2019).  

Den tekniska utrustningen spelar en central roll i dagens vård- 
och hälsoarbete. Utvecklingen av teknisk kvalificerad utrustning går 
snabbt. Det är därför angeläget att utrustningen hanteras med hög för-
måga och säkerhet i omvårdnadsarbetet.  

Medarbetare vid E-hälsomyndigheten har vid samtal med utred-
ningen framhållit att införandet av digital teknik i vården ofta inte 
har påverkat arbetssätten som fortfarande är analoga. Hela potentia-
len i olika e-hälsotjänster utnyttjas därmed inte. Informatiken12 bör 
enligt myndigheten lyftas mer i sjuksköterskeutbildningen än vad 
man gör i dag. Informatiken är enligt myndigheten en viktig platt-
form för alla e-hälsotjänster. Kunskaper i informatik är också viktigt 

 
12 Med vårdinformatik avses det fält inom informationsvetenskap som omfattar analys och 
spridning av data rörande vård och omvårdnad genom bruk av datorer. 
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för att göra sjuksköterskor mer anställningsbara i ett internationellt 
sammanhang (möte 2021-06-23).  

I examensbeskrivningen för den nya läkarutbildningen finns ett 
nytt mål som bl.a. omfattar förmågan att använda digitala verktyg inom 
hälso- och sjukvården. 

Utredningen föreslår att ett eget förmågemål införs i examens-
beskrivningen för sjuksköterskor om att studenten ska ”visa förmåga 
att använda digitala verktyg och arbetssätt samt teknisk utrustning i 
vård- och hälsoarbetet”.  

Förmågan att använda digitala verktyg och arbetssätt samt teknisk 
utrustning i vård- och hälsoarbetet blir allt viktigare inom hälso- och 
sjukvården. Genom att bli säker i hanteringen av digitala verktyg och 
teknisk utrustning i vård- och hälsoarbetet ökar tryggheten i yrkes-
rollen. Genom att låta denna förmåga bli ett eget mål för utbildningen 
vill utredningen framhålla den vikt som bör läggas vid att dessa lär-
moment även i fortsättningen är en del av studenternas kliniska ut-
bildning vid exempelvis simuleringsövningar och finns med under ut-
bildning som är förlagd i vårdverksamheterna. Att den digitala och 
medicintekniska utvecklingen och ett digitalt arbetssätt förmedlas 
till studenterna är viktigt för att säkerställa att vården bedrivs resurs-
effektivt och patientsäkert samt för att trygga patienternas delaktig-
het i vården.  

En del av sjuksköterskans kärnkompetenser 

Det här målet anknyter till en av sjuksköterskornas sex kärnkom-
petenser som är ”(säker vård) och informatik” och finns i kompe-
tensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor. Av kompetens-
beskrivningen följer att sjuksköterskor ska kunna använda och initiera 
utveckling av e-hälsoverktyg och e-hälsotjänster.   
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8.4.5 Förmåga till interprofessionellt teamarbete m.m. 
för sjuksköterskor  

Förslag: För sjuksköterskeexamen ska examensmålet om lagarbete 
m.m. formuleras om till förmåga till interprofessionellt teamarbete 
inom hälso- och sjukvården och samverkan med yrkesgrupper inom 
andra delar av samhället. Syftet med förslaget med en mer moder-
niserad skrivning är främst att tydligare betona vikten av inter-
professionellt teamarbete m.m. i utbildningarna då modern sjukvård 
i stor utsträckning bygger på teamarbetet med ett interprofessio-
nellt omhändertagande.  

Skälen för utredningens förslag 

Interprofessionell kompetens innebär förmåga att samverka med 
andra professioner, att ha kunskap om, förståelse och respekt för andra 
professioners funktioner, roller och etiska värderingar. Dessa kom-
petenser anses bidra till att förbättra vårdens kvalitet (WHO, Frame-
work for Action on Interprofessional Education & Collaborative 
Practice, 2010).  

Modern sjukvård bygger i stor utsträckning på teamarbete13 med 
ett interprofessionellt omhändertagande. Det är viktigt att kunna 
arbeta i team för att klara komplexa vårduppdrag inom hälso- och sjuk-
vården. Teamarbete kräver dock träning för att fungera väl. Medicinska 
misstag i vården beror i stor utsträckning på fel i kommunikationen 
inom och mellan team. Teamarbete är en förutsättning för en hög 
patientsäkerhet.  

De interprofessionella arbetssätten grundas redan under utbild-
ningstiden. Systematiserad samverkan mellan utbildningar till olika 
vårdyrken bör därför eftersträvas redan tidigt under studierna, fram-
för allt i den verksamhetsförlagda utbildningen. Interprofessionellt 
lärande innebär att två eller flera professioner lär med, av och om 
varandra för att förbättra samarbetet och vårdens kvalitet. Därmed 
tränas studenterna i samverkan och får kunskap om och respekt för 
olika vårdyrkesgruppers professionella kompetens. Vanliga former av 
interprofessionellt lärande är temadagar, särskilda utbildnings- eller 

 
13 Svenska Akademiens ordlista (SAOL) har med teamwork (lagarbete) och team i sin elfte upp-
laga (1986) och anger teamarbete som en möjlig sammansättning. Sedan den tolfte upplagan 
(1998) finns teamarbete med i ordlistan. 
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undervisningsavdelningar och utbildningsmottagningar, där respek-
tive profession har tydliga roller. En undervisningsmetod kan vara 
interprofessionell simulering där studenter från olika professioner möts 
och agerar tillsammans i patientscenarier (Läkartidningen 19–20/2019). 

Samverkan i team är en kärnkompetens för sjuksköterskor och in-
går i kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor. I exa-
mensbeskrivningen för den nya läkarutbildningen finns en strecksats 
om förmåga till ”interprofessionellt samarbete såväl inom hälso- och 
sjukvården som med professioner inom andra delar av samhället”. 

Utredningen föreslår mot denna bakgrund att det nuvarande färdig-
hets- och förmågemålet i examensbeskrivningen för sjuksköterske-
examen om att studenten ska ”visa förmåga till lagarbete och samverkan 
med andra yrkesgrupper” revideras och moderniseras. Examensmålet 
ersätts med följande strecksats: ”visa förmåga till interprofessionellt 
teamarbete inom hälso- och sjukvården och samverkan med yrkes-
grupper inom andra delar av samhället”.  

Med förslagen vill utredningen markera den grundläggande bety-
delsen av interprofessionellt teamarbete – inte enbart inom vården, 
utan också med yrkesgrupper i angränsande verksamheter inom andra 
delar av samhället. Det handlar exempelvis om skola, socialtjänst, 
polis och liknande verksamheter. Avsikten med att införa begreppet 
interprofessionellt teamarbete är också att göra en anpassning till den 
gängse terminologi som används i hälso- och sjukvården. Syftet med 
moderniseringen är inte att något annat utbildningsinnehåll egentli-
gen ska tillföras sjuksköterskeutbildningen än vad som följer av den 
nuvarande formuleringen i examensbeskrivningen.  

Utredningen noterar i detta sammanhang att UKÄ:s pågående 
tematiska utvärdering om hur lärosätena arbetar för att studenterna 
ska nå sjuksköterskeexamens mål för färdighet och förmåga (beslut 
hösten 2022) bl.a. omfattar den aktuella strecksatsen om lagarbete 
i examensbeskrivningen som utredningen föreslår ska revideras.  

Utredningen vill även framhålla att en viktig del i en hållbar kom-
petensförsörjning av framtidens hälso- och sjukvård är att använda 
vårdens samtliga yrkeskategorier och deras kunskap och kompeten-
ser på ett klokt sätt, där interprofessionella förhållningssätt, arbets-
sätt och lärandemiljöer tas till vara i utvecklingsarbetet.  
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8.4.6 Kunskap för sjuksköterskor om befolkningens 
hälsa utifrån ålder och kön 

Förslag: För sjuksköterskeexamen ska målet om kunskap om för-
hållanden i samhället som påverkar barns, kvinnors och mäns hälsa 
formuleras om till kunskap om förhållanden i samhället som på-
verkar befolkningens hälsa utifrån ålder och kön. Syftet med den 
reviderade formuleringen är att målet ska vara mer generellt och in-
kluderande gentemot olika grupper i befolkningen, exempelvis äldre. 

Skälen för utredningens förslag 

Folkhälsomyndigheten konstaterar i sin årsrapport 2022 att hälsan i 
befolkningen generellt sett är god. Men det finns skillnader mellan 
olika grupper. Ojämlikhet i hälsa skapas av att olika grupper i sam-
hället har systematiskt olika livsvillkor, levnadsförhållanden och 
levnadsvanor (Folkhälsomyndigheten, Folkhälsans utveckling, års-
rapport 2022, 2022).  

Det är viktigt anser utredningen att sjuksköterskestudenterna har 
insikt i hälsoproblematiken hos olika grupper utifrån förhållanden i 
samhället. I den nuvarande examensbeskrivningen för sjuksköterskor 
finns ett kunskapsmål om att ”visa kunskap om förhållanden i sam-
hället som påverkar barns, kvinnors och mäns hälsa”. Examensmålet 
bör ses mot bakgrund av att hälsan i en befolkning beror på många 
olika faktorer och kan ses som ett resultat av ett samspel mellan indi-
viden och samhället. Exempel på faktorer som kan påverka hälsan är 
inkomst, etnicitet, utbildning, boendeförhållanden, arbetslöshet och 
arbetsmiljö.  

Utredningen föreslår att målet revideras enligt följande: ”visa kun-
skap om förhållanden i samhället som påverkar befolkningens hälsa 
utifrån ålder och kön”. Utredningens avsikt med revideringen av 
strecksatsen till den mer generella och inkluderande formuleringen 
”befolkningens hälsa utifrån ålder och kön” är att undvika att grup-
per, t.ex. män, kvinnor, barn, äldre, ungdomar, eller socioekonomiska 
grupper i befolkningen ska uppfattas som exkluderade i kunskaps-
målet. I det nuvarande examensmålets formulering framgår exempel-
vis inte tillräckligt tydligt att viktiga och stora grupper som ungdomar 
och äldre omfattas av målet.  
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Utredningen vill i sammanhanget särskilt lyfta fram den demo-
grafiska aspekten med en allt äldre befolkning. Att antalet och andelen 
äldre i befolkningen ökar får effekter på folkhälsan i stort. Det inne-
bär bl.a. att fler personer har demens och andra kroniska sjukdomar 
som är vanligt bland äldre. Psykisk ohälsa är också vanligt bland äldre. 
Äldre över 65 år utgör (2018) cirka hälften av alla vårdtillfällen på 
sjukhus (Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre, lägesrapport 2020, 
2020). Kunskap om sjukdomsproblematiken för denna grupp med 
äldre patienter blir därför alltmer angelägen.  

8.4.7 Förmåga att beakta en hållbar utveckling 
för sjuksköterskor och barnmorskor 

Förslag: För både sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen 
ska en formulering om ”hållbar utveckling” läggas till i ett befint-
ligt examensmål om åtgärdsbedömningar. Syftet med tillägget är 
att hållbar utveckling tydligare ska vara ett perspektiv som ska be-
aktas i respektive utbildning. 

Skälen för utredningens förslag 

Hållbar utveckling – det övergripande målet för samhällsutvecklingen 
lokalt och globalt 

Begreppet hållbar utveckling blev allmänt känt genom arbetet inom 
den s.k. Brundtlandkommissionen som FN tillsatte i mitten av 1980-
talet. Kommissionen definierade hållbar utveckling som ”en utveck-
ling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 

Begreppet har fått omfattande spridning, och det råder bred enig-
het om att en hållbar utveckling bör vara det övergripande målet för 
samhällsutvecklingen lokalt och globalt. Hållbar utveckling förut-
sätter långsiktighet och helhetssyn samt ett globalt perspektiv. Begrep-
pet ger dock utrymme för en mycket vid tolkning. Medan många 
menar att naturen och ekosystemens bärkraft sätter ramar för vad 
som är långsiktigt hållbart anser andra att detta bara är en aspekt av 
hållbarhet. Lika viktigt är ekonomisk tillväxt och bra livsvillkor för 
alla människor på jorden, aspekter som kan innebära att skyddet av 
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jordens livsuppehållande system åsidosätts. Det är inte givet hur av-
vägningen mellan dessa tre dimensioner – ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet – bör göras och många konkurrerande tolkningar 
förekommer. Hållbar utveckling är således inte ett svar utan snarare 
en process där olika synsätt kan mötas.14  

Utbildningen har en viktig betydelse för en hållbar utveckling 

År 2006 infördes en bestämmelse i högskolelagen som ger universi-
tet och högskolor ett särskilt uppdrag att främja hållbar utveckling i 
sin verksamhet (SFS 2005:1208). Bestämmelsen, som infördes i 1 kap. 
5 § första stycket, lyder ” Högskolorna skall i sin verksamhet främja 
en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande gene-
rationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social 
välfärd och rättvisa”.15 Att man särskilt ska beakta en hållbar utveck-
ling är en förmåga som också med olika formuleringar finns i ett tio-
tal av högskoleförordningens examensbeskrivningar (främst lärar- 
och ingenjörsexamina).16  

Av kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor fram-
går att sjuksköterskor ska ha förståelse för hållbar utveckling i hälso- 
och sjukvård. Inget nämns uttryckligt om hållbar utveckling i kom-
petensbeskrivningen för legitimerade barnmorskor.  

Utbildningens betydelse för en hållbar utveckling är numera er-
känd och det finns en allt djupare förståelse för dess viktiga roll för att 
nå nödvändiga förändringar som världssamfundet kommit överens 
om, t.ex. FN:s Agenda 2030.  

Utbildning för hållbar utveckling omfattar både innehåll, pedago-
giska metoder och lärandemiljö. Problem och utmaningar som studen-
terna möter inom utbildning för hållbar utveckling kännetecknas av 
komplexitet. Ett nyckelord är förändring. För förändring krävs hand-
lingskompetens, som enligt Kommittén för utbildning för hållbar ut-
veckling kan beskrivas enligt följande: 

 
14 Nationalencyklopedin, hållbar utveckling. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lå
ng/hållbar-utveckling (hämtad 2022-02-22). 
15 Även i regeringsformens första kapitel som reglerar statsskickets grunder, finns en reglering 
om hållbar utveckling: ”Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö 
för nuvarande och kommande generationer” (1 kap. 2 § tredje stycket). Också andra stycken 
i paragrafen rör aspekter på hållbar utveckling, som demokrati, ickediskriminering, jämlikhet 
och välfärd. 
16 Brandingenjörs-, förskollärar-, högskoleingenjörs-, sjökaptens-, yrkeslärar-, arkitekt-, civil-
ingenjörs-, grundlärar- och ämneslärarexamen har examensmål som omfattar hållbar utveckling.  
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Handlingskompetens är ett centralt begrepp i en utbildning för hållbar 
utveckling. Det inkluderar både kunskap om utvecklingen och vilja att 
påverka denna. Utbildningen för hållbar utveckling kan således inte stanna 
vid att ge individen kunskaper om tillstånden i världen utan måste även 
underlätta för individen att känna engagemang och vilja att handla för 
att påverka utvecklingen i en hållbar riktning (SOU 2004:104 s. 72). 

Omställningen av samhället till en hållbar utveckling behöver 
även göras av hälso- och sjukvården 

Det viktigaste pågående internationella initiativet på området hållbar 
utveckling är FN:s Agenda 2030, som är den resolution för hållbar ut-
veckling som antogs av FN:s generalförsamling 2015. De 193 medlems-
länderna i FN har förbundit sig att uppnå en social, ekologisk och eko-
nomisk hållbar utveckling till år 2030. Agendan innehåller 17 globala 
mål och 169 delmål. Bland målen finns mål 3: God hälsa och välbefin-
nande. Med det avses att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv 
och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Målet har 
den mest avgörande kopplingen till hälso- och sjukvård.17 

Omställningen av samhället till en hållbar utveckling behöver även 
göras av hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen konstaterar i rappor-
ten Bästa möjliga hälsa och en hållbar hälso- och sjukvård att hållbar 
utveckling är mer angeläget än någonsin tidigare. Aktuella rapporter 
visar att det finns stor anledning för många länder i världen att se 
över hur man kan minska miljöpåslaget från hälso- och sjukvården, 
minska skadliga och onödiga vårdinsatser (överförskrivning av läke-
medel, eller andra vårdinsatser) och arbeta hälsofrämjande och sjuk-
domsförebyggande för att minska insjuknandet i en rad sjukdomar 
(Socialstyrelsen, Bästa möjliga hälsa och en hållbar hälso- och sjuk-
vård, 2018). 

Hälso- och sjukvården har otvetydigt en betydande miljöpåverkan 
genom sin omfattande verksamhet. Hälso- och sjukvårdens andel av 
bruttonationalprodukten, BNP, i Sverige var 11,5 procent år 2020 
(SCB, Hälsoräkenskaperna 2020, 2022). Insatserna inom hälso- och 

 
17 I Agenda 2030:s 17 utvecklingsmål eftersträvas en global hållbar utveckling genom balanse-
rad resursanvändning och olika processer i sociala, ekonomiska och ekologiska hänseenden. 
Det innebär att hållbara hälso- och sjukvårdssystem kan kopplas till flera av de övergripande 
målen, utöver målet om God hälsa och välbefinnande (mål 3), t.ex. en jämlik och jämställd 
tillgång till vård (mål 1, 5 och 10), att läkemedel inte påverkar vattensystem negativt (mål 6) och 
att städerna har en god miljö som främjar god hälsa (mål 11). Mödra- och förlossningsvården 
berör framför allt mål 3. Bland delmålen finns mål om minskad mödradödlighet (3.1), minskad 
spädbarnsdödlighet (3.2) och tillgång för alla till sexuell och reproduktiv hälsovård (3.7). 
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sjukvården innebär användning av mängder av produkter och engångs-
material, många transporter, användning av läkemedel och energi för 
att kunna leverera efterfrågade tjänster. Sjukvården genererar därmed 
stora mängder avfall och luftföroreningar, växthusgaser, giftiga kemi-
kalier och andra utsläpp.  

Hälsofrämjande avser den process som ger individen möjlighet 
att öka kontrollen över den egna hälsan och förbättra den. Hälso- och 
sjukvården ska enligt 3 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen arbeta för 
att förebygga ohälsa. En majoritet av de stora folkhälsosjukdomarna 
kan förebyggas genom att människor förändrar sina levnadsvanor. 
En bredare samsyn och förståelse av hur hälsofrämjande hälso- och 
sjukvård kan bidra till en hållbar utveckling är ur det perspektivet 
viktigt då hälsofrämjande insatser bl.a. minskar lidande och sparar 
ekonomiska resurser. 

Hållbar utveckling ska tydligare beaktas i de båda utbildningarna  

Utredningen föreslår mot ovanstående bakgrund att ett tillägg görs 
i examensbeskrivningen för sjuksköterskor i en befintlig strecksats 
för att inkludera begreppet hållbar utveckling enligt följande: ”visa 
förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar 
utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med 
särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna och en hållbar utveck-
ling”. När det gäller barnmorskeutbildningen föreslår utredningen att 
det görs ett motsvarande tillägg till en likalydande strecksats.  

Utredningen anser att alla tre huvudsakliga dimensioner (eller del-
begrepp) av hållbarhet dvs. en ekologisk (eller miljömässig), en social 
och en ekonomisk dimension bör aktualiseras i utbildningarna på 
olika sätt. Utredningen har i sitt arbete fått uppfattningen att de kom-
ponenter som ingår i ämnesområdet hållbar utveckling, givet att be-
greppet innefattar många olika tolkningar och alternativa definitioner, 
är en del av utbildningarna i dag och att det är något som omfattas av 
examinationen. Syftet med tillägget i respektive examensbeskrivning 
är att hållbar utveckling tydligare ska vara ett perspektiv som ska beak-
tas i de båda utbildningarna.  
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8.4.8 Förtydligandena i målen för sjuksköterskor 
får betydelse för barnmorskor 

Bedömning: De förtydligade målen i examensbeskrivningen för 
sjuksköterskeexamen som avser kunskap om patientsäkerhet, för-
måga till ett personcentrerat förhållningssätt, förmåga att använda 
digitala verktyg m.m. och förmåga till interprofessionellt team-
arbete m.m. får betydelse för barnmorskor. 

Skälen för utredningens bedömning  

Utredningen föreslår ovan förtydligade mål i examensbeskrivningen 
för sjuksköterskeexamen när det gäller kunskap om patientsäkerhet, 
förmåga till ett personcentrerat förhållningssätt, förmåga att använda 
digitala verktyg m.m. och förmåga till interprofessionellt teamarbete 
m.m. Förtydligandena syftar till att bättre spegla de kunskaper och 
förmågor som förändringen inom hälso- och sjukvården kräver. Den 
förändring som pågår berör även barnmorskor. Utredningen bedömer 
dock att den kunskap och de förmågor som föreslås förtydligas är 
viktiga att få med sig redan i grundutbildningen till sjuksköterska för 
att sedan kunna tillvaratas och byggas vidare på utifrån den nya yrkes-
rollen i påbyggnadsutbildningen till barnmorska. Det innebär att de 
förtydliganden som föreslås i examensbeskrivningen för sjuksköterske-
examen gällande kunskaper, förmågor och begrepp också kommer 
att få betydelse för barnmorskor.  

Därutöver föreslår utredningen i kapitel 9, utanför sitt uppdrag, att 
ytterligare kunskapsunderlag ska tas fram som grund för ett ställnings-
tagande om barnmorskeutbildningens framtida utformning. Utred-
ningen har i kapitel 5 dragit slutsatsen att barnmorskeutbildningen 
inte behöver förlängas för att uppfylla yrkeskvalifikationsdirektivets 
krav. Under utredningsarbetet har emellertid andra skäl för en annan 
utformning av utbildningen framförts. Det kan också därför finnas 
skäl att avvakta med alltför stora ändringar i examensmålen för barn-
morskeexamen, anser utredningen. 
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8.4.9 Målet om mäns våld mot kvinnor och våld  
i nära relationer för sjuksköterskor har betydelse 
för barnmorskeutbildningen 

Bedömning: Det är viktigt att barnmorskestudenten i sin utbild-
ning på avancerad nivå kan omsätta kunskaperna om mäns våld 
mot kvinnor och våld i nära relationer från grundutbildningen till 
sjuksköterska i sin nya yrkesroll som barnmorska. 

Skälen för utredningens bedömning 

Begreppet våld i nära relationer innefattar alla typer av våld mellan 
närstående. Det handlar både om heterosexuella och homosexuella 
parrelationer och om våld i andra familje- och släktrelationer, samt 
om barn som upplevt våld i sin familj. Den vanligaste formen av våld 
i nära relationer är en man som utövar våld mot en kvinna som han 
har eller har haft ett förhållande med. Av rapporterat våld i nära rela-
tion hade enligt Brottsförebyggande rådet 85 procent riktats från en 
man mot en kvinna (Brottsförebyggande rådet, Våld mot kvinnor 
och män i nära relationer, rapport 2009:12, 2009). Enligt Brottsföre-
byggande rådets kriminalstatistik polisanmäldes 28 900 fall av miss-
handel av kvinnor över 18 år under 2021. I 81 procent av fallen var 
kvinnan bekant med förövaren. Det förekommer också att kvinnor 
utsätter män för våld i heterosexuella relationer, liksom att våld före-
kommer i hbtq-relationer. 

I examensbeskrivningen för sjuksköterskeexamen finns examens-
målet ”visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära rela-
tioner”. Även den nya läkarutbildningen och ytterligare ett antal utbild-
ningar som leder till yrkeslegitimation har ett likalydande mål i sina 
examensbeskrivningar.18 I examensbeskrivningen för barnmorske-
examen saknas motsvarande mål. Av kompetensbeskrivningen för 
legitimerade barnmorskor framgår dock att när det gäller det hälso-
främjande och förebyggande arbetet ska barnmorskor ha kompetens 
att identifiera våld i nära relationer (fysiska, psykiska och sexuella 
övergrepp) inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare ska barn-

 
18 Den 1 juli 2018 infördes i ett antal utbildningar ett nytt examensmål i högskoleförordningen 
om att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer (SFS 2017:857). Åtta 
utbildningar har i dag examensmålet i sina examensbeskrivningar: fysioterapeut-, jurist-, psyko-
log-, läkar-, socionom-, sjuksköterske-, tandläkar- och tandhygienistexamen.  
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morskan specifikt vad gäller reproduktiv och perinatal hälsa ha kom-
petens att identifiera våld i nära relationer och planera för fortsatt 
handläggning eller stöd och vård.  

Undervisning och examination på området sker i dag vid lärosätena 
enligt vad utredningen har uppfattat. Det förhållandet understöds ock-
så av en uppföljning som UKÄ gjorde 2015 av undervisningen gällande 
hur bl.a. mäns våld mot kvinnor beaktas i ett antal högskoleutbild-
ningar. När det gäller barnmorskeutbildning hade vid det tillfället 
tretton lärosäten examenstillstånd och gav barnmorskeutbildning. 
De åtta lärosäten som besvarade en enkät i uppföljningen bekräftade 
alla att utbildning inom området mäns våld mot kvinnor genomför-
des (UKÄ, Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och 
våld mot barn beaktas i högre utbildning, rapport 2015:25, 2015).19  

När barnmorskan på olika sätt utövar sin yrkesroll i hälso- och 
sjukvården inom exempelvis mödrahälsovården så kan han eller hon 
möta våldsutsatta kvinnor. Det kan också vara fråga om att möta unga 
på ungdomsmottagningar som utsatts för hedersvåld från närstående. 
I sådana situationer behövs bl.a. kunskap om hur man säkrar skydd 
och stöd till utsatta (samt ansvarstagande och förändring när det gäller 
våldsutövare).  

Utredningen kan konstatera att undervisning och examination på 
området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i dag sker på 
lärosätenas barnmorskeutbildningar. Utredningen vill i sammanhanget 
lyfta fram betydelsen av ämnesområdet. Det är viktigt att barnmorske-
studenten i sin utbildning på avancerad nivå kan omsätta kunskaperna 
om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer från grund-
utbildningen till sjuksköterska i sin nya yrkesroll som barnmorska.   

 
19 Av UKÄ:s regleringsbrev för 2022 framgår att myndigheten ska göra en uppföljande kart-
läggning av hur frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer inkluderas i ett antal 
högskoleutbildningar (U2019/01910, U2021/04851 [delvis], U2021/04889G). 
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8.4.10 Förmåga till ett professionellt förhållningssätt 
gentemot individer för barnmorskor  

Förslag: För barnmorskeexamen ska förmåga till ett professionellt 
förhållningssätt gentemot kvinnor ändras till förmåga till ett pro-
fessionellt förhållningssätt gentemot individer. Syftet med försla-
get är att göra en språklig modernisering och åstadkomma en mer 
inkluderande skrivning. 

Skälen för utredningens förslag 

Barnmorskor finns inom många olika verksamheter inom hälso- och 
sjukvården, exempelvis vid ungdoms- eller andrologimottagningar, 
och inte bara inom förlossnings- och mödravård. De träffar i sin 
yrkesroll utöver kvinnor således även män och ungdomar av båda 
könen. Det är därför lämpligt anser utredningen att ordet ”kvinnor” 
ersätts med ”individer” i examensbeskrivningen för barnmorskor i 
strecksatsen om ett professionellt förhållningssätt enligt följande: ”visa 
förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot individer och 
deras närstående”. De språkliga moderniseringarna är också viktiga i 
förhållande till de personer som definierar sig som ickebinära, dvs. 
en könsidentitet som innebär att en person varken identifierar sig 
som man eller kvinna. Ickebinär kan också betyda att personen iden-
tifierar sig som både man och kvinna eller inget kön alls.  

8.4.11 Katastrofmedicin för sjuksköterskor 

Bedömning: Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap 
har lämnat ett förslag om att ämnet katastrofmedicin ska ingå i 
grundutbildningen för sjuksköterskor genom att två nya examens-
mål införs examensbeskrivningen för sjuksköterskeexamen. Denna 
utredning bedömer att det är mycket som talar för att ämnet kata-
strofmedicin ska ingå i examensbeskrivningen för sjuksköterske-
examen men ser inte behov av att också lämna ett eget förslag om 
detta. 
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Skälen för utredningens bedömning  

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap har i sitt slut-
betänkande (SOU 2022:6), som överlämnades i februari 2022, före-
slagit att ämnet katastrofmedicin ska ingå i grundutbildningen för 
sjuksköterskor (och läkare). Förslaget innebär att det i examens-
beskrivningen för sjuksköterskeexamen införs två nya strecksatser 
under rubriken ”Färdighet och förmåga” enligt följande: ”visa för-
måga att självständigt, utifrån diagnos eller symtom, inleda omhänder-
tagande av individers akuta livshotande tillstånd” och ”visa förmåga 
att medverka i bedömning och omhändertagande av gruppers akuta 
vårdbehov i masskadesituationer utifrån sjukvårdsorganisationens 
principer för prioritering och behandling” (s. 56–57).  

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap hänvisar i sina 
skäl till förslaget bl.a. till att införandet av ämnesområdet katastrof-
medicin är en viktig del i att stärka hälso- och sjukvårdens beredskap 
att ta hand om många samtidigt skadade eller sjuka, både i fredstid 
och i höjd beredskap och krig. Kunskap i katastrofmedicin, som ger 
en mental förberedelse och metoder för hur hälso- och sjukvård kan 
bedrivas med otillräckliga resurser, kan bidra till ökad patientsäker-
het vid samhällsstörningar i fredstid. Det kan exempelvis gälla vid 
stora olyckor, terrorattentat, pandemi, extremväder eller vid längre 
elavbrott när teknisk utrustning som sjukvården arbetar med till var-
dags kanske inte finns tillgänglig. Det behöver därför enligt Utred-
ningen om hälso- och sjukvårdens beredskap finnas en grundläg-
gande kunskap hos all hälso- och sjukvårdspersonal i hur sjukvården 
kan bedrivas med alternativa resurssparande metoder (SOU 2022:6 
s. 747–748). 

Denna utredning bedömer att det är mycket som talar för att 
ämnet katastrofmedicin ska ingå i examensbeskrivningen för utbild-
ning till sjuksköterskeexamen. Utredningen ser dock inte behov av 
att lämna ett eget förslag om att införa ämnet katastrofmedicin i ut-
bildningen till sjuksköterskeexamen utan hänvisar i denna del till för-
slaget från Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap. Utred-
ningens förslag är ute på remiss med sista svarsdag den 10 juni 2022 
(dnr S2022/01247). 
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8.5 Översyn av terminologin i examensbeskrivningarna 
för hälso- och sjukvårdsutbildningar 

Bedömning: Det förekommer olika centrala begrepp och formu-
leringar i examensbeskrivningarna för hälso- och sjukvårdsutbild-
ningar för att beskriva till synes likartade kunskaps- eller för-
mågeområden. Samtidigt saknas vissa centrala begrepp som t.ex. 
patientsäkerhet i många examina. Mot bakgrund av bl.a. att modern 
sjukvård bygger på teamarbete bör olika yrkesgruppers examens-
beskrivningar innehålla samma begrepp och formuleringar där det 
är möjligt. Universitetskanslersämbetet bör därför få i uppdrag 
att se över examensbeskrivningarna för samtliga hälso- och sjuk-
vårdsutbildningar i syfte att identifiera skillnader i förekomsten 
av centrala begrepp och formuleringar, överväga behov av sam-
ordning av terminologin och, vid behov, föreslå lämpliga begrepp. 

Skälen för utredningens bedömning 

Dagens hälso- och sjukvårdsutbildningar som leder till en yrkes-
examen har flera likartat formulerade examensmål som finns i alla 
eller nästan alla examensbeskrivningar. Exempelvis kunskapsmålet 
”visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om 
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sam-
bandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets 
betydelse för yrkesutövningen”. Ett annat exempel är förmågemålet 
”visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper”.20  

Vid den omfattande förändringen av högskoleförordningen och 
examensordningen i bilaga 2 som gjordes 2006 på grund av Sveriges 
deltagande i Bolognaprocessen21 fick examensbeskrivningarna sin 
nuvarande struktur. Därefter har vid olika tillfällen examensbeskriv-
ningarna för olika yrkesexamina inom hälso- och sjukvården revide-
rats i olika omfattning och vid olika tillfällen och en ny utbildning 
till hälso- och sjukvårdskurator respektive läkare har införts. Delvis 
till följd av detta används numera olika begrepp och formuleringar i 

 
20 Fler exempel på likartat formulerade examensmål är: ”visa kunskap om relevanta författ-
ningar”, ”visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras när-
stående” och ”visa självkännedom och empatisk förmåga”. 
21 Bolognaprocessen är ett mellanstatligt samarbete inom högre utbildning som omfattar över 
45 länder i Europa. 
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examensbeskrivningar för hälso- och sjukvårdsutbildningar och det 
är också en utveckling som fortgår. Utredningens förslag om förtyd-
ligade examensmål för sjuksköterskor och barnmorskor bidrar också 
till ökade skillnader om förslagen realiseras. Exempelvis i den gamla 
examensbeskrivningen för läkare och den nuvarande examensbeskriv-
ningen för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter fanns 
respektive finns formuleringen ”visa förmåga till lagarbete och sam-
verkan med andra yrkesgrupper”. I den nya läkarutbildningen är for-
muleringen ersatt med ”interprofessionellt samarbete” och i utred-
ningens förslag för sjuksköterskor ersatt med ”interprofessionellt 
teamarbete”. Utredningen introducerar även ”personcentrerat för-
hållningssätt” som begrepp i sjuksköterskornas examensbeskrivningar. 
Det är ett begrepp som i dag inte finns i någon annan av hälso- och 
sjukvårdsyrkenas examensbeskrivningar. 

Vidare framgår av förslaget från Utredningen om hälso- och sjuk-
vårdens beredskap om att införa ämnesområdet katastrofmedicin att 
förmågan ska finnas vid ”katastrof” (för läkare) och ”masskadesitua-
tioner” (för läkare och sjuksköterskor). I fyra specialistsjuksköterske-
examina anges dock att studenten ska visa förmåga att tillämpa sina 
specialistkunskaper vid ”stora olyckor” och ”katastrofer”. Utredningen 
om hälso- och sjukvårdens beredskap föreslår därför en översyn av 
de fyra aktuella specialistsjuksköterskeexamina för att ensa begreppen 
(SOU 2022:6 s. 749). Begreppet ”patientsäkerhet” används i dag bara 
i läkarexamen och saknas i övriga examina. Enligt utredningens för-
slag ska patientsäkerhet även införas som begrepp i examensbeskriv-
ningarna för sjuksköterska. Det kan övervägas om inte fler examens-
beskrivningar borde innehålla begreppet t.ex. tandläkarexamina och 
de olika specialistsjuksköterskeexamina. Det finns enligt utredningen 
också inkonsekvenser i examensbeskrivningar, t.ex. varför fysiotera-
peuter ska ha kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer men inte arbetsterapeuter. 

Det är närmast ofrånkomligt att vissa begrepp och formuleringar 
får olika utformning när examensmål moderniseras eller nya utbild-
ningar införs i högskolan om ingen samordning sker. Något system 
för en gemensam översyn av examensbeskrivningarna efter vissa tids-
intervaller, av t.ex. UKÄ, saknas i dag. När det förlöper olika lång tid 
mellan revidering av målen för olika utbildningar och ingen samord-
ning sker, blir utformningen av centrala begrepp och formuleringar 
olika i en utsträckning som inte är nödvändig. Det är olyckligt, inte 
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minst mot bakgrund av att teamarbete är en central del av modern 
hälso- och sjukvård. Om de olika professionerna som ska samarbeta 
i team i vården inte fått en utbildning som så långt det är möjligt utgår 
från gemensamma begrepp, riskerar enligt utredningen onödiga miss-
förstånd att uppstå. Användningen av olika begrepp riskerar också att 
försvåra övning av interprofessionellt teamarbete under de olika pro-
fessionernas utbildningstid.  

Behovet av samordning av centrala begrepp och formuleringar ter 
sig än tydligare för de utbildningar som är påbyggnadsutbildningar, 
dvs. barnmorskeexamen och alla specialistsjuksköterskeexamina, efter-
som progression mellan nivåerna är en given förutsättning för påbygg-
nadsutbildningar.  

Den förändring av hälso- och sjukvården som pågår kan innebära 
att yrkesroller för vårdens medarbetare utvecklas och ändras, vilket 
förstärker behovet av att vårdprofessionernas examensbeskrivningar 
ses över.  

Mot den bakgrunden bedömer utredningen att UKÄ bör få i upp-
drag att se över terminologin som används i examensbeskrivningarna 
för samtliga hälso- och sjukvårdsyrken i syfte att identifiera skillna-
der i förekomsten av centrala begrepp och formuleringar, överväga 
behov av samordning av terminologin och, vid behov, föreslå lämp-
liga begrepp. 
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9 En väg framåt för 
barnmorskeutbildningen 

Utredningen har i kapitel 5 dragit slutsatsen att barnmorskeutbild-
ningen inte behöver förlängas för att uppfylla yrkeskvalifikations-
direktivets krav. Under utredningsarbetet har emellertid andra skäl 
för en annan utformning av utbildningen framförts. För att frågan 
ska kunna tas vidare redovisas i detta kapitel delar av den empiri som 
utredningen samlade in inför sitt ställningstagande (avsnitt 9.1–9.5). 
Därefter följer utredningens förslag till ytterligare utredningsåtgärder 
(avsnitt 9.6). Utredningen föreslår att Universitetskanslersämbetet 
(UKÄ) ska få i uppdrag att se över dagens påbyggnadsutbildning till 
barnmorska och att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att utreda be-
hovet av ett bredare barnmorskeyrke inom hälso- och sjukvården. 
De båda kunskapsunderlagen kan utgöra grund för ett ställnings-
tagande om barnmorskeutbildningens framtida utformning. 

9.1 Dagens barnmorskeutbildning uppfyller 
yrkeskvalifikationsdirektivets krav 

Utredningen har bl.a. i uppdrag att föreslå en reglering som uppfyller 
och anger yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på utbildningarnas 
omfattning i antal timmar för sjuksköterskor respektive barnmorskor.1 
I samband med att utbildningarnas omfattning i antal timmar och 
fördelningen i antal timmar mellan teoretisk och klinisk utbildning 
regleras kan, enligt utredningens uppdrag, utbildningarnas omfattning 
i antal högskolepoäng behöva ses över. Vid översynen ska i första hand 
olika lösningar inom ramen för utbildningarnas nuvarande omfattning 

 
1 Enligt yrkeskvalifikationsdirektivet ska den svenska barnmorskeutbildningen bestå av minst 
3 000 timmar eller likvärdigt antal ECTS-poäng, dvs. 90 högskolepoäng. 
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prövas, samtidigt som högskoleförfattningarnas krav på högskole-
utbildning och yrkeskvalifikationsdirektivets krav ska uppfyllas. 

I andra hand kan utredningen enligt sitt uppdrag under vissa förut-
sättningar föreslå en förändrad utbildning. Utredningen kan, om det 
finns starka skäl, föreslå att dagens ett och ett halvt åriga påbyggnads-
utbildning för sjuksköterskor som vill utbilda sig till barnmorskor 
förlängs. Om det finns mycket starka skäl, kan utredningen föreslå 
att en ny direktutbildning till barnmorska ska införas i högskolan. 
Ett mycket starkt skäl att föreslå en direktutbildning kan t.ex. vara 
att både sjuksköterskeutbildningen och påbyggnadsutbildningen till 
barnmorska bedöms behöva förlängas. Om en sådan utbildning före-
slås bör den enligt utredningens uppdrag vara kortare än den samman-
lagda utbildningstiden till barnmorska i dag, dvs. fyra och ett halvt 
år (tre år sjuksköterskeutbildning + ett och ett halvt år barnmorske-
utbildning). I bedömningen ska hälso- och sjukvårdens behov av barn-
morskor på medellång och lång sikt särskilt beaktas. Samtidigt ska 
det fortfarande finnas goda möjligheter för sjuksköterskor att vidare-
utbilda sig till barnmorskor.  

Utredningen har i kapitel 4 föreslagit en reglering som tydliggör 
yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på utbildningarnas omfatt-
ning i antal timmar inom ramen för utbildningarnas nuvarande om-
fattning i högskolepoäng. Det behövs alltså enligt utredningen inte 
någon förändrad barnmorskeutbildning i form av förlängning av på-
byggnadsutbildningen eller en ny direktutbildning (eller förlängd sjuk-
sköterskeutbildning) för att uppfylla yrkeskvalifikationsdirektivets 
krav (se kapitel 5). 

9.2 Behöver barnmorskeutbildningen ändå förändras? 

9.2.1 Utredningsarbetet med en förändrad barnmorskeutbildning 

För att säkerställa tillgång till grundläggande underlag och informa-
tion, om utredningens slutsats skulle bli att barnmorskeutbildningen 
behöver förändras för att uppfylla kraven i yrkeskvalifikationsdirek-
tivet, har frågan om en förändrad utbildning utretts parallellt med 
frågan om en reglering för att uppfylla yrkeskvalifikationsdirektivets 
krav. De utredningsåtgärder som varit aktuella i denna del har bl.a. 
varit att efterfråga underlag från UKÄ gällande effekterna på kom-
petensförsörjningen och på kostnaderna för staten (inklusive studie-
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medel) om utbildningen som leder till barnmorskeexamen skulle be-
höva förändras. Vidare har utredningen bjudit in till en fördjupad 
diskussion och till ett rundabordssamtal om barnmorskeutbildningen 
med berörda aktörer (se avsnitt 2.2.4). Syftet i denna del har främst 
varit att skaffa sig en övergripande bild av förutsättningar m.m. för 
en förändrad barnmorskeutbildning och inte att göra en fördjupad 
analys. Utredningen har i förhållande till de komplexa frågor den varit 
satt att lösa haft begränsat med utredningstid till sitt förfogande. 

Utredningens slutsats att det inte behövs en förändrad barnmorske-
utbildning för att uppfylla kraven i yrkeskvalifikationsdirektivet, har 
gjort att inhämtade underlag och information om behovet av och ut-
formningen av en förändrad utbildning inte tagits med i bakgrunds-
texter, bedömningar eller förslag i tidigare kapitel. Underlaget och 
informationen kan dock visa på möjliga vägar framåt för barnmorske-
utbildningens framtida utformning. Utredningen menar att den är 
angelägen att redovisa bl.a. mot bakgrund av att frågan om barn-
morskebristen i hälso- och sjukvården, exempelvis inom förlossnings-
vården, och konsekvenserna för gravida och födande kvinnor har 
aktualiserats i samhällsdebatten under utredningens arbete. Även frågan 
om den framtida kompetensförsörjningen av barnmorskor är aktuell 
genom bl.a. Nationella vårdkompetensrådets pågående uppdrag (se 
avsnitt 6.4) och ett uppdrag till Socialstyrelsen (tillsammans med 
Nationella vårdkompetensrådet) i februari 2022 om att föreslå insat-
ser för att stärka attraktiviteten och kompetensförsörjningen av barn-
morskor i förlossningsvården (S2022/00902 [delvis]).2 Utredningen 
bedömer därför att delar av den insamlade empirin bör redovisas. 

9.2.2 Yrkeskvalifikationsdirektivets bestämmelser ställer upp 
vissa ramar för en förändrad barnmorskeutbildning  

Om barnmorskeutbildningen skulle förlängas eller om en direkt-
utbildning skulle införas behöver Sverige förhålla sig till de alternativ 
och krav som följer av yrkeskvalifikationsdirektivets bestämmelser 
för automatiskt erkännande av formella kvalifikationer som barn-
morska.  

 
2 Socialstyrelsen fick samtidigt i uppdrag att genomföra insatser för en förbättrad förlossnings-
vård samt för kvinnors hälsa. Uppdraget omfattar bl.a. att fördjupa kunskapen om olika arbets-
sätt i förlossningsvården för att bidra till en bättre vård, exempelvis en barnmorska per födande 
(S2020/01231 m.fl.). 
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Enligt yrkeskvalifikationsdirektivet finns det två alternativ för en 
påbyggnadsutbildning till barnmorska. Det första alternativet är en 
utbildning på heltid under minst två år, eller ett likvärdigt antal 
ECTS-poäng,3 bestående av minst 3 600 timmar. Det andra alterna-
tivet är en utbildning på heltid under minst 18 månader, eller ett lik-
värdigt antal ECTS-poäng, bestående av minst 3 000 timmar. För 
påbyggnadsutbildningarna kvantifieras vissa krav på innehållet i den 
praktiska och kliniska utbildningen, som t.ex. ett visst antal under-
sökningar eller förlossningar. För automatiskt erkännande av formella 
kvalifikationer som barnmorska ska den kortare påbyggnadsutbild-
ningen följas av en ettårig yrkespraktik som ska intygas av den be-
höriga myndigheten (i Sverige Socialstyrelsen).  

En direktutbildning till barnmorska kan enligt yrkeskvalifikations-
direktivet vara minst tre år, eller ett likvärdigt antal ECTS-poäng, på 
heltid och omfatta minst 4 600 timmar teoretisk och praktisk utbild-
ning, varav minst en tredjedel av tiden ska vara klinisk undervisning.  

9.2.3 Barnmorskeutbildning och barnmorskor i andra länder 

Några exempel på hur högskoleutbildningen till barnmorska ser ut i 
några närliggande EU/EES-länder är följande. I Estland är barn-
morskeutbildningen en ettårig påbyggnadsutbildning efter 3,5 år sjuk-
sköterskeutbildning, medan det är en tvåårig påbyggnadsutbildning i 
Island efter 4 år sjuksköterskeutbildning och i Norge efter 3 år sjuk-
sköterskeutbildning. Danmark, Litauen och Polen har däremot en 
direktutbildning till barnmorska. I Danmark och Litauen är direkt-
utbildningen 3,5 år och i Polen är den 3 år (se avsnitt 2.2.5). 

De flesta barnmorskor med svensk utbildning som arbetar i ett 
annat EU/EES-land arbetar i Norge (drygt 90 procent), och de flesta 
barnmorskor från ett annat EU/EES-land som arbetar i Sverige har 
en nordisk utbildning (cirka 55 procent). Rörligheten till Sverige för 
åren 2007–2020 var totalt knappt 360 barnmorskor och från Sverige 
knappt 560 barnmorskor (se även avsnitt 3.3.3).  

 
3 European Credit Transfer System (ECTS) är den standard som Europeiska kommissionen 
utarbetat för att jämföra omfattning och innehåll i studier inom högre utbildning inom det 
europeiska området för högre utbildning. Inom ECTS anges omfattningen på en utbildning 
i ECTS-poäng där heltidsstudier under ett normalstudieår motsvarar 60 ECTS-poäng, oavsett 
hur långt studieåret är räknat i antal veckor. I Sverige har anpassningen till ECTS inneburit att 
omfattningen av högskoleutbildning anges i högskolepoäng där heltidsstudier under ett nor-
malstudieår om 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng. 
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Jämfört med de flesta andra OECD-länder och även övriga Norden 
har Sverige ett högt antal barnmorskor per 1 000 kvinnor. Sverige 
har däremot inte fler barnmorskor anställda på sjukhus i relation till 
antalet födda barn jämfört med övriga Norden. Antalet sysselsatta 
barnmorskor i Sverige per 100 000 kvinnor relaterat till antalet kvin-
nor i åldern 15–64 år uppgår till 228 – motsvarande siffror för övriga 
nordiska länder är 149 i Norge, 144 i Danmark och 142 i Finland 
(uppgifterna avser 2017). Skillnaderna speglar enligt Myndigheten 
för vård- och omsorgsanalys sannolikt hur stor bredd av arbets-
uppgifter som barnmorskor har i de olika länderna. Det finns t.ex. 
skillnader mellan länderna i vilken utsträckning barnmorskor utöver 
graviditeter och förlossningar också arbetar på ungdomsmottagningar, 
med preventivmedelsrådgivning, abortvård och livmoderhalscancer-
screening. Det finns också skillnader i vilka professioner som ansvarar 
för vård och uppföljning under graviditet. I Danmark och Finland 
görs till exempel fler besök under graviditeten hos sjuksköterskor 
och läkare (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Förlösande 
för kvinnohälsan?, rapport 2020:11, 2020).  

9.2.4 Tillgången på barnmorskor  

Enligt Socialstyrelsen bedömer alla 21 regioner att de har brist på 
barnmorskor i sina verksamheter (Socialstyrelsen, Bedömning av 
tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård 
samt tandvård – Nationella planeringsstödet 2022, 2022). SCB be-
dömer att dagens bristsituation för barnmorskor väntas kvarstå fram 
till 2035(SCB, Trender och Prognoser 2020, 2021). UKÄ gör också 
bedömningen att barnmorskor är ett av de yrken där utbildnings-
takten inte räcker till för att möta de framtida behoven (UKÄ, Fram-
tidens behov av högskoleutbildade – Genomgång av 15 bristyrken 
inom offentlig sektor fram till 2035, rapport 2019:23, 2019). 

Det totala antalet utfärdade legitimationer för barnmorskor (för 
personer under 65 år) uppgick till 8 533 (2019). Antalet sysselsatta 
legitimerade barnmorskor inom hälso- och sjukvården (2019) upp-
gick till 7 899 (Socialstyrelsen, Statistik om legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal [2020] samt arbetsmarknadsstatus [2019], 2021). 
  



En väg framåt för barnmorskeutbildningen SOU 2022:35 

160 

Barnmorskeutbildningen hade 527 respektive 595 registrerade 
studenter vårterminen respektive höstterminen 2020. Antalet exami-
nerade studenter från barnmorskeutbildningarna uppgick till 350 läs-
året 2018/19 och 359 läsåret 2019/20. 

9.3 Bilden av dagens barnmorskeutbildning 
är motsägelsefull  

Nedan görs en mycket kort genomgång av de huvudsakliga argumen-
ten för och mot en förändrad barnmorskeutbildning (en förlängd 
påbyggnadsutbildning eller en direktutbildning) som utredningen 
tagit del av under utredningstiden. Det är en motsägelsefull bild av 
hur dagens barnmorskeutbildning fungerar som framkommer. 

9.3.1 Argument för en förändrad barnmorskeutbildning  

Mer bredd och djup behövs i utbildningen 

Ett återkommande argument, från bl.a. professionsföreträdare, är att 
en förlängd påbyggnadsutbildning eller en direktutbildning behövs 
då kraven på barnmorskeyrket och barnmorskornas kompetens har 
ökat. Det behövs ett ökat utrymme för andra ämnen i utbildningen än 
de ämnen som omfattar graviditets- och förlossningsvård. De hälso-
främjande delarna av barnmorskans kompetensområde i utbildningarna 
behöver få större utrymme och omfatta hela kvinnans livscykel. Några 
områden som det behövs större fokus på är frågor kopplade till  
klimakteriet, vård efter förlossning (eftervård), ungdomars sexuella 
och reproduktiva hälsa, gynekologiska frågor, fosterdiagnostik och 
andrologi. Samtidigt behövs det mer fördjupning i de centrala delarna 
av barnmorskans kompetensområde, dvs. frågor kopplade till gravidi-
tet och förlossningsvård, bl.a. mot bakgrund av att de födande kvin-
norna i dag är en mer heterogen grupp än tidigare. Exempelvis är det 
fler som är äldre, överviktiga eller lider av fetma, vilket innebär ökade 
risker vid graviditet och förlossning. Det är också fler kvinnor från 
andra kulturer som väntar och föder barn i Sverige, vilket ställer krav 
på en bredare kulturell kompetens hos barnmorskorna. En förlängd 
påbyggnadsutbildning eller en direktutbildning skulle därmed möjlig-
göra för en bredare och djupare kompetens.  
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Det blir lättare att anordna VFU 

Sedan länge är det en brist på platser inom den verksamhetsförlagda 
utbildningen (VFU). Vissa menar att en förlängd utbildning under-
lättar tillgången till platser eftersom vårdverksamheterna kan planera 
in VFU över en längre tidsperiod.4 Några aktörer bedömer också att 
det skulle bli lättare att genomföra VFU i fler vårdverksamheter. Det 
finns i dag verksamheter som bedöms få för litet utrymme eller i 
vissa fall inte ryms alls inom VFU, exempelvis VFU vid ungdoms-, 
gynekologi- eller abortmottagning samt i neonatalvård. 

Utbildningen blir mindre komprimerad 

Studenter och lärare upplever dagens utbildning som alltför kompri-
merad och intensiv, enligt återkommande inspel från olika aktörer.5 
En mindre komprimerad utbildning skulle därmed innebära mindre 
stressade studenter och studenter som är bättre förberedda praktiskt 
och kunskapsmässigt. Bland annat har de då under utbildningen fått 
mer tid för reflektion över yrkesrollen, inte minst i samband med 
VFU. Det leder till tryggare barnmorskor vilket i sin tur kan leda till 
att fler barnmorskor söker sig till förlossningsvården, där det saknas 
personal, och till att fler stannar i yrket på sikt.  

Barnmorskans kunskapsområde är i fokus vid direktutbildning 

En direktutbildning skulle också kunna öka möjligheten att fokusera 
på de kunskaper som är specifika för yrket. En skillnad är att sjuk-
sköterskor vårdar sjuka medan barnmorskor i första hand möter 
friska individer. Vissa ämnen (kurser eller delar av kurser) som ingår 

 
4 Yrkeskvalifikationsdirektivet reglerar inte omfattningen av VFU vid en påbyggnadsutbild-
ning, dvs. omfattningen av VFU behöver inte öka vid en förlängd påbyggnadsutbildning. Där-
emot regleras vissa kvantifierbara mål gällande ett visst antal undersökningar eller förlossningar. 
Vid en direktutbildning finns däremot enligt yrkeskvalifikationsdirektivet ett att krav att minst 
en tredjedel av undervisningen ska vara klinisk undervisning.  
5 Notera att samtliga lärosäten med en barnmorskeutbildning efter fullgjord utbildning till barn-
morska utfärdar både en yrkesexamen (barnmorskeexamen) och en generell examen (magister-
examen), s.k. dubbel examen (se kartläggning av utbildning till barnmorska bilaga 6). Den 
generella examen innebär att lärosätena behöver ha ett självständigt arbete (examensarbete) som 
omfattar 15 högskolepoäng (av totalt 90 högskolepoäng). Omfattningen av examensarbetet är 
inte reglerad för barnmorskeexamen. Om lärosätena avstod från att utöver yrkesexamen utfärda 
magisterexamen på samma studiemeriter, skulle examensarbetet kunna minska i omfattning och 
tid skulle kunna frigöras i utbildningen. 
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i sjuksköterskeutbildningen men som en barnmorska inte behöver i 
sin direkta yrkesutövning skulle kunna utgå vid en direktutbildning, 
exempelvis omvårdnadsteori, psykiatri, geriatrik, multisjuklighet, vård-
vetenskap och hemsjukvård. En direktutbildning innebär också att 
man inte behöver ändra område under utbildningen från omvårdnad 
på sjuksköterskeutbildningens grundnivå till reproduktiv, perinatal 
och sexuell hälsa på barnmorskeutbildningens avancerade nivå. Änd-
ringen försvårar progressionen i utbildningen för studenterna, dvs. 
att på avancerad nivå kunna bygga vidare på de kunskaper och färdig-
heter som förvärvats på grundnivå.  

Direktutbildning ger en kortare väg till yrket 

Ett inspel från olika aktörer har varit att en direktutbildning innebär 
en kortare väg till yrket. De menar att de flesta lärosäten i dag har ett 
krav på minst ett års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska för att 
påbörja utbildningen till barnmorska. Vid en direktutbildning som 
är kortare än fyra och ett halvt år minskar utbildningstiden samtidigt 
som kravet på arbetslivserfarenhet faller bort. Om direktutbildningen 
är fyra och ett halvt år är visserligen den sammanlagda utbildnings-
tiden densamma som i dag, men dagens krav på arbetslivserfarenhet 
för att påbörja barnmorskeutbildningen undviks. Vid en direktutbild-
ning är de färdiga barnmorskorna således yngre.6 Det innebär ett tidi-
gare inträde på arbetsmarknaden, vilket i sin tur leder till ett längre 
yrkesliv och därmed en högre individuell utbildningspremie samt sam-
hällsvinster.   

 
6 En jämförelse av medianåldern på nybörjare i de båda utbildningarna kan ge en indikation på 
hur många år yngre de färdiga barnmorskorna skulle vara vid en direktutbildning på fyra och 
ett halvt år. För utbildningen till sjuksköterskeexamen är medianåldern på nybörjare 23,8 år 
(läsåret 2020/21). För utbildningen till barnmorskeexamen är medianåldern på nybörjare 30,8 år 
(läsåret 2020/21). Skillnad i medianålder för nybörjare mellan utbildningarna läsåret 2020/21 
är alltså 7,0 år (SCB, Statistiska meddelanden, Universitet och högskola, Studenter och exami-
nerade på grundnivå och avancerad nivå 2020/21, 2022). 
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9.3.2 Argument mot en förändrad barnmorskeutbildning  

Utbildningen fungerar väl i dag 

Utredningen noterar att examensfrekvensen för barnmorskeutbild-
ningen är mycket hög i dag. Den är dessutom högst av alla hälso- och 
sjukvårdsutbildningar i högskolan. Examensfrekvensen för nybörjar-
läsåret 2013/14 och 2014/15 var 90 procent respektive 92 procent på 
barnmorskeutbildningen.7 Som jämförelse var examensfrekvensen 
på sjuksköterskeutbildningen 75 procent respektive 74 procent ny-
börjarläsåret 2013/14 och 2014/15 (UKÄ:s underlag till utredningen, 
se avsnitt 9.5). Exempel på andra examensfrekvenser (avser studenter 
uppföljda t.o.m. 2019/20 och som var nybörjare 2009/10–2015/16) är 
66 procent för läkarexamen och 76 procent för fysioterapeutexamen 
(Socialstyrelsen, Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad 
personal i hälso- och sjukvård samt tandvård – Nationella planerings-
stödet 2022, 2022). Utredningen konstaterar att alla barnmorske-
studenter i dag har fullgjort tre års högskolestudier inom sjuk-
sköterskeutbildningen innan de börjar på barnmorskeutbildningen. 
Vid en direktutbildning kommer fler studenter att vara nybörjar-
studenter utan tidigare eller mindre erfarenhet av högskolestudier. 
Utredningen vill peka på att det då kan finnas en risk att examens-
frekvensen sjunker. 

Söktrycket, definierat som kvoten mellan antalet behöriga första-
handssökande och det antal studenter som lärosätet antar, visar i 
någon mån hur attraktiv en utbildning är hos presumtiva studenter. 
Söktrycket var 3,8 respektive 5,1 sökande per plats på barnmorske-
utbildningen höstterminen 2020 respektive vårterminen 2021 (UKÄ:s 
underlag till utredningen). Höstterminen 2021 var söktrycket 3,9 
per plats på barnmorskeutbildningen. Motsvarande söktryck för några 
andra utbildningar var följande: apotekare (1,7), arbetsterapeut (1,6), 
fysioterapeut (5,2), läkare (7,1) och sjuksköterska (2,2) (Socialstyrel-
sen, Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i 
hälso- och sjukvård samt tandvård – Nationella planeringsstödet 2022, 
2022). Söktrycket på barnmorskeutbildningen får därmed anses vara 
relativt högt. 

Enligt utredningen är det svårt att finna tydliga objektiva tecken 
eller statistik som visar att dagens barnmorskeutbildning inte fungerar 

 
7 Procentenheten anger andel av studenterna som har tagit ut avsedd yrkesexamen inom nor-
malstudietid. 
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och bör ersättas av en förlängd påbyggnadsutbildning eller direkt-
utbildning. Utredningen noterar också att vid UKÄ:s senaste kvalitets-
utvärdering 2014 av utbildningar som leder till barnmorskeexamen 
fick de flesta lärosäten (nio av elva) omdömet hög kvalitet,8 vilket i 
jämförelse med utfallet för andra högskoleutbildningars kvalitets-
utvärderingar tyder på att utbildningarna sammantaget håller en hög 
kvalitet.9  

Ökade kostnader för staten och individen vid en förlängd utbildning 

En förlängning av påbyggnadsutbildningen innebär ökade kostnader 
för staten. Den ökade kostnaden för ersättningsbeloppen till läro-
sätena per år motsvarar cirka 45 miljoner kronor, och den årliga kost-
naden för studiemedel ökar med cirka 28 miljoner kronor (UKÄ:s 
underlag till utredningen). Studielån innebär även en kostnad för den 
enskilda individen. Utredningen vill också framhålla att det är rimligt 
att anta att en förlängning av utbildningen minskar möjligheterna för 
barnmorskor att få utbildningen betald av sin arbetsgivare då kost-
naderna för arbetsgivaren skulle öka.  

Om en direktutbildning till barnmorska skulle införas, behöver 
enligt utredningens bedömning parallella utbildningar – en direkt-
utbildning och en påbyggnadsutbildning – finnas, permanent eller 
under en övergångsperiod, vilket är resurskrävande såväl i fråga om 
ekonomiska medel som lärarkompetens. 

Risk för överlappning och inlåsning med en direktutbildning  

När det särskilt gäller en direktutbildning har även följande inspel 
från olika aktörer framförts. Vårdverksamheterna eller vården har inte 
efterfrågat en ”ny” barnmorska med en bredare kompetens än i dag. 

 
8 En tregradig skala tillämpades där utbildning med det samlade omdömet mycket hög kvalitet 
eller hög kvalitet uppfyllde kvalitetskraven medan utbildning med det samlade omdömet  
bristande kvalitet inte gjorde det. Vid UKÄ:s kvalitetsutvärdering 2014 av utbildningar som 
bl.a. leder till barnmorskeexamen fick nio av elva utbildningar omdömet hög kvalitet och ingen 
fick omdömet mycket hög kvalitet. Två utbildningar fick omdömet bristande kvalitet. De två 
lärosätena fick efter utvärderingen tid för att vidta åtgärder, vilket ledde till att de behöll sina 
examenstillstånd (UKÄ, beslut 2014-04-29). 
9 Av UKÄ:s rapport Erfarenheter och lärdomar av kvalitetsutvärderingar 2011–2014 inklusive 
uppföljningar till 2017 framgår att av 2 088 utvärderade högskoleutbildningar under cykeln 
2011–2014 bedömdes 26 procent brista i kvalitet, 59 procent hålla en hög kvalitet och 14 procent 
hålla en mycket hög kvalitet (rapport 2017:10). 
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Vid en breddad och fördjupad direktutbildning till barnmorska kan 
det uppstå överlappning med andra yrkesgruppers kompetensområ-
den inom hälso- och sjukvården, t.ex. obstetriker och gynekologer. 

Med en direktutbildning finns det en risk för inlåsningseffekter, 
dvs. att barnmorskor får mindre möjligheter att byta yrkesinriktning 
inom hälso- och sjukvården, då möjligheten att arbeta som sjuk-
sköterska faller bort. Det blir också sämre möjligheter för vårdverk-
samheter att vid en katastrof eller en masskadesituation flytta en 
barnmorska tillfälligt till en roll som är av större nytta för hälso- och 
sjukvården då barnmorskan inte längre har den kompetens som följer 
med en sjuksköterskeexamen.  

Direktutbildning kräver nya examenstillstånd 

Nya examenstillstånd kommer att krävas för alla lärosäten som vill 
anordna en direktutbildning. Det finns en risk att inte alla lärosäten 
som i dag anordnar barnmorskeutbildning får ett nytt examenstillstånd, 
även om utbildningarna i dag bedöms hålla hög kvalitet. Att en barn-
morskeutbildning finns i regionen är viktigt för den lokala rekry-
teringen till hälso- och sjukvården inklusive förlossningsvården (se 
avsnitt 3.1.2. [figur 3.1] för en karta över regioner och lärosätesorter 
med utbildning till barnmorska). 

Vid ansökan om examenstillstånd prövas lärosätets förutsättningar 
att ge utbildningen. En viktig förutsättning är lärarkompetensen och 
lärarkapaciteten. Utredningen noterar att det är oklart om det finns 
tillräckliga lärarresurser på lärosätena, i vart fall på kort sikt, för att an-
ordna en direktutbildning.10 I Linnéuniversitets årsredovisning 2020 
(2021) framgår exempelvis följande om barnmorskeprogrammet: ”Pro-
grammet har bedrivits enligt plan men når inte utbyggnadsmålet. En 
utmaning är att många lärare har nått pensionsålder och att det är 
svårt att rekrytera lärare med rätt kompetens”. Utredningen konsta-
terar att det kan finnas behov av att samordna lärarresurser, t.ex. 
med lärosätets sjuksköterskeutbildning, vid inrättandet av en direkt-
utbildning. 

 
10 Mittuniversitetet och Örebro universitet har tillstånd att utfärda barnmorskeexamen men 
bedriver i dag ingen utbildning. Mittuniversitetet beslutade 2018 att vila utbildningen till barn-
morska. Mittuniversitetet hänvisade till utmaningen att säkra framtida lärarkompetens (press-
meddelande 2018-09-19). Örebro universitet konstaterade i årsredovisningen för 2020 att på 
grund av svårigheterna att rekrytera erforderlig kompetens har barnmorskeutbildningen inte 
startat. Rekryteringsprocessen har inletts men inte resulterat i några sökande (2021). 
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9.4 Några aktörers syn på en förändrad 
barnmorskeutbildning 

Av kartläggningen av utbildningen till barnmorska (se bilaga 6) fram-
går att alla tolv lärosäten som har examenstillstånd och ger barnmorske-
utbildning anser att dagens påbyggnadsutbildning behöver förlängas. 
Spontant förordar därutöver åtta av lärosätena uttryckligen en direkt-
utbildning.  

Svenska Barnmorskeförbundet (och dess utbildningsråd med före-
trädare för alla lärosäten som har en barnmorskeutbildning) vill se 
en femårig direktutbildning (masterutbildning). Vårdförbundet synes 
vilja ha en förlängd påbyggnadsutbildning men inte en direktutbild-
ning. Om en direktutbildning skulle inrättas, framhåller Vårdförbun-
det att en treårig utbildning inte räcker. Svensk förening för obstetrik 
och gynekologi (SFOG, specialitetsförening inom Sveriges läkarför-
bund och sektion i Svenska Läkaresällskapet) menar att det i fram-
tiden troligen behövs en längre utbildning men inte en direktutbild-
ning. Föreningen framhåller att om alternativet direktutbildning väljs 
räcker det inte med en treårig utbildning utan den måste vara betydligt 
längre (rundabordssamtal med olika aktörer 2021-09-17).  

9.5 Konsekvenser för kompetensförsörjningen 
om barnmorskeutbildningen förlängs 

UKÄ har på uppdrag av utredningen redovisat möjliga konsekvenser 
för kompetensförsörjningen om utbildningen till barnmorska förlängs 
(Underlag till utredningen, 2021-09-06). I dag bedöms det enligt 
UKÄ vara en brist på nyexaminerade barnmorskor, men den här bris-
ten går inte att kvantifiera. Framöver beräknas pensionsavgången bli 
stor eftersom hälften av dagens arbetskraft är 50 år eller äldre. Där-
utöver väntas en mindre andel av barnmorskorna årligen vidareutbilda 
sig, oftast till specialistsjuksköterska. För att bristen framöver inte 
ska bli större än i dag, skulle det behöva examineras drygt 400 barn-
morskor per år fram till 2035. Hur stort det egentliga examinations-
behovet är för att arbetsmarknaden ska vara i balans 2035 framgår 
dock inte av prognosmodellen. 
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Eftersom det inte är möjligt att veta hur och vilka olika förklar-
ingar som påverkar blivande studenters val av utbildning vid en för-
längd utbildning presenterar UKÄ olika scenarier för minskat antal 
nybörjare och för minskat antal examinerade. UKÄ ger också exem-
pel på möjliga förklaringar till färre antal studenter och färre antal 
examinerade vid en längre utbildning: ökad studiemedelskostnad (för 
individen), högre alternativkostnad för studier (förlorad möjlig in-
komst från lönearbete), sannolikt lägre livslön (utbildningspremie), 
fler studieuppehåll och fler avhopp. Under en period minskar också 
antalet examinerade om antalet platser inte ökar samtidigt som utbild-
ningen förlängs. 

Tre olika scenarier presenteras av UKÄ för minskat antal nybörjare 
på barnmorskeutbildningen: en minskning med 5, 10 och 15 procent 
av antal nybörjare på barnmorskeutbildningen och förväntat antal 
examinerade i relation till prognoserna. Vid en nybörjarminskning 
om 5 procent skulle det innebära en årlig brist på 94 examinerade 
barnmorskor. Både det korta, medellånga och långa perspektivet skulle 
påverkas i negativ riktning. 

Tre olika scenarier presenteras för minskat antal examinerade barn-
morskor: en minskning med 5, 10 och 15 procent av antal examine-
rade. Vid en 5 procentig minskning av de examinerade barnmorskorna 
uppgår antalet examinerade barnmorskor till 341, vilket är under be-
hovet i prognosen på drygt 400 barnmorskor. 

Kostnader för en förlängning av utbildningen är enligt UKÄ föl-
jande. Kostnader för ersättningsbeloppet från staten för varje student 
till lärosätena ökar vid en förlängning. UKÄ har beräknat ersättnings-
beloppet till 120 592 kronor per student och år. Om man utgår från 
att nybörjarantalet inte påverkas av en förlängning är det cirka 370 nya 
barnmorskestudenter per år som börjar utbildningen. Kostnaden 
hänförligt till ersättningsbeloppet bli då cirka 45 miljoner kronor per 
år (370×120 592 kronor) eller halva beloppet vid en förlängning med 
en termin.  

Även kostnaden för studiemedel (dvs. studiebidrag och studie-
lån) förväntas öka om utbildningen förlängs. Av de 595 registrerade 
studenterna på barnmorskeprogrammet höstterminen 2020 var det 
427 studenter som fick studiemedlets bidragsdel och 252 studenter 
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som också nyttjade lånedelen.11 För barnmorskeprogrammet var det 
totala utbetalda beloppet för studiemedel höstterminen 2020 cirka 
15 miljoner kronor (varav 6 miljoner kronor i bidrag och 9 miljoner 
kronor i lån). För vårterminen 2021 var motsvarande belopp cirka 
13 miljoner kronor (varav 6 miljoner kronor i bidrag och 7 miljoner 
kronor i lån). Det innebär att den årliga kostnaden för studiemedel 
uppgår till cirka 28 miljoner kronor eller halva summan om utbild-
ningen förlängs med en termin. Detta är under förutsättning att ny-
börjarantalet (eller antalet registrerade studenter) inte förändras, eller 
att uttaget av studiemedel från studenter inte skulle minska. 

9.6 En förändrad barnmorskeutbildning kräver 
ytterligare utredningsåtgärder 

Förslag: För att kunna ta ställning till frågan om en förändrad barn-
morskeutbildning föreslås ytterligare utredningsåtgärder. Univer-
sitetskanslersämbetet föreslås få i uppdrag att se över dagens på-
byggnadsutbildning till barnmorska.  

Socialstyrelsen föreslås få i uppdrag att utreda behovet av ett 
bredare barnmorskeyrke inom hälso- och sjukvården.  

Skäl för utredningens förslag 

Utredningen har i kapitel 5 bedömt att det inte behövs en förlängd 
påbyggnadsutbildning eller en ny direktutbildning för barnmorske-
examen för att uppfylla yrkeskvalifikationsdirektivets krav. Men det 
kan enligt utredningen inte uteslutas att det kan behövas en föränd-
rad barnmorskeutbildning av andra skäl. Utredningens slutsats efter 
bl.a. en fördjupad diskussion och ett rundabordssamtal om barnmorske-
utbildningen med berörda aktörer är att det behövs ytterligare kun-
skapsunderlag för att kunna ta ställning till frågan om en förändrad 
barnmorskeutbildning. 
  

 
11 Ett rimligt antagande är att den dryga fjärdedel av studenterna som var registrerade på barn-
morskeprogrammet höstterminen 2020 och som inte hade studiemedel, varken i form av studie-
bidrag eller studielån, har fått utbildningstiden finansierad av sin arbetsgivare. 
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En motsägelsefull bild av hur dagens barnmorskeutbildning fun-
gerar har framkommit under utredningens gång. Å ena sidan är det 
en utbildning som upplevs som komprimerad av såväl studenter som 
lärare. Stressade studenter får inte den bredd och det djup i utbildningen 
som dagens barnmorskeyrke kräver. Dagens påbyggnadsutbildning 
upplevs ha för litet utrymme för annat än graviditets- och förlossnings-
kunskaper. Samtidigt har samtliga lärosäten valt att använda 15 hög-
skolepoäng av totalt 90 högskolepoäng för det självständiga arbetet 
(examensarbetet) för att utöver barnmorskeexamen också kunna ut-
färda en generell examen efter utbildningen, s.k. dubbel examen. Å andra 
sidan är det en utbildning som fungerar väl med mycket hög examens-
frekvens, relativt högt söktryck och hög kvalitet.  

Utredningen har emellertid inom ramen för sitt uppdrag inte haft 
möjlighet att göra en genomgripande analys och bedömning av be-
hovet av en förändring av dagens utbildning. För att få en helhetsbild 
av hur dagens barnmorskeutbildning fungerar behöver ett antal kvali-
tativa aspekter belysas på djupet vilket kräver att ytterligare utred-
ningsåtgärder vidtas.  

Utredningen föreslår därför att regeringen uppdrar åt UKÄ att se 
över dagens påbyggnadsutbildning till barnmorska. UKÄ ska utreda 
behovet av ökat utrymme i utbildningen för andra kunskaper än 
graviditets- och förlossningskunskaper. Det är viktigt att säkerställa 
att utbildningen har förutsättningar att innehålla de lärmoment som 
dagens barnmorskeyrke kräver. Det är också viktigt att säkerställa 
att utbildningen har förutsättningar att fördjupa de centrala delarna 
av barnmorskans kompetensområde.  

Likaså har en motsägelsefull bild framkommit av dagens barn-
morskeyrke. Bland annat behöver det klargöras vilka arbetsuppgifter 
och vilken kompetens som framtidens barnmorska bör ha i relation 
till andra yrkeskategorier i hälso- och sjukvården. Det är inte minst 
viktigt utifrån dagens alltmer teambaserade vård.  

Det har också framförts argument för och mot ett ändrat barn-
morskeyrke. Å ena sidan har vissa aktörer, bl.a. vårdverksamheterna, 
inte efterfrågat en ”ny” barnmorska med en bredare kompetens än 
i dag som riskerar att överlappa med andra gruppers arbetsuppgifter 
eller kompetensområden inom hälso- och sjukvården. Å andra sidan 
efterfrågas från olika aktörer, bl.a. professionsföreträdare, en barn-
morska med bredare kunskaper om kvinnors hälsa under hela livs-
cykeln. 
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Utredningen föreslår därför att Socialstyrelsen ges i uppdrag att 
utreda behovet av ett bredare barnmorskeyrke inom hälso- och sjuk-
vården.  

Kunskapsunderlagen från UKÄ respektive Socialstyrelsen kan ut-
göra grund för ett ställningstagande om barnmorskeutbildningens 
framtida utformning. Lösningen kan vara en förlängd påbyggnads-
utbildning eller en direktutbildning. Kunskapsunderlagen behövs även 
för att utröna om det kan finnas andra utbildningslösningar för barn-
morskeutbildningen, t.ex. en kortare gemensam utbildning med sjuk-
sköterskestudenter som följs av en särskild barnmorskeutbildning. 
Även frågor om i vilken mån vidareutbildning och fortbildning kan 
innebära lösningar på upplevda problem med dagens utbildning kan 
behöva belysas. 
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10 Ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser 

Förslag: Författningsändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2023. 
De nya bestämmelserna i högskoleförordningen som avser 

timmar utbildning enligt yrkeskvalifikationsdirektivet för sjuk-
sköterskor inom sjuksköterskeutbildningen ska tillämpas första 
gången i fråga om utbildning som påbörjas efter utgången av 
juni 2025.  

De nya bestämmelserna i högskoleförordningen som avser 
timmar utbildning enligt yrkeskvalifikationsdirektivet för barn-
morska, tandläkare och läkare och bestämmelserna om förtyd-
ligade examensmål för barnmorskor och sjuksköterskor tillämpas 
första gången i fråga om utbildning som påbörjas efter utgången 
av juni 2023. 

Äldre bestämmelser ska fortsätta gälla för utbildning som på-
börjas före den 1 juli 2023. 

Skälen för utredningens förslag 

Med anledning av de påpekanden som EU-kommissionen har gjort i 
det motiverade yttrandet om att Sverige inte har fullgjort sina skyldig-
heter enligt artiklarna 24.2 (läkare), 31.3 (sjuksköterskor), 34.2 (tand-
läkare) och 41.1 (barnmorskor) i yrkeskvalifikationsdirektivet genom 
att inte tydligt i den nationella lagstiftningen ange antalet timmar för 
utbildningarna bör de föreslagna förordningsändringarna träda i kraft 
så snart som möjligt.  

Utbildningarna till barnmorskeexamen, tandläkarexamen och läkar-
examen bedöms i praktiken redan i dag uppfylla minimikraven för 
antal timmar totalt som anges i yrkeskvalifikationsdirektivet. Den 
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föreslagna bilagan till högskoleförordningen (1993:100) som anger 
omfattningen av utbildning till vissa yrken i antal timmar enligt 
yrkeskvalifikationsdirektivet bedöms därför inte påverka lärosätenas 
genomförande av utbildningen. 

Även utbildningen till sjuksköterskeexamen bedöms i praktiken 
redan i dag uppfylla minimikraven i fråga om antal timmar totalt och 
den fördelning i timmar mellan teoretisk och klinisk utbildning som 
anges i yrkeskvalifikationsdirektivet. Samtidigt finns det lärosäten 
som kan visa tydligare än i dag att minimikravet på omfattningen av 
klinisk utbildning för sjuksköterska har beaktats.  

De föreslagna justeringarna av examensmålen för sjuksköterskor 
och barnmorskor kommer inte att innebära några större förändringar 
av utbildningarna då det som föreslås i huvudsak redan ingår i utbild-
ningarna. 

Mot denna bakgrund föreslås att ändringarna i högskoleförord-
ningen ska träda i kraft den 1 januari 2023.  

För att de lärosäten som kan visa tydligare än i dag att minimi-
kravet på omfattningen av klinisk utbildning för sjuksköterska har 
beaktats ska få tillräckligt med tid för detta behöver dock tillämp-
ningen av dessa bestämmelser skjutas något fram i tiden. De nya be-
stämmelserna i högskoleförordningen som avser timmar utbildning 
enligt yrkeskvalifikationsdirektivet för sjuksköterskor ska därför 
tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas efter ut-
gången av juni 2025.  

Eftersom de nya bestämmelserna i högskoleförordningen som av-
ser timmar utbildning enligt yrkeskvalifikationsdirektivet för barn-
morska, tandläkare och läkare och bestämmelserna om förtydligade 
examensmål för barnmorskor och sjuksköterskor inte bedöms påverka 
genomförandet av utbildningarna ska de tillämpas första gången redan 
i fråga om utbildning som påbörjas efter utgången av juni 2023.  

Äldre bestämmelser om examensmål för utbildningarna ska fort-
sätta gälla för utbildning som påbörjas före den 1 juli 2023. 
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11 Konsekvenser 

I detta kapitel redovisas konsekvenserna av utredningens förslag en-
ligt kommittéförordningen (1998:1474). Konsekvenserna redovisas 
för de samhällsfunktioner och samhällsintressen i förordningen som 
förslagen enligt utredningens bedömning skulle kunna ha någon be-
tydelse. I kapitlet redovisas också de konsekvenser av förslagen som 
behöver analyseras enligt utredningens uppdrag (dir. 2021:26) och de 
konsekvenser i övrigt som utredningen har identifierat. Utredningen 
bedömer att de som främst berörs av förslagen är universitet och hög-
skolor som anordnar vårdutbildningar, särskilt sjuksköterskeutbild-
ning, samt hälso- och sjukvårdshuvudmän och vårdgivare samt, i för-
längningen, den hälso- och sjukvårdsverksamhet som dessa bedriver. 

11.1 Konsekvenser för universitet och högskolor  

Förslaget att i en ny bilaga till högskoleförordningen reglera 
omfattningen av utbildning till vissa yrken i timmar 

Lärosäten som anordnar barnmorske-, tandläkar- eller läkarutbildning 

Utbildningarna till barnmorska, tandläkare och läkare bedöms i prak-
tiken redan i dag uppfylla minimikraven för antal timmar totalt som 
anges i yrkeskvalifikationsdirektivet. Den föreslagna bilagan till hög-
skoleförordningen (1993:100) som anger omfattningen av utbildning 
till dessa yrken i antal timmar enligt yrkeskvalifikationsdirektivet be-
döms därför inte påverka lärosätenas genomförande av utbildningen. 
Regleringen av antal timmar avser såväl statliga lärosäten som en-
skilda utbildningsanordnare. 
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Lärosäten som anordnar sjuksköterskeutbildning 

Utbildningen till sjuksköterska bedöms i praktiken redan i dag upp-
fylla minimikraven i fråga om antal timmar totalt och den fördelning 
i timmar mellan teoretisk och klinisk utbildning som anges i yrkes-
kvalifikationsdirektivet. Samtidigt finns det lärosäten som kan visa 
tydligare än i dag att minimikravet på omfattningen av klinisk utbild-
ning för sjuksköterska har beaktats. Den föreslagna bilagan till hög-
skoleförordningen som anger omfattningen av utbildning till sjuk-
sköterska i antal timmar enligt yrkeskvalifikationsdirektivet bedöms 
därför inte påverka lärosätenas genomförande av utbildningen gene-
rellt utan endast de lärosäten som tydligare behöver visa att kravet 
på omfattningen av klinisk utbildning har beaktats. Regleringen av 
antal timmar avser såväl statliga lärosäten som enskilda utbildnings-
anordnare. 

Den föreslagna bilagan innebär att lärosätena behöver säkerställa 
att hälso- och sjukvårdens huvudmän medverkar i sjuksköterske-
utbildningen i en sådan omfattning att kravet på omfattningen av 
klinisk utbildning för sjuksköterskor enligt yrkeskvalifikationsdirek-
tivet uppfylls. Det betyder att avtalen om verksamhetsförlagd utbild-
ning (VFU) mellan respektive lärosäte och hälso- och sjukvårdens 
huvudmän kan behöva förtydligas i denna del. Avtalen kan därmed 
behöva uppdateras.  

Utredningens kartläggning visar att samtliga lärosäten som an-
ordnar sjuksköterskeutbildning utfärdar både en yrkesexamen (sjuk-
sköterskeexamen) och en generell examen (kandidatexamen i t.ex. 
omvårdnad eller vårdvetenskap) efter fullgjord utbildning till sjuk-
sköterska, s.k. dubbel examen. Det innebär att studenten måste upp-
fylla kraven för båda examina. För kandidatexamen krävs 90 hög-
skolepoäng inom huvudområdet för utbildningen (t.ex. omvårdnad 
eller vårdvetenskap). Lärosätena har, bl.a. i utredningens kartlägg-
ning av utbildning till sjuksköterska, uttryckt en oro för att omfatt-
ningen av klinisk utbildning enligt yrkeskvalifikationsdirektivet ska 
påverka möjligheten att utfärda även en generell examen efter full-
gjord utbildning till sjuksköterska. Eftersom det finns lärosäten som 
i dag uppfyller omfattningen av klinisk utbildning och samtidigt ut-
färdar dubbel examen får lärosätenas oro anses sakna grund, enligt 
utredningen.  
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Studiedokumentation 

Den föreslagna bilagan innebär att regleringen är utformad som ett 
krav på utbildningen, som är lärosätenas ansvar, och inte som ett 
krav för examen som den enskilda studenten ska uppfylla. Det be-
tyder att antalet timmar utbildning enligt yrkeskvalifikationsdirek-
tivet inte ska redovisas för den enskilda studenten. Antalet timmar 
utbildning enligt yrkeskvalifikationsdirektivet ska inte heller framgå 
av kursbevis eller examensbevis. Det är alltså inte aktuellt för läro-
sätena att utveckla särskilda system för att kunna hantera och doku-
mentera antalet timmar utbildning för den enskilda studenten, be-
dömer utredningen.  

Den nya bilagan är en särreglering 

Utredningen vill understryka att den föreslagna nya bilagan till hög-
skoleförordningen införs endast i syfte att i nationell författning in-
förliva minimikraven på omfattningen i timmar av utbildning till  
vissa yrken enligt yrkeskvalifikationsdirektivet. Bilagan fyller inte 
någon funktion i övrigt. Utredningen anser att det är mycket ange-
läget att regleringen i den nya bilagan inte får några andra styrnings-
effekter för lärosätena. Utredningen vill därför framhålla att förslaget 
till reglering inte innebär en nationell reglering av hur många minuter 
en timme ska omfatta generellt i högskolan. Avsikten är alltså inte 
att reglera begreppet timme generellt i högskolan. Avsikten är inte 
heller att reglera begreppet klinisk utbildning generellt i högskolan.  

Bedömningar och förslag som rör verksamhetsförlagd utbildning  

Lärosäten som anordnar vårdutbildningar kan vilja se över vissa vill-
kor i de avtal som ingås om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
utifrån de bedömningar som utredningen gör i syfte att underlätta 
hälso- och sjukvårdens medverkan i VFU. Villkoren rör var VFU kan 
förläggas, planering av VFU samt handledning inom VFU. 

För lärosäten som anordnar sjuksköterskeutbildning kommer för-
slaget om ett uppdrag att utforma handledningsmodeller och utveckla 
VFU-kurser att medföra arbete. 



Konsekvenser SOU 2022:35 

176 

Bedömningen att sjuksköterskeutbildning bör avslutas  
med ett nationellt kliniskt slutprov 

Lärosäten som anordnar sjuksköterskeutbildning, och särskilt de läro-
säten som inte använder sig av ett kliniskt slutprov i dag, kommer 
att påverkas av bedömningen att sjuksköterskeutbildning bör avslu-
tas med ett nationellt kliniskt slutprov. De kommer att behöva an-
passa utbildningens upplägg efter provet och ha ett medansvar för 
provets utformning. I praktiken innebär bedömningen om att samt-
liga lärosäten bör delta i den nationella modell för kliniskt slutprov 
som finns sedan tidigare att samtliga lärosäten bör ansluta sig till nu-
varande Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen 
(NKSE). Ett lärosäte bedöms behöva ha huvudansvar och samordna 
arbetet med provet. Vidare kan lärosätenas utbildnings- och kurs-
planer behöva anpassas så att det framgår att utbildningen avslutas 
med ett prov. Likaså kan VFU-avtal behöva ses över för att säkerställa 
hälso- och sjukvårdsverksamheternas medverkan i provet.  

Förslag till förtydliganden av vissa examensmål 

Utredningen bedömer att de föreslagna justeringarna av examens-
målen för sjuksköterskeexamen respektive barnmorskeexamen inte 
kommer att innebära några större förändringar av utbildningarnas inne-
håll eller genomförande eftersom förslagen syftar till att förtydliga 
delar av nuvarande utbildningsinnehåll. För lärosäten som anordnar 
utbildningarna innebär förslaget ett visst arbete med att anpassa ut-
bildningarna efter de förtydligade målen, dvs. att vid behov göra vissa 
smärre justeringar i utbildningsplanen och vissa kursplaner. Utred-
ningens avsikt är att de föreslagna förtydligandena av vissa examens-
mål inte ska behöva leda till en omprövning av lärosätenas examens-
tillstånd.  

Förslaget att förtydliga sjuksköterskans kompetensområde om-
vårdnad i ett eget mål för sjuksköterskeexamen ska inte förväxlas med 
det huvudsakliga området (huvudområdet) för en generell examen. 
Lärosätena använder sig av olika benämningar för huvudområdet: om-
vårdnad, omvårdnadsvetenskap, vårdvetenskap, vårdvetenskap med 
inriktning mot omvårdnad etc. Att omvårdnad föreslås införas som 
ett eget kunskapsmål för sjuksköterskeexamen innebär inte att be-
greppet omvårdnad behöver ingå i huvudområdet för en generell 
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examen. Det är lärosätena själva som bestämmer hur ett huvudområde 
för en generell examen ska benämnas, och avsikten med förslaget är 
inte att ändra detta förhållande. 

11.2 Konsekvenser för hälso- och sjukvårdshuvudmän 
och vårdgivare 

En hälso- och sjukvårdshuvudman (region eller kommun) erbjuder 
hälso- och sjukvård genom att ingå avtal med vårdgivare (region, kom-
mun eller privat utförare) om att bedriva hälso- och sjukvårdsverk-
samhet. Konsekvenserna av utredningens förslag beskrivs här samlat 
för både hälso- och sjukvårdshuvudmän och vårdgivare. 

Förslaget att i en ny bilaga till högskoleförordningen 
reglera omfattningen av utbildning till vissa yrken i timmar 

Den föreslagna bilagan till högskoleförordningen som anger omfatt-
ningen av klinisk utbildning för sjuksköterska i antal timmar enligt 
yrkeskvalifikationsdirektivet innebär att hälso- och sjukvårdshuvud-
männen behöver säkerställa att vårdgivare medverkar i sjuksköterske-
utbildningen i en sådan omfattning att kravet på omfattningen av 
klinisk utbildning för sjuksköterskor enligt yrkeskvalifikationsdirek-
tivet uppfylls. Det betyder att vårdavtalen mellan hälso- och sjukvårds-
huvudmän och vårdgivare kan behöva uppdateras i denna del, liksom 
upphandlingsdokument (s.k. förfrågningsunderlag) för privata vård-
givare. 

I den föreslagna bilagan till högskoleförordningen anges även om-
fattningen av utbildning till barnmorska, tandläkare och läkare i antal 
timmar enligt yrkeskvalifikationsdirektivet. Kraven för dessa utbild-
ningar bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för vare sig hälso- 
och sjukvårdshuvudmän eller vårdgivare. 

Bedömningar och förslag som rör verksamhetsförlagd utbildning 

Hälso- och sjukvårdshuvudmän kan ha anledning att se över villko-
ren i de vårdavtal som ingås med vårdgivare utifrån de bedömningar 
som utredningen gör i syfte att underlätta hälso- och sjukvårdens med-
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verkan i verksamhetsförlagd utbildning (VFU). De kan även ha an-
ledning att se över upphandlingsdokument (s.k. förfrågningsunderlag) 
för privata vårdgivare. En sådan översyn kan påverka en vårdgivare 
som avtalspart och den hälso- och sjukvårdsverksamhet som vård-
givaren bedriver. 

En hälso- och sjukvårdshuvudman eller en vårdgivare kan påverkas 
som avtalspart om ett lärosäte som anordnar vårdutbildningar ser över 
vissa villkor i de avtal som ingås om VFU utifrån de bedömningar som 
utredningen gör i syfte att underlätta hälso- och sjukvårdens med-
verkan i VFU. 

Förslaget om ett uppdrag till lärosäten som anordnar sjuksköterske-
utbildning att utforma handledningsmodeller i samråd med hälso- och 
sjukvårdshuvudmän och vårdgivare bedöms kunna öka samverkan 
mellan huvudmän, vårdgivare och lärosäten kring VFU. Till följd av 
förslaget bedöms också fler medarbetare än i dag, liksom medarbetare 
hos fler vårdgivare än i dag, kunna handleda studenter under VFU. 
I förlängningen bedöms förslaget även kunna underlätta rekryter-
ingen av sjuksköterskor till den kommunala hälso- och sjukvården. 

Bedömningen att sjuksköterskeutbildning bör avslutas  
med ett nationellt kliniskt slutprov 

Bedömningen att sjuksköterskeutbildning bör avslutas med ett natio-
nellt kliniskt slutprov förväntas innebära en ökad samverkan mellan 
hälso- och sjukvårdshuvudmän, vårdgivare och lärosäten kring denna 
utbildning. Eftersom en del av provet bör genomföras i hälso- och 
sjukvårdsverksamhet kan bedömningen innebära att VFU-avtal, lik-
som vårdavtal och upphandlingsdokument (s.k. förfrågningsunder-
lag) för privata vårdgivare, behöver ses över för att säkerställa hälso- 
och sjukvårdsverksamheternas medverkan i provet. 

Förslag till förtydliganden av vissa examensmål 

Kompetens är hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs. Förslaget att 
förtydliga vissa examensmål bedöms förbereda studenterna att bättre 
möta vårdens kompetensbehov samt bidra till att studenterna ges 
bättre förutsättningar att möta de krav som yrkeslivet ställer och där-
med bli tryggare i yrkesrollen. Förslaget bedöms inte påverka förut-
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sättningarna för hälso- och sjukvårdshuvudmän eller vårdgivare att 
förse lärosätena med VFU-platser. 

11.3 Konsekvenser för studenter m.fl. 

11.3.1 Konsekvenser för studenter 

Förslaget att i en ny bilaga till högskoleförordningen reglera 
omfattningen av utbildning till vissa yrken i timmar 

Utbildningarna till barnmorska, sjuksköterska, tandläkare och läkare 
bedöms i praktiken redan i dag uppfylla minimikraven för antal tim-
mar totalt som anges i yrkeskvalifikationsdirektivet. Som anges i av-
snitt 11.1 bedöms den föreslagna bilagan till högskoleförordningen 
därför inte påverka lärosätenas genomförande av utbildningen. Den 
påverkar inte heller utbildningarnas omfattning i antal högskolepoäng. 
Därmed bedöms förslaget varken ha några särskilda konsekvenser 
för studenterna eller påverka möjligheterna till en breddad rekryter-
ing till utbildningarna till sjuksköterska och barnmorska. 

Bedömningar och förslag som rör verksamhetsförlagd utbildning 

För studenter inom vårdutbildningar kan en eventuell översyn av 
villkoren i de avtal som ett lärosäte har ingått om verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) leda till fler möjligheter till VFU. 

För studenter inom sjuksköterskeutbildningen väntas förslaget 
om ett uppdrag att utforma handledningsmodeller och utveckla 
VFU-kurser leda till att VFU kommer att förläggas i fler verksam-
heter än i dag och därmed ge fler möjligheter till VFU och en bredare 
VFU än i dag. 

Bedömningen att sjuksköterskeutbildning bör avslutas  
med ett nationellt kliniskt slutprov 

Studenter inom sjuksköterskeutbildningen påverkas av bedömningen 
att sjuksköterskeutbildning bör avslutas med ett nationellt kliniskt 
slutprov. Bedömningen innebär att provet måste ha genomförts med 
godkänt resultat för att sjuksköterskeexamen ska kunna utfärdas. 
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Provet bedöms kunna bidra till att alla studenter får en bättre för-
beredelse inför yrkesutövningen och därmed en större trygghet i  
yrkesrollen. Provet bedöms också kunna bidra till att alla studenter 
har likvärdiga kompetenser på en nationell nivå. 

Förslag till förtydliganden av vissa examensmål 

De föreslagna ändringarna i examensmålen innebär att innehållet i ut-
bildningarna tydliggörs och vissa centrala begrepp lyfts fram som är 
centrala för yrkesrollen och yrkesutövningen. De förtydligade examens-
beskrivningarna bedöms bidra till att studenterna som erhåller examen 
ges bättre förutsättningar att möta de krav som yrkeslivet ställer och 
göra dem tryggare i yrkesrollen. Förslaget bedöms inte påverka möj-
ligheterna till breddad rekrytering till utbildningarna. 

11.3.2 Konsekvenser för personer med en utländsk barnmorske-, 
sjuksköterske-, tandläkar- eller läkarutbildning 

Utbildningarna till barnmorska, sjuksköterska, tandläkare och läkare 
bedöms i praktiken redan i dag uppfylla minimikraven för antal tim-
mar totalt som anges i yrkeskvalifikationsdirektivet. Den föreslagna 
bilagan till högskoleförordningen bedöms därför inte påverka läro-
sätenas genomförande av utbildningen och därmed inte heller ha 
några konsekvenser för personer med en utländsk barnmorske-, sjuk-
sköterske-, tandläkare- eller läkarutbildning som vill få sina kvalifika-
tioner erkända i Sverige. 

Förslaget att förtydliga vissa examensmål bedöms inte ha någon 
betydelse för personer som vill få en sjuksköterske- eller barnmorske-
utbildning från ett annat land erkänd i Sverige. 

11.3.3 Konsekvenser för yrkesutövare 

Bedömningen att sjuksköterskeutbildning bör avslutas  
med ett nationellt kliniskt slutprov 

Eftersom många lärosäten använder sig av ett kliniskt slutprov redan 
i dag bedöms inte antalet examinerade på sjuksköterskeutbildningen 
påverkas av bedömningen att sjuksköterskeutbildning bör avslutas med 



SOU 2022:35 Konsekvenser 

181 

ett nationellt kliniskt slutprov. Det betyder att inte heller examens-
frekvensen bedöms påverkas, dvs. relationen mellan antalet examinerade 
med en sjuksköterskeexamen och antalet nybörjare på sjuksköterske-
programmet. Bedömningen att sjuksköterskeutbildning bör avslutas 
med ett nationellt kliniskt slutprov kommer därmed inte att påverka 
kompetensförsörjningen av sjuksköterskor, bedömer utredningen. 

11.3.4 Konsekvenser för patienter och deras närstående 

Förslaget till förtydliganden av vissa examensmål bedöms få positiva 
konsekvenser för patienter och deras närstående eftersom förtyd-
ligandena betonar bl.a. patientsäkerhet och ett personcentrerat för-
hållningssätt. 

11.4 Konsekvenser för övriga myndigheter 

Konsekvenser för Universitetskanslersämbetet 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ansvarar för kvalitetssäkring av 
lärosätenas verksamhet genom bl.a. utbildningsutvärdering och pröv-
ning av frågor om examenstillstånd. Utredningen har i avsnitt 4.1 
betonat att den reglering som föreslås av omfattning i antal timmar 
för utbildning till vissa yrken inte är i linje med hur svensk högskole-
utbildning normalt styrs. En sådan detaljreglering tillför inte utbild-
ningen något, i synnerhet inte i kvalitetshänseende, menar utredningen. 
Högskoleutbildning i Sverige utgår från forskning och beprövad er-
farenhet och utformas av lärosätena så att den når en hög kvalitet. 
Antal timmar utbildning enligt yrkeskvalifikationsdirektivet är såle-
des inte en kvalitetsindikator, anser utredningen. 

UKÄ föreslås få i uppdrag att se över terminologin i examens-
beskrivningarna för hälso- och sjukvårdsutbildningar. UKÄ föreslås 
också få i uppdrag att se över dagens påbyggnadsutbildning till barn-
morska. Uppdragen bedöms kunna genomföras inom ramen för den 
utredningsverksamhet som UKÄ har i uppgift att utföra.  
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Konsekvenser för Universitets- och högskolerådet 

Universitets- och högskolerådet (UHR) har skyldighet att anmäla vissa 
författningar till EU-kommissionen enligt förordningen (2016:157) 
om erkännande av yrkeskvalifikationer (9 kap. 1 §). UHR ska därför 
anmäla den föreslagna bilagan till högskoleförordningen till EU-kom-
missionen när den har beslutats. 

Konsekvenser för Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen föreslås få i uppdrag att utreda behovet av ett bredare 
barnmorskeyrke inom hälso- och sjukvården. Uppdraget bedöms 
kunna genomföras inom ramen för den utredningsverksamhet som 
Socialstyrelsen har i uppgift att utföra. 

Bedömningen att medel bör tillföras Nationella vårdkompetens-
rådet för ökat kanslistöd till uppbyggnaden av de nyligen etablerade 
sjukvårdsregionala råden kommer att medföra arbete för rådets kansli 
och att kansliet får en större roll än i dag. 

11.5 Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget att i en ny bilaga till högskoleförordningen reglera 
omfattningen av utbildning till vissa yrken i timmar 

Den föreslagna bilagan till högskoleförordningen bedöms inte leda till 
några kostnadsökningar för staten som inte ryms inom nuvarande 
ekonomiska ramar eftersom förslaget inte påverkar utbildningarnas 
omfattning i antal högskolepoäng. 

Bedömningar och förslag som rör verksamhetsförlagd utbildning 

Ytterligare medel bedöms behöva avsättas till Nationella vårdkom-
petensrådet för ökat kanslistöd till uppbyggnaden av de sjukvårds-
regionala råden. 

Därutöver föreslås 50 miljoner kronor tilldelas lärosäten som an-
ordnar sjuksköterskeutbildning för uppdraget att utforma handled-
ningsmodeller och utveckla VFU-kurser. Medlen föreslås fördelas 
med 2 miljoner kronor per lärosäte och år. 
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Bedömningen är att dessa tilldelningar av medel kan rymmas inom 
ramen för de särskilda medel som har beslutats för en nationell sats-
ning på VFU i vårdutbildningar i budgetpropositionen för 2022.  

Förslag som avser anpassningar av vårdutbildningar till ändrade 
villkor i VFU-avtal bedöms endast innebära marginellt ökade kostna-
der och bedöms kunna finansieras inom befintliga ekonomiska ramar.  

Bedömningen att sjuksköterskeutbildning bör avslutas  
med ett nationellt kliniskt slutprov 

Bedömningen att sjuksköterskeutbildning bör avslutas med ett natio-
nellt kliniskt slutprov bedöms endast innebära marginellt ökade kost-
nader för de lärosäten som anordnar sjuksköterskeutbildning och be-
döms därmed kunna finansieras inom befintliga ekonomiska ramar. 

Förslag till förtydliganden av vissa examensmål 

Arbetet med att göra vissa smärre justeringar i utbildningsplanen för 
sjuksköterskeprogrammet eller barnmorskeprogrammet och vissa kurs-
planer bedöms kunna genomföras inom ramen för lärosätenas anslag.  

Uppdrag till myndigheter 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bedöms få i uppdrag att se över 
terminologin i examensbeskrivningarna för hälso- och sjukvårds-
utbildningar. UKÄ föreslås också få i uppdrag att se över dagens på-
byggnadsutbildning till barnmorska. I avsnitt 11.4 gör utredningen 
bedömningen att uppdragen kan genomföras inom ramen för myn-
dighetens ordinarie utredningsverksamhet. Uppdragen bedöms där-
för rymmas inom myndighetens befintliga anslag.  

Socialstyrelsen föreslås få i uppdrag att utreda behovet av ett bre-
dare barnmorskeyrke inom hälso- och sjukvården. Ovan gör utred-
ningen bedömningen att uppdraget kan genomföras inom ramen för 
myndighetens ordinarie utredningsverksamhet. Uppdraget bedöms 
därför rymmas inom myndighetens befintliga anslag. 
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11.6 Övriga konsekvenser 

11.6.1 Konsekvenser i fråga om jämställdhet  
mellan kvinnor och män 

Den föreslagna bilagan till högskoleförordningen bedöms inte ha 
någon särskild betydelse i fråga om jämställdhet mellan kvinnor och 
män. Eftersom regleringen inte bedöms påverka lärosätenas genom-
förande av utbildningarna bedöms den inte heller ha några konse-
kvenser på fördelningen mellan kvinnor och män på utbildningarna.  

De föreslagna förtydligandena av examensmålen bedöms inte få 
konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män.  

11.6.2 Integrationspolitiska konsekvenser 

Den föreslagna bilagan till högskoleförordningen bedöms inte ha 
några särskilda integrationspolitiska konsekvenser eftersom den inte 
bedöms påverka möjligheten för personer med en utländsk barn-
morske-, sjuksköterske-, tandläkare- eller läkarutbildning att få sina 
kvalifikationer erkända i Sverige (se avsnitt 11.3.2). 

De föreslagna förtydligandena av examensmålen bedöms inte heller 
få några integrationspolitiska konsekvenser.  

11.6.3 Konsekvenser för Sveriges internationella åtaganden 
och förhållandet till EU-rätten 

Ett tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets krav på antal timmar 
i svensk författning bedöms innebära att EU-kommissionen saknar 
skäl att överlämna ärendet om överträdelse av yrkeskvalifikations-
direktivet till EU-domstolen. Den föreslagna bilagan till högskole-
förordningen bedöms i övrigt inte ha några konsekvenser för Sveriges 
internationella åtaganden. 

11.6.4 Konsekvenser för företag  

Konsekvenser för företag beskrivs i avsnitt 11.2 under rubriken Kon-
sekvenser för hälso- och sjukvårdshuvudmän och vårdgivare där vård-
givare bl.a. kan vara företag. 
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Kommittédirektiv 2021:26 

Översyn av kraven för sjuksköterskeexamen  
och barnmorskeexamen 

Beslut vid regeringssammanträde den 15 april 2021 

Sammanfattning 

En särskild utredare ska se över kraven för sjuksköterskeexamen och 
barnmorskeexamen i syfte att dels säkerställa att de minimikrav på 
utbildningarnas omfattning i antal timmar som finns i EU-rätten ska 
anges i författning, dels säkerställa att målen för de båda yrkesexamina 
svarar upp mot kompetensbehoven inom framtidens hälso- och sjuk-
vård. 

Utredaren ska bl.a. 

• föreslå en reglering som uppfyller och anger det s.k. yrkeskvalifi-
kationsdirektivets (2005/36/EG) minimikrav på utbildningarnas 
omfattning i antal timmar för sjuksköterskor respektive barnmor-
skor och i samband därmed se över utbildningarnas omfattning i 
antal högskolepoäng, 

• undersöka och redovisa förutsättningarna för hälso- och sjukvårds-
huvudmännen att medverka i utbildningarna i en sådan omfatt-
ning att direktivets krav på klinisk undervisning uppfylls, 

• ta ställning till om målen i examensbeskrivningarna för sjukskö-
terskeexamen respektive barnmorskeexamen behöver ändras och, 
om så är fallet, föreslå nya eller ändrade examensmål, och 

• lämna nödvändiga författningsförslag. 

Uppdraget ska redovisas senast den 14 april 2022. 
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Uttryck som används i dessa direktiv 

Frågor som behandlas i dessa direktiv har betydelse för statliga uni-
versitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) 
och för enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda exa-
mina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. 
I direktiven används begreppen universitet och högskolor eller läro-
säten för båda dessa kategorier. 

Med verksamhetsförlagd utbildning avses den del av utbildningen 
till sjuksköterska eller barnmorska som sker i hälso- och sjukvården, 
t.ex. vid sjukhus, vårdcentral eller i hemsjukvård.  

Med hälso- och sjukvårdshuvudman avses i dessa direktiv den region 
eller den kommun som enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvård. 

Utformningen av utbildningarna till sjuksköterska 
och barnmorska i Sverige 

Utbildningarna anordnas vid många lärosäten 

Sjuksköterskeutbildning är en av de största utbildningarna som leder 
till yrkesexamen i högskolan med drygt 15 500 registrerade studen-
ter vårterminen 2020. Utbildningen anordnas av 21 statliga lärosäten 
och fyra enskilda utbildningsanordnare. Av dessa är det 14 lärosäten 
som också har tillstånd att utfärda barnmorskeexamen, varav ett läro-
säte är enskild utbildningsanordnare och övriga är statliga lärosäten. 
Barnmorskeutbildningen hade knappt 550 registrerade studenter vår-
terminen 2020. 

Kraven för examen anges i examensbeskrivningarna 

För varje examen i högskolan anges i en examensbeskrivning vilka 
krav som ska uppfyllas för examen, så också för sjuksköterske- 
respektive barnmorskeexamen. Examensbeskrivningarna är samlade 
i examensordningen i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). 
Samtliga examensbeskrivningar följer en gemensam struktur där 
krav anges på utbildningens omfattning i antal högskolepoäng, målen 
för examen, det självständiga arbetet (examensarbetet) och eventu-
ella övriga krav. I examensordningen anges det också på vilken nivå 
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en viss examen ska avläggas: grundnivå, avancerad nivå eller forskar-
nivå. Utbildningen till sjuksköterska omfattar tre års heltidsstudier 
(180 högskolepoäng) och avslutas med sjuksköterskeexamen som av-
läggs på grundnivå. Utbildningen till barnmorska omfattar ett och ett 
halvt års heltidsstudier (90 högskolepoäng) och är en påbyggnads-
utbildning som kräver legitimation som sjuksköterska. Den avslutas 
med barnmorskeexamen som avläggs på avancerad nivå. 

De mål och övriga krav som formuleras i examensbeskrivningarna 
kan uppnås på olika sätt och med olika utbildningsupplägg. Läro-
sätena har både frihet till och ansvar för valet av olika vägar till dessa 
mål (Universitet och högskolor – Frihet för kvalitet, prop. 1992/93:1). 
Dessutom bör examensbeskrivningarna vara kortfattade och kon-
centrerade till det väsentliga. De ska vara långsiktigt hållbara i den 
meningen att de inte ska behöva ändras ofta. Förändringar av utbild-
ningens innehåll ska i första hand ske på lärosätenas eget initiativ i 
dialog med studenter och relevanta avnämare. Examensbeskrivningarna 
ska ge utrymme för detta (Ny värld – ny högskola, prop. 2004/05:162). 
De ska alltså inte vara så detaljerade att de hindrar utvecklingen av 
utbildningen. På så sätt kan lärosätena anpassa utbildningarna til l 
den vetenskapliga och tekniska utvecklingen inom t.ex. hälso- och 
sjukvården. 

Målen för examen i examensbeskrivningarna  
anger vad studenten förväntas kunna 

För varje examen anges ett övergripande mål. För sjuksköterske- 
respektive barnmorskeexamen är det övergripande målet att studen-
ten ska visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet 
som sjuksköterska respektive barnmorska. Vissa mer specifika krav 
redovisas under rubrikerna ”Kunskap och förståelse”, ”Färdighet 
och förmåga” och ”Värderingsförmåga och förhållningssätt”. Målen 
är uttryckta som förväntade studieresultat och anger vad studenten 
förväntas kunna, förstå, förhålla sig till eller kunna utföra för att få 
en viss examen. Lärosätena ska planera en utbildning utifrån beskriv-
ningar av de kunskaper som studenterna förväntas ha tillägnat sig vid 
slutet av utbildningen. 

Att på detta sätt definiera innehållet i högre utbildning genom 
förväntade studieresultat (learning outcomes) är en anpassning till 
European Credit Transfer System (ECTS). ECTS är den standard 
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som Europeiska kommissionen utarbetat för att jämföra omfattning 
och innehåll i studier inom högre utbildning inom det europeiska 
området för högre utbildning. Standarden introducerades redan 1989 
som en del av Erasmusramverket och har därefter spridits vidare inom 
ramen för den s.k. Bolognaprocessen, ett mellanstatligt samarbete 
inom högre utbildning som omfattar fler länder i Europa än EU:s 
medlemsstater. 

Målen för yrkesexamina, såsom sjuksköterske- och barnmorske-
examen, svarar mot både den teoretiska och praktiska delen av ut-
bildningen och är uttryckta på ett sådant sätt att de ska inkludera de 
kunskaper och kompetenser som studenterna tillägnar sig genom 
både teoretisk och praktisk undervisning. De mål som svarar mot 
den praktiska delen av utbildningen utförs i praktisk miljö och exami-
neras samt ger högskolepoäng. 

Utbildningens omfattning anges i högskolepoäng  
som har anpassats till EU-standard 

Inom ECTS anges omfattningen på en utbildning i ECTS-poäng där 
heltidsstudier under ett normalstudieår motsvarar 60 ECTS-poäng, 
oavsett hur långt studieåret är räknat i antal veckor. Studieårets om-
fattning i antal veckor varierar nämligen mellan olika länder, t.ex. 
brukar det svenska läsåret om 40 veckor betraktas som relativt långt 
i europeisk jämförelse. Studierna för en genomsnittlig student under 
ett normalt studieår antas omfatta 1 500–1 800 timmar. En ECTS-
poäng motsvarar då 25–30 studietimmar. Antalet studietimmar kan 
alltså variera mellan olika länder och också mellan olika individer. 

I Sverige har anpassningen till ECTS inneburit att omfattningen 
av högskoleutbildning anges i högskolepoäng där heltidsstudier under 
ett normalstudieår om 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng (6 kap. 
2 § högskoleförordningen). Bestämmelsen säkerställer att det svenska 
systemet med högskolepoäng är förenligt med ECTS. Den innebär 
att en studievecka motsvarar 1,5 högskolepoäng. I linje med ECTS 
finns det inte någon uttrycklig reglering av hur många studietimmar 
per vecka som utgör heltidsstudier eller hur många timmar lärarledd 
undervisningstid en student bör erbjudas eller delta i under en normal 
studievecka. Normalstudietiden brukar dock anses omfatta 40 timmar 
per studievecka, dvs. sammanlagt 1 600 timmar under ett normalstudie-
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år om 40 veckor. En högskolepoäng motsvarar då knappt 27 timmar 
(1 600 timmar/60 poäng). 

Europeiska kommissionen har inlett ett överträdelseförfarande 
mot Sverige som avser minimikraven i yrkeskvalifikationsdirektivet 

Harmonisering av lagstiftning på utbildningsområdet faller normalt 
inte inom EU:s kompetensområde, men i och med att artikel 53.1 i 
fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt föreskriver att direktiv ska 
utfärdas som syftar till ömsesidigt erkännande av examens-, utbild-
nings- och andra behörighetsbevis har vissa utbildningsfrågor kom-
mit att regleras i direktiv som ska underlätta den fria rörligheten 
inom EU/EES-området. Enligt det s.k. yrkeskvalifikationsdirektivet 
erkänns examens-, utbildnings- och andra behörighetsbevis för några 
olika yrken, däribland sjuksköterska och barnmorska, automatiskt 
och ömsesidigt i medlemsstaterna (Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av 
yrkeskvalifikationer i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/55/EU). Denna ordning förutsätter en samordning av 
minimikraven för utbildningen till dessa yrken. Minimikraven avser 
tillträde till utbildningen, utbildningens omfattning och utbildningens 
innehåll och regleras i kapitel III i direktivet och i bilaga V till direk-
tivet. De samordnade minimikraven för utbildningen till vissa yrken 
har i Sverige genomförts genom bl.a. de ovan nämnda examensbeskriv-
ningarna. 

Europeiska kommissionen inledde genom en formell underrät-
telse i januari 2019 ett överträdelseförfarande mot Sverige avseende 
vissa bestämmelser i yrkeskvalifikationsdirektivet, bl.a. om sam-
ordnade minimikrav för vissa utbildningar (Kommissionens ärende-
nummer 2018/2307). Europeiska kommissionen anser att Sverige 
har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt bl.a. artiklarna 31.3 
(sjuksköterskor) och 41.1 (barnmorskor) genom att inte tydligt ange 
antalet studietimmar för sjuksköterskor respektive barnmorskor i 
den nationella lagstiftningen. 

Regeringens svar innehöll förtydliganden om hur den statliga styr-
ningen av högskolesystemet fungerar i Sverige samt hur en anpass-
ning av nationell författning har genomförts i enlighet med Bologna-
processen, vars syfte är att etablera det europeiska området för högre 



Bilaga 1 SOU 2022:35 

190 

utbildning (UD2019/01616). I svaret tydliggjordes att en anpassning 
genomförts till ECTS, vilket innebär att innehållet i högre utbildning 
definieras genom förväntade studieresultat (learning outcomes) och 
att omfattningen av studier anges i högskolepoäng. 

Sverige anförde att heltidsstudier under ett normalstudieår om 
40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng (6 kap. 2 § högskoleförord-
ningen) samt att en veckas heltidsstudier motsvarar 40 studietimmar, 
vilket innebär att ett svenskt normalstudieår omfattar 1 600 studie-
timmar. Sverige ansåg därmed att antalet timmar för respektive exa-
men som listas i bilaga 2 till högskoleförordningen framgår av nämnda 
förordning. 

Trots ovan nämnda svar mottog Sverige i november 2019 ett 
motiverat yttrande från kommissionen. Kommissionen anser fort-
farande att Sverige inte har fullgjort sina skyldigheter enligt artik-
larna 24.2 (läkare), 31.3 (sjuksköterskor), 34.2 (tandläkare) och 41.1 
(barnmorskor) i yrkeskvalifikationsdirektivet eftersom antalet studie-
timmar för läkare, sjuksköterskor, tandläkare och barnmorskor inte 
anges tydligt i den nationella lagstiftningen. 

I yttrandet anges att kommissionen anser att det är viktigt att 
medlemsstaterna i första hand använder sig av år och timmar för att 
ange utbildningens omfattning och inte ECTS-poäng, eftersom dessa 
medger en rymligare studietidsberäkning, t.ex. räknas självstudie-
perioder, något som inte räknas, åtminstone inte i samma utsträckning, 
enligt yrkeskvalifikationsdirektivet. Enligt kommissionen beskrivs i 
yrkeskvalifikationsdirektivet studietimmar som utbildningsinstitu-
tionens schemalagda timmar, inte timmar som den studerande lägger 
på studierna. Kommissionen anför att detta betyder att självstudier 
endast får tas med i beräkningen om tiden åtminstone följs upp med 
något slags prov eller godkännande av något slags skriftligt arbete. 
Detta gäller inte nödvändigtvis för ECTS-poäng, enligt kommissio-
nen. Det svenska regelverket, särskilt högskoleförordningen, hänvisar 
inte alls till studietimmar, utan bara till ECTS-poäng. 

Kommissionen framför vidare att vad den svenska regeringen har 
angett i svaret på den formella underrättelsen om att ECTS-poäng, 
och inte utbildningstimmar, på grund av Bolognaprocessen är standard 
i det nationella utbildningssystemet, inte är i linje med bestämmel-
serna i yrkeskvalifikationsdirektivet om hur tillräckligt antal utbild-
ningstimmar ska fastställas. I yttrandet anförs slutligen att kommis-
sionen måste insistera på att studietiden i första hand anges i timmar 
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och inte bara i ECTS-poäng, för att direktivets minimikrav säkert 
ska vara uppfyllda. 

I regeringens svar framgår att regeringen avser att tillsätta en ut-
redning som ska lämna förslag till åtgärder och bestämmelser som 
på ett ändamålsenligt sätt tydliggör genomförandet av direktivets krav 
gällande minimikraven på antal studietimmar för sjuksköterskor och 
barnmorskor (SB2019/01546). De delar som rör läkare och tandläkare 
har behandlats i en promemoria (U2020/05211) som har remitterats. 
Regeringen har därefter beslutat om ändringar i högskoleförordningen 
som tydliggör direktivets minimikrav på antal studietimmar för läkar- 
och tandläkarexamen (SFS 2021:216). 

I sammanhanget kan framhållas att kommissionen i sitt yttrande 
inte har haft några synpunkter på kvaliteten i de svenska utbildningarna. 

Närmare om yrkeskvalifikationsdirektivets krav 

För sjuksköterskor gäller enligt artikel 31.3 i yrkeskvalifikations-
direktivet att utbildningen ska omfatta minst tre års utbildning, eller 
ett likvärdigt antal ECTS-poäng, bestående av minst 4 600 timmars 
teoretisk och klinisk undervisning, varav den teoretiska undervisningen 
ska utgöra minst en tredjedel och den kliniska undervisningen minst 
hälften av den föreskrivna minimitiden för utbildningen. 

För barnmorskor finns det två olika utbildningsvägar enligt arti-
kel 40.1, antingen en direktutbildning på heltid under minst tre år 
eller en påbyggnadsutbildning på heltid under minst 18 månader för 
den som har en sjuksköterskeexamen. Den senare utbildningsvägen 
gäller i Sverige. 

För automatiskt erkännande av formella kvalifikationer som barn-
morska gäller krav på ett visst antal timmar utbildning enligt arti-
kel 41.1. Direktutbildningen på heltid under minst tre år, eller ett 
likvärdigt antal ECTS-poäng, ska bestå av minst 4 600 timmar teo-
retisk och praktisk utbildning, varav minst en tredjedel av tiden ska 
vara klinisk undervisning. För påbyggnadsutbildningen finns det två 
alternativ. Det första alternativet är en utbildning på heltid under 
minst två år, eller ett likvärdigt antal ECTS-poäng, bestående av 
minst 3 600 timmar. Det andra alternativet är en utbildning på heltid 
under minst 18 månader, eller ett likvärdigt antal ECTS-poäng, be-
stående av minst 3 000 timmar. För påbyggnadsutbildningarna kvan-
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tifieras vissa krav på innehållet i den praktiska och kliniska utbild-
ningen, som t.ex. ett visst antal undersökningar eller förlossningar. 

Samverkan kring den verksamhetsförlagda  
utbildningen är viktig 

Som framgår ovan ska den kliniska undervisningen enligt yrkeskvali-
fikationsdirektivet utgöra minst hälften av den föreskrivna minimi-
tiden för utbildningen till sjuksköterska, medan det för påbyggnads-
utbildningarna till barnmorska ställs vissa kvantitativa krav på det 
praktiska innehållet i utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbild-
ningen till sjuksköterska och barnmorska består av kurser där utbild-
ningen är förlagd till olika kliniska verksamheter inom öppen och 
sluten hälso- och sjukvård eller omsorg. Tillgången på platser för den 
verksamhetsförlagda utbildningen är därför en förutsättning för att 
utbildningarna ska kunna genomföras. Sedan länge råder det en brist 
på sådana platser av olika skäl. Samverkan mellan lärosätena och hälso- 
och sjukvårdshuvudmännen kring den verksamhetsförlagda utbild-
ningen är därmed en viktig förutsättning. Universitet och högskolor 
ingår avtal med hälso- och sjukvårdshuvudmän som reglerar sam-
arbetet kring denna del av utbildningen. 

Det pågår förändringar i den svenska hälso- och sjukvården 

Utbildningsinnehållet i barnmorske- och sjuksköterskeutbildningarna 
utvecklas kontinuerligt av lärosätena i samråd med studenter och av-
nämare. Sedan en tid pågår större förändringar inom den svenska 
hälso- och sjukvården, inklusive förlossningsvården. Staten ingår år-
liga överenskommelser med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
inom flera olika områden för att stödja detta förändringsarbete, bl.a. 
genom att medel fördelas för olika insatser. 

För att möta de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför, 
bl.a. till följd av den demografiska utvecklingen, behöver vården 
effektiviseras och ställas om så att den nära vården vidareutvecklas 
samtidigt som vissa delar av vården behöver koncentreras och hög-
specialiseras. Primärvården ska vara basen och navet i svensk hälso- 
och sjukvård. Den ska finnas nära invånarna och ha goda möjligheter 
att arbeta främjande, förebyggande och proaktivt. I primärvården 
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byggs kontinuitet upp för att främja relationer och bidra till ökad 
trygghet och tillgänglighet. I november 2020 ställde sig riksdagen 
bakom en reform av primärvården som innebär att patienten får en 
god, nära och samordnad vård som stärker hälsan (prop. 2019/20:164, 
bet. 2020/21:SoU2, rskr. 2020/21:61). Att stärka förlossningsvården 
och kvinnors hälsa i övrigt är en prioriterad fråga för regeringen. 
Flera satsningar har genomförts på området, bl.a. överenskommelser 
med SKR samt flera myndighetsuppdrag. 

De förändringar som förväntas i hälso- och sjukvården kan inne-
bära att yrkesrollerna för vårdens medarbetare, däribland sjuksköter-
skor och barnmorskor, utvecklas och ändras. I dag behöver sjukvården 
i större omfattning hantera kroniska och långvariga sjukdomstillstånd, 
ofta med hög komplexitet. Den medicinska utvecklingen har över 
tid avsevärt förbättrat möjligheterna att behandla och bota många 
medicinska tillstånd och därmed förändrat människors behov av 
hälso- och sjukvård. Det finns därför ett behov av att modernisera 
utbildningarna så att de i större utsträckning än i dag kan möta de 
kunskapsbehov som finns i fråga om arbetsuppgifter och yrkesroll, 
t.ex. förmåga att verka i nya vårdmiljöer med digitalisering, inklusive 
AI, som verktyg och stöd samt att tillämpa nya teambaserade arbets-
sätt för en mer personcentrerad, samordnad och hälsofrämjande hälso- 
och sjukvård. 

Uppdraget att se över kraven för sjuksköterskeexamen  
och barnmorskeexamen 

Utbildningarnas omfattning i antal timmar ska regleras i författning 
och omfattningen i antal högskolepoäng kan behöva justeras 

Som framgår ovan anser Europeiska kommissionen att Sverige har 
underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt artiklarna 31.3 (sjuk-
sköterskor) och 41.1 (barnmorskor) genom att inte tydligt ange an-
talet studietimmar för sjuksköterskor respektive barnmorskor i den 
nationella lagstiftningen. 

Som redovisats regleras i Sverige utbildningarnas omfattning i  
antal högskolepoäng, som har en direkt motsvarighet i antal ECTS-
poäng, i examensordningen (bilaga 2 till högskoleförordningen). Den 
svenska sjuksköterskeutbildningen omfattar tre års heltidsstudier, 
eller 180 högskolepoäng. Den svenska påbyggnadsutbildningen till 
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barnmorska omfattar ett och ett halvt års heltidsstudier, eller 90 hög-
skolepoäng. Utbildningarnas omfattning i antal år, eller ECTS-poäng, 
uppfyller därmed kraven i artiklarna 31.3 (sjuksköterskor) och 41.1 
(barnmorskor). 

I samband med att utbildningarnas omfattning i antal timmar och 
fördelningen i antal timmar mellan teoretisk och klinisk utbildning 
regleras, kan utbildningarnas omfattning i antal högskolepoäng be-
höva ses över. Vid översynen ska i första hand olika lösningar inom 
ramen för utbildningarnas nuvarande omfattning prövas, samtidigt 
som högskoleförfattningarnas krav på högskoleutbildning och yrkes-
kvalifikationsdirektivets krav ska uppfyllas. 

Vid översynen ska beaktas att vårdens behov av sjuksköterskor 
och specialistsjuksköterskor är mycket stort. Enligt Socialstyrelsen 
bedömer 17 av 21 regioner att det är brist på grundutbildade sjuk-
sköterskor. Samtliga 21 regioner rapporterar att efterfrågan är större 
än tillgången på specialistsjuksköterskor. Regionerna uppger att till-
gången ofta skiljer sig mellan geografiska områden inom regionen och 
att det är svårare att rekrytera medarbetare till glesbygdsområden 
och till orter som ligger långt från lärosäten (Bedömning av tillgång 
och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt 
tandvård – Nationella planeringsstödet 2021). Det är därför viktigt 
att inträdet på arbetsmarknaden inte fördröjs för dessa yrkesgrupper. 
Omfattningen av sjuksköterskeutbildningen ska därför även i fort-
sättningen vara densamma som i dag (180 högskolepoäng), om det 
inte finns mycket starka skäl för att föreslå att den ska omfatta fler 
högskolepoäng än i dag. I bedömningen ska hälso- och sjukvårdens 
behov av sjuksköterskor på medellång och lång sikt särskilt beaktas. 

Det är inte heller önskvärt att fördröja inträdet på arbetsmarkna-
den för barnmorskor. Enligt Socialstyrelsen bedömer 19 av 21 regio-
ner att de har brist på barnmorskor i sina verksamheter (Bedömning av 
tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård 
samt tandvård – Nationella planeringsstödet 2021). SCB bedömer att 
dagens bristsituation avseende barnmorskor väntas kvarstå fram till 
2035 (Trender och Prognoser 2020). Universitetskanslersämbetet 
(UKÄ) gör också bedömningen att barnmorskor är ett av de yrken 
där utbildningstakten inte räcker till för att möta de framtida behoven 
(Framtidens behov av högskoleutbildade – Genomgång av 15 brist-
yrken inom offentlig sektor fram till 2035). 
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Om omfattningen av barnmorskeexamen utökas blir utbildnings-
tiden till barnmorskelegitimation längre än i dag. Eftersom utbild-
ningen förutsätter en tidigare sjuksköterskeexamen kan även en för-
längning av sjuksköterskeutbildningen innebära att utbildningstiden 
till barnmorskeexamen blir längre. 

I yrkeskvalifikationsdirektivet medges också alternativ som inne-
bär direktutbildning till barnmorskeexamen, dvs. utan krav på tidi-
gare sjuksköterskelegitimation. En direktutbildning till barnmorska 
skulle kunna innebära en kortare väg till yrket och en möjlighet att 
fokusera på de kunskapsområden som är specifika för yrket. Samtidigt 
skulle de kunskaper i omvårdnad som en tidigare sjuksköterskeexamen 
ger riskera att gå förlorade. 

Utbildningen till barnmorskeexamen ska därför även i fortsätt-
ningen vara en påbyggnadsutbildning om 90 högskolepoäng, om det 
inte finns starka skäl för att föreslå att påbyggnadsutbildningen ska 
omfatta fler poäng än i dag eller mycket starka skäl för att införa en 
ny direktutbildning till barnmorska i högskolan. Ett mycket starkt skäl 
att föreslå en direktutbildning kan t.ex. vara att både sjuksköterske-
utbildningen och påbyggnadsutbildningen till barnmorska bedöms be-
höva förlängas. Om en direktutbildning till barnmorska skulle före-
slås bör den vara kortare än den sammanlagda utbildningstiden till 
barnmorska i dag. I bedömningen ska hälso- och sjukvårdens behov 
av barnmorskor på medellång och lång sikt särskilt beaktas. Om en 
direktutbildning till barnmorskeexamen föreslås införas är det viktigt 
att det även i fortsättningen finns goda möjligheter för sjuksköter-
skor att vidareutbilda sig till barnmorskor. 

Flera medlemsstater har fått göra vissa justeringar och anpassningar 
av sina system för att uppfylla direktivets krav på utbildningarnas om-
fattning i antal år, antal poäng och antal timmar. I sammanhanget kan 
det därför vara av intresse att inhämta information om de lösningar 
som har valts av länder som är jämförbara med Sverige. 

Utredaren ska 

• föreslå en reglering som uppfyller och anger yrkeskvalifikations-
direktivets minimikrav på utbildningarnas omfattning i antal tim-
mar för sjuksköterskor respektive barnmorskor och, i de fall det 
krävs enligt direktivet, fördelningen mellan teoretisk och klinisk 
utbildning, 
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• se över sjuksköterske- respektive barnmorskeutbildningens om-
fattning i antal högskolepoäng och, vid behov, lämna författnings-
förslag. 

Hälso- och sjukvårdshuvudmännens medverkan  
i den verksamhetsförlagda utbildningen kan behöva öka  
för att direktivets krav ska uppfyllas 

Hälso- och sjukvårdens möjligheter att medverka i den verksamhets-
förlagda delen av utbildningen är helt centrala för utbildningar till 
olika hälso- och sjukvårdsyrken. Till följd av de krav på utbildningen 
till sjuksköterska och barnmorska som anges i yrkeskvalifikations-
direktivet, däribland fördelningen mellan den teoretiska och den 
kliniska undervisningen, och översynen av utbildningarnas omfatt-
ning kan den verksamhetsförlagda delen av utbildningen till sjuk-
sköterska och barnmorska behöva öka i omfattning. I dag ingår också 
klinisk färdighetsträning på s.k. kliniskt träningscentrum (KTC) i 
sjuksköterskeutbildningen. Enligt artikel 31.5 i yrkeskvalifikations-
direktivet ska den som studerar till sjuksköterska ha direkt patient-
kontakt i den kliniska undervisningen. Det betyder att den kliniska 
undervisningstiden enligt direktivet inte kan ersättas av simulering 
på kliniska träningscentrum. 

Redan i dag är det en brist på platser inom hälso- och sjukvården 
för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, vilket bl.a. för-
svårar en utbyggnad av utbildningarna. Regioner, kommuner och 
lärosäten behöver därför ha ett nära samarbete om den verksamhets-
förlagda utbildningen. Det är därmed nödvändigt att dialogen mellan 
hälso- och sjukvårdshuvudmännen och lärosätena fortsätter och för-
djupas och att formerna för samverkan utvecklas ytterligare. 

Utredaren ska därför 

• undersöka och redovisa förutsättningarna för hälso- och sjuk-
vårdshuvudmännen att medverka i utbildningarna till sjuksköterska 
och barnmorska i en sådan omfattning att direktivets krav på 
klinisk undervisning uppfylls, och 

• vid behov lämna författningsförslag eller andra förslag om hur den 
verksamhetsförlagda utbildningen ska genomföras för att direk-
tivets krav ska uppfyllas. 
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Utbildningarnas examensmål kan behöva justeras 

Som nämnts pågår inom hälso- och sjukvården för närvarande ett 
stort förändringsarbete. Det handlar om förstärkning av primärvår-
den, nivåstrukturering av den högspecialiserade vården, ökade behov 
av hemsjukvård samt förändrade arbetssätt för en mer personcentrerad, 
samordnad, digital och preventionsinriktad hälso- och sjukvård. Sam-
tidigt ska förlossningsvården stärkas som en del i arbetet för en mer 
jämställd hälso- och sjukvård. 

Kompetensbehoven inom hälso- och sjukvården, inklusive förloss-
ningsvården, påverkas av de omställningar som verksamheterna står 
inför. De pågående och förväntade förändringarna kan innebära att 
arbetsuppgifter och yrkesroller för sjuksköterskor och barnmorskor 
utvecklas och ändras, bl.a. med utgångspunkt i patientsäkerhetsforsk-
ning och i syfte att undvika patientskador, inklusive förlossnings-
skador. Det finns därför skäl att säkerställa att målen i examensbeskriv-
ningarna för de båda yrkesexamina svarar upp mot kompetensbehoven 
inom framtidens hälso- och sjukvård, inklusive förlossningsvården. 

Utredaren ska därför 

• ta ställning till om målen i examensbeskrivningarna för sjuk-
sköterskeexamen respektive barnmorskeexamen behöver ändras 
och, om så är fallet, föreslå nya eller ändrade examensmål i examens-
beskrivningarna för dessa examina. 

Konsekvensbeskrivningar 

Utredaren ska redovisa konsekvenser av de förslag som lämnas. Ut-
över vad som följer av kommittéförordningen (1998:1474) ska ut-
redaren särskilt redogöra för konsekvenserna för universitet och 
högskolor, hälso- och sjukvårdshuvudmän och andra vårdgivare samt 
övriga berörda myndigheter. Utredaren ska också redogöra för konse-
kvenserna för studenter, inklusive möjligheterna till en breddad 
rekrytering till utbildningarna, samt för sjuksköterskor och barnmor-
skor. Utredaren ska även analysera konsekvenserna för personer med 
en utländsk sjuksköterskeutbildning och barnmorskeutbildning som 
vill få sina kvalifikationer erkända i Sverige. 
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Utredaren ska i enlighet med 14 kap. 3 § regeringsformen beakta 
proportionalitetsprincipen i samband med eventuella överväganden 
om inskränkningar av den kommunala självstyrelsen och, i förekom-
mande fall, utförligt redogöra för vilka bedömningar som görs i detta 
avseende. 

Kontakter och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska i sitt arbete samråda med universitet och högskolor 
med tillstånd att utfärda sjuksköterske- respektive barnmorskeexamen, 
studenter på utbildningar till sjuksköterska respektive barnmorska 
samt hälso- och sjukvårdshuvudmän. 

Utredaren ska även samråda med berörda organisationer, däribland 
Sveriges kommuner och regioner (SKR), andra arbetsgivarorganisa-
tioner, fackliga organisationer och professionsorganisationer, samt 
berörda myndigheter, däribland Socialstyrelsen, Universitets- och 
högskolerådet och Universitetskanslersämbetet. Utredaren ska också 
samråda med andra aktörer som utredaren anser vara av betydelse för 
arbetet. Utredaren ska också hålla sig informerad om och beakta rele-
vant pågående arbete inom exempelvis Nationella vårdkompetens-
rådet, Utredningen Nationell samordnare för en hållbar kompetens-
försörjning inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre 
och Välfärdskommissionen. 

Utredaren ska uppmärksamma och beakta Sveriges internationella 
åtaganden och relevanta EU-regler. 

Uppdraget ska redovisas senast den 14 april 2022. 
 

(Utbildningsdepartementet) 
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Kommittédirektiv 2022:12 

Tilläggsdirektiv till  
Utredningen om utbildning till sjuksköterska 
och barnmorska (U 2021:02) 

Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2022 

Förlängd tid för uppdraget 

Regeringen beslutade den 15 april 2021 kommittédirektiv om över-
syn av kraven för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen 
(dir. 2021:26). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redo-
visas senast den 14 april 2022. 

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast 
den 16 juni 2022. 

 
(Utbildningsdepartementet) 
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Utredningens referensgrupp 

Referensgruppen till utredningen om utbildning 
till sjuksköterska och barnmorska 

Margareta Asp (professor, Mälardalens universitet). 

Johnny Bergström (vice ordförande, Vårdförbundet Student) 
fr.o.m. november 2021. 

Matilda Byström (representant, Sveriges förenade studentkårer, SFS). 

Åsa Engström (vice ordförande, Svensk sjuksköterskeförening). 

Elisabeth Fransson (förvaltningschef socialförvaltningen, 
Älvdalens kommun). 

Unn-Britt Johansson (professor, Sophiahemmet Högskola). 

Helena Lilliebjelke (förvaltningschef vård- och omsorgs-
förvaltningen, Strömstads kommun). 

Eva Nordlund (ordförande, Svenska Barnmorskeförbundet). 

Anna-Clara Olsson (utredare, Sveriges Kommuner och Regioner, 
t.o.m. december 2021, utbildningsstrateg, Region Stockholm, 
fr.o.m. januari 2022). 

Sineva Ribeiro (ordförande, Vårdförbundet). 

Monika Ingvarsdotter Samuelsson (hälso- och sjukvårdsdirektör, 
Region Sörmland). 

Carita Sturesson (yrkeshandläggare för barnmorskor, Vård-
förbundet). 

Nadja Ståhl (ordförande, Vårdförbundet Student) t.o.m. 
oktober 2021. 

Maria Söderkvist (hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jämtland 
Härjedalen) t.o.m. februari 2022. 
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Samrådsmöten, aktörsmöten, 
seminarier etc. 

Kalendarium för 2021 

27 april 
Möte med Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Utvärderings-
avdelningen och Analysavdelningen. 
 
3 maj 
Möte med Utredningen Nationell samordnare för 
kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre. 

 
6 maj 
Möte med Universitets- och högskolerådet (UHR), 
Rådgivningscentrum för yrkeskvalifikationer. 

 
20 maj 
Möte med EU-kommissionen, GD Inre marknaden, industri, 
entreprenörskap samt små och medelstora företag. 

 
25 maj 
Webbseminarium om yrkeskvalifikationer och mobilitet efter 
brexit, Universitets- och högskolerådet (UHR), Rådgivnings-
centrum för yrkeskvalifikationer. 

 
Möte med Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Analys-
avdelningen, Socialstyrelsen, Analysavdelningen och  
Nationella vårdkompetensrådet. 

 
28 maj 
Möte med Sophiahemmet Högskola.  



Bilaga 4 SOU 2022:35 

204 

1 juni 
Möte med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
 
2 juni 
Möte med Vårdförbundet. 
 
8 juni 
Möte med Svensk sjuksköterskeförening. 
 
Möte med Svenska Barnmorskeförbundet. 
 
9 juni 
Möte med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 
 
10 juni 
Möte med Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Utvärderings-
avdelningen och Analysavdelningen. 
 
16 juni 
Medverkan på Sveriges Kommuner och Regioners möte med 
regionernas HR-strateger i nätverket för utbildnings- och 
kompetensförsörjningsfrågor. 
 
Möte med Nationella vårdkompetensrådet (rådets kansli). 
 
21 juni 
Möte med Socialstyrelsen, Avdelningen för kunskapsstyrning 
för hälso- och sjukvården (bl.a. Chief Nurse Officer). 
 
22 juni 
Möte med Svenska Kommunalarbetarförbundet. 
 
23 juni 
Möte med E-hälsomyndigheten, Samordningsavdelningen och 
Avdelningen e-hälsotjänster. 
 
24 juni 
Möte med Mälardalens högskola. 
  



SOU 2022:35 Bilaga 4 

205 

16 augusti 
Möte med Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Analys-
avdelningen. 
 
19 augusti 
Möte med Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Utvärderings-
avdelningen och Analysavdelningen. 
 
23 augusti 
Möte med Folkhälsomyndigheten, Avdelningen för livsvillkor och 
levnadsvanor. 

 
31 augusti 
Möte med Sveriges läkarförbund. 
 
7 september 
Möte med Nationella vårdkompetensrådet. 
 
9 september 
Möte med studenter på barnmorskeutbildningen. 
 
Möte med Vårdföretagarna och privata vårdgivare. 

 
16 september 
Fördjupad diskussion om framtidens barnmorskeutbildning med 
representanter för Svenska Barnmorskeförbundet och lärosäten 
som anordnar utbildning till barnmorska. 
 
Möte med Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, 
professions- och fackförbundet för fysioterapeuter (sjuk-
gymnaster) och Dietisternas Riksförbund. 
 
17 september 
Rundabordssamtal om framtidens barnmorskeutbildning med 
representanter för Svenska Barnmorskeförbundet, Vårdförbundet, 
Sveriges Kommuner och Regioner, vårdgivare, Svensk förening för 
obstetrik och gynekologi, Socialstyrelsen, Nationella vårdkompetens-
rådet, Universitetskanslersämbetet, lärosäten och barnmorske-
studenter.  
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22 september 
Möte med Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet. 
 
23 september 
Möte med Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Utvärderings-
avdelningen. 
 
Möte med Dietisternas Riksförbund, projektet Hälsofrämjande 
sjukhusmåltider. 

 
24 september 
Deltagande i Nationella vårdkompetensrådets konferens om 
vårdens kompetensförsörjning – hur går vi från ord till handling? 
 
28 september 
Möte med Västra Götalandsregionen, Koncernstab HR. 
 
30 september 
Möte med Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Utvärderings-
avdelningen. 
 
8 oktober 
Möte med Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Utvärderings-
avdelningen och Analysavdelningen. 
 
12 oktober 
Möte med Nationella vårdkompetensrådet (rådets kansli och 
sammankallande i rådets arbetsgrupp för VFU-frågor). 
 
13 oktober 
Möte med patientföreningar (Funktionsrätt Sverige, Neuro och 
Reumatikerförbundet). 
 
18 oktober 
Möte med Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt 
medicinsk kompetens i kommuner. 
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27 oktober 
Möte med Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Juridiska 
avdelningen (Överklagandenämnden för högskolans kansli). 
 
1 november 
Möte med Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Utvärderings-
avdelningen och Analysavdelningen. 
 
2 november 
Möte med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Region 
Jämtland Härjedalen och Region Sörmland. 
 
4 november 
Möte med Socialstyrelsen, Avdelningen för kunskapsstyrning 
för hälso- och sjukvården (bl.a. Chief Nurse Officer). 
 
8 november 
Möte med Nationella vårdkompetensrådet (rådets kansli och 
sammankallande i rådets arbetsgrupp för VFU-frågor). 
 
Möte med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
 
10 november 
Upptakt, Tematisk utvärdering av sjuksköterskeutbildningen, 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 
 
22 november 
Möte med Nationella vårdkompetensrådet (rådets kansli och 
rådets arbetsgrupp för VFU-frågor). 
 
29 november 
Möte med Nationella vårdkompetensrådet (rådets kansli och 
sammankallande i rådets arbetsgrupp för VFU-frågor). 
 
7 december 
Möte med tidigare ledamot i styrelsen för Nationell klinisk 
slutexamination för sjuksköterskeexamen. 
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15 december 
Möte med ledamöter i styrelsen för Nationell klinisk slut-
examination för sjuksköterskeexamen. 
 
16 december 
Möte med Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Utvärderings-
avdelningen och Analysavdelningen. 

 
17 december 
Möte med Socialstyrelsen, Avdelningen för behörighet och 
statsbidrag. 
 
20 december 
Möte med Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt 
medicinsk kompetens i kommuner. 

Kalendarium för 2022 

18 januari 
Möte med Svenska Barnmorskeförbundet. 
 
21 januari 
Möte med Vårdförbundet. 
 
31 januari 
”Värderingsmöte” med fyra lärosäten, Tematisk utvärdering av 
sjuksköterskeutbildningen, Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 
 
15 februari 
Möte med ordförandena i bedömargruppen, Tematisk utvärdering 
av sjuksköterskeutbildningen, Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 
 
17 februari 
Möte med Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Utvärderings-
avdelningen. 
 
7 mars 
Möte med Nationella vårdkompetensrådet (rådets kansli).  



SOU 2022:35 Bilaga 4 

209 

16 mars 
Möte med Nationella vårdkompetensrådet (rådets kansli). 
 
25 mars 
Möte med Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Vårdnätverket. 
 
27 april 
Medverkan i Svensk sjuksköterskeförenings årliga VFU-konferens 
i Tylösand. 
 
23 maj 
Deltagande digitalt i nordisk dialog om simulering inom sjuk-
sköterskeutbildningen, Universitetet i Stavanger, inom ramen 
för Norges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2022. 
 
2 juni 
Medverkan på Sveriges Kommuner och Regioners möte med 
regionernas HR-strateger i nätverket för utbildnings- och 
kompetensförsörjningsfrågor. 
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Kartläggning av utbildningen 
till sjuksköterska 

Utredningen har kartlagt dagens sjuksköterskeutbildning för att få 
en aktuell beskrivning av utbildningen och en komplett nationell bild. 
Kartläggningen har bestått av frågor som skickats till programansva-
rig för sjuksköterskeprogrammet. Frågorna har besvarats under juni–
september 2021.  

Utbildningen har kartlagts inom de områden som utredningen ska 
lämna förslag:  

1.  utbildningens omfattning  

2. den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) 

3.  utbildningens examensmål.  

Det är 25 universitet och högskolor som har tillstånd att utfärda 
sjuksköterskeexamen och samtliga anordnar också sjuksköterske-
utbildning. Alla 251 lärosäten har medverkat i kartläggningen. 

Nedan följer en avidentifierad sammanställning av lärosätenas svar 
per fråga.  
  

 
1 Blekinge tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan Kristian-
stad, Högskolan Väst, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Hög-
skolan i Skövde, Jönköping University, Karlstads universitet, Karolinska institutet, Linköpings 
universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Malmö universitet, 
Marie Cederschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola), Mittuniversitetet, 
Mälardalens universitet (tidigare Mälardalens högskola), Röda Korsets Högskola, Sophiahemmet 
Högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet. 
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Campusutbildningens omfattning 

1. Hur många högskolepoäng omfattar den del av utbildningen 
som sker på plats i lärosätets lokaler (dvs. den del av utbildningen 
som inte är verksamhetsförlagd)? Hit räknas även studiebesök 
och liknande. 

Av svaren framgår att omfattningen av campusutbildningen på läro-
sätena varierar mellan cirka 103,5 och 150,5 högskolepoäng (hp) av 
totalt 180 hp. De flesta lärosäten har en campusutbildning som om-
fattar 130–145 hp. 

2. Hur många timmar omfattar den del av utbildningen 
som sker på plats i lärosätets lokaler?  

Det varierar mellan lärosätena hur många timmar denna del av ut-
bildningen omfattar. Variationen visar bl.a. på hur komplex beräk-
ningen av antalet timmar är. Av lärosätenas svar, som alltså får tolkas 
med en viss försiktighet, framgår att denna del av utbildningen i genom-
snitt omfattar drygt 3 200 timmar enligt normalstudietid där en timme 
motsvarar en tidsperiod om 60 minuter.2 

För att få veta utbildningens omfattning i timmar totalt har antalet 
timmar i svaret på denna fråga och i svaret på fråga 6 om VFU räk-
nats samman för varje lärosäte. Utbildningen omfattar i genomsnitt 
sammanlagt 4 400 timmar enligt normalstudietid där en timme mot-
svarar en tidsperiod om 60 minuter.3  

3. a) I EU:s definition av timme i fråga 2 ingår de timmar som 
är schemalagda för olika undervisningsaktiviteter. Dessa timmar 
antas motsvara s.k. undervisningstimmar i högskolan. Används 
begreppet undervisningstimme? Hur många minuter omfattar 
i så fall en undervisningstimme? 

Det är drygt hälften av lärosätena som använder sig av begreppet 
undervisningstimme. Det framgår vidare av svaren att oavsett om be-
greppet används eller inte så är det knappt hälften av lärosätena som 

 
2 Se redogörelsen för instruktionen i frågedokumentet om omräkning till normalstudietid i av-
snitt 2.2.2. 
3 Efter omräkning till normalstudietid ska utbildningen totalt omfatta minst 3 450 timmar en-
ligt yrkeskvalifikationsdirektivet (se avsnitt 5.1). 
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använder undervisningstimmar som motsvarar en tidsperiod om 
45 minuter. Några lärosäten använder sig av 60 minuter som mått på 
en undervisningstimme.  

b) I EU:s definition av timme i fråga 2 ingår de timmar med 
direkt anknytning till undervisningen som lärosätet förväntar 
sig att studenten avsätter utanför den schemalagda tiden för 
för- och efterarbete. Uttrycker lärosätet en sådan förväntan 
på studenten i dag? Om ja – var framgår den och för vilka 
undervisningsaktiviteter (inklusive examensarbetet)? 

En majoritet av lärosätena anger antingen uttryckligt eller under-
förstått att de förväntar sig att studenter avsätter tid för självstudier, 
förberedelser och efterarbete inför seminarier eller andra lärande-
aktiviteter utanför den schemalagda tiden. Flera lärosäten anger också 
att den tid som studenterna totalt förväntas studera är 40 timmar per 
vecka. Förväntningarna att studenten avsätter tid utanför den schema-
lagda tiden för för- och efterarbete uttrycks såväl muntligt som skrift-
ligt i exempelvis utbildningsplaner, studiehandledningar, lärplattformar 
och vid kursintroduktioner.  

c) Utgångspunkt för beräkningen av antalet timmar i fråga 2 är 
nu aktuella kursplaner och scheman. Har dessa reviderats under 
de senaste tre åren eller finns det planer på revideringar? Om ja 
– vilka större förändringar har gjorts eller planeras och varför? 

De flesta lärosäten har de senaste tre år reviderat programmets kurs-
planer, har pågående revideringar eller avser att revidera kursplaner. 
Flera lärosäten anger att mindre revideringar i kursplaner sker konti-
nuerligt.  

Ett lärosäte uppger att revideringar har skett och att en ny utbild-
ningsplan har utarbetats som börjat implementeras våren 2020. Den 
nya utbildningsplanen har medfört att antalet timmar med schema-
lagd tid på lärosätet har ökat, liksom omfattningen av VFU. Antalet 
föreläsningar har också utökats.  

Ett annat lärosäte har infört terminskurser med fler digitala före-
läsningar som studenterna kan återkomma till under kurser och pro-
grammets gång. Lärosätet har också infört simulering i de flesta ter-
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minerna i programmet och integrerar praktiska moment med teori 
(omvårdnad, medicin och folkhälsovetenskap). Det har även utveck-
lat en strimma (återkommande undervisningsinslag) där studenten 
får reflektera över sig själv och sin utbildning på campus och i VFU. 
Fokuset ligger då på handledning, etik, ledarskap och profession.  

På ett lärosäte startade en reviderad utbildning höstterminen 2019. 
Revideringen skedde för att anpassa utbildningens tyngdpunkt till  
reformen God och nära vård, men även för att förhålla sig till antalet 
VFU-platser som erbjuds av vårdverksamheter till utbildningen. Det 
har skett en förskjutning av specialiserad vård från sluten vård till 
kommunal vård. Detta har resulterat i ett minskat antal vårdplatser 
inom slutenvården som i sin tur även har lett till ett minskat antal 
VFU-platser inom slutenvården, enligt lärosätet.  

Ett lärosäte reviderar utbildningsplan och kursplaner under 2021. 
Revideringarna innebär framför allt att studenterna redan i termin 1 
påbörjar VFU inom kommunal vård i syfte att tidigt träna på basal 
omvårdnad.  

Ett lärosäte har helt omarbetat den utbildningsplan som började 
gälla höstterminen 2018. Bakgrunden till den nya utbildningsplanen 
är att det har skett stora förändringar inom nationell och internatio-
nell hälso- och sjukvård som gör att sjuksköterskans ansvarsområde 
har förändrats. Det har medfört att det ställs andra kompetenskrav. 
Utbildningen har ett ökat inslag av simulering och metodövningar 
med progression under hela utbildningen, vilket ger studenterna en 
bättre förberedelse inför mötet med patienter och närstående under 
VFU. Det är enligt lärosätet betydelsefullt att få möta patienter i verk-
liga vårdsituationer tidigt i utbildningen. Studenterna har därför VFU 
redan i termin 1 och därefter under samtliga terminer. 

Ett annat lärosäte har påbörjat en revidering av kursplaner och kom-
mer i det arbetet att ta särskild hänsyn till bl.a. den tematiska utvärder-
ing av de nationella examensmål som gäller färdigheter och förmågor 
hos blivande sjuksköterskor och som genomförs av Universitets-
kanslersämbetet. Vid revideringen tas också hänsyn till internationa-
lisering, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, hållbar 
utveckling, digitalisering, medicinsk teknik samt hälso- och välfärds-
teknik och akademiskt skrivande. 

Ett lärosäte, som står inför en revidering av utbildningen, anger att 
sjuksköterskor behöver kompetens i hälsopromotion, personcentre-
rad vård samt e-hälsa och välfärdsteknologi.  
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4. Används simulering i undervisningen? Om ja – i vilken 
omfattning i antal högskolepoäng? Finns det ett kliniskt 
träningscentrum (KTC) (eller motsvarande) på lärosätet? 

Samtliga lärosäten anger att de använder sig av simulering i under-
visningen. Simuleringsmomenten varierar relativt stort i omfattning 
mellan lärosätena och motsvarar cirka 1–25 hp. Flera lärosäten anger 
att det finns ett kliniskt träningscentrum (KTC) i anslutning till läro-
sätet.  

Ett lärosäte har inrättat en forsknings- och utbildningsklinik där 
det finns en speciell simuleringsmiljö med en högteknologisk docka 
som styrs via en kontrollpanel i ett angränsande kontrollrum. I denna 
miljö genomför studenterna fortlöpande simuleringsövningar och 
examinationer i simuleringsmiljö. Simuleringarna utgår från datastyrda 
scenarier med tydlig progression i patientfallen. Enligt lärosätet möj-
liggör denna kliniska undervisning att studenterna kan träna i en säker 
miljö, vilket stärker patientsäkerheten när studenten sedan är ute 
på VFU. 

Ett annat lärosäte påtalar att det inte finns någon konsensus om 
vad som exakt ska inkluderas i begreppet simulering. Om man räk-
nar all färdighetsträning och examination som simulering omfattar 
detta 3 hp per student. Lärosätet använder sig av KTC på ett sjukhus 
för simuleringsövningar.  

Ett lärosäte använder simulering som ett delprov i programmet 
för att säkerställa att samtliga studenter genomgår de obligatoriska 
momenten under utbildningen. I nuläget omfattar denna del 4,5 hp 
och den genomförs under fem terminer. Lärosätet har byggt upp ett 
kliniskt träningscentrum med metodrum, hjärt- och lungräddnings-
rum och simuleringsavdelning inklusive möjlighet att skapa virtuella 
miljöer på campus.  

Kommentarer till frågorna 1–4 

Av flera av lärosätens svar framgår att det varit förhållandevis svårt att 
beräkna timmar enligt yrkeskvalifikationsdirektivet. 
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Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) 

5. Hur många högskolepoäng omfattar den verksamhetsförlagda 
utbildningen (VFU), dvs. den del av utbildningen som sker 
i hälso- och sjukvården (t.ex. vid sjukhus, vårdcentral eller 
i hemsjukvård)? 

VFU:s del av utbildningen omfattar mellan cirka 30 och 60 hp av totalt 
180 hp. Endast några enstaka lärosäten har mindre än 40 hp VFU. 

6. Hur många timmar omfattar den verksamhetsförlagda 
utbildningen (VFU)?  

Det varierar mellan lärosätena hur många timmar VFU omfattar. 
Variationen visar bl.a. på hur komplex beräkningen av antalet timmar 
är. Av lärosätenas svar, som alltså får tolkas med en viss försiktighet, 
framgår att VFU på några lärosäten omfattar omkring 2 000 timmar 
enligt normalstudietid där en timme motsvarar en tidsperiod om 
60 minuter.45  

Kommentarer till frågorna 5 och 6 

Av flera lärosätens svar framgår att det är svårt för dem att kvanti-
fiera och särredovisa timmar för handledning. Flera lärosäten anger 
att självstudier ingår i VFU.  

På ett lärosäte är timmarna i VFU baserade på att studenten per 
vecka befinner sig i VFU fyra dagar och genomför självstudier eller 
uppgifter kopplade till VFU en dag. Andra lärosäten uttrycker sig i 
timmar och anger att en heltidsvecka räknas som 32 timmar inom 
VFU. Därutöver förväntas studenten läsa in sig på situationer, sjuk-
domstillstånd, omvårdnadssituationer och läkemedel som studenten 
stöter på under sin VFU under en tid som motsvarar åtta timmar. 
Ett par lärosäten uppger att schemaläggningen omfattar 35 timmar 
per vecka. 
  

 
4 Se redogörelsen för instruktionen i frågedokumentet om omräkning till normalstudietid i av-
snitt 2.2.2. 
5 Efter omräkning till normalstudietid ska klinisk utbildning omfatta minst 1 725 timmar en-
ligt yrkeskvalifikationsdirektivet (se avsnitt 5.1). 
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Ett lärosäte genomför fr.o.m. höstterminen 2021 en omfördelning 
och utökning av VFU för att möta den omställning som sker inom 
hälso- och sjukvården. VFU inom akutsjukvård minskar med en vecka 
och i stället utökas kommunal VFU inom hälso- och sjukvård i hem-
met med två veckor.  

Ett lärosäte redogör för sitt samarbete med en region och den 
modell man tillämpar avseende kliniska lärarpar. Det kliniska lärar-
paret har till uppdrag att gemensamt skapa möjligheter för effektiv 
klinisk undervisning med hög kvalitet till ett utökat antal studenter. 
Det innefattar att prova nya undervisningsformer och former för 
lärande i klinisk utbildning för att patienter ska ges en sakkunnig och 
säker omvårdnad. Det innebär att en klinisk adjunkt anställd vid läro-
sätet och en klinisk lärare anställd i verksamheten arbetar tillsammans 
i syfte att koppla samman teori och praktik. De stödjer handledare 
och studenter under VFU och driver även utvecklingsfrågor. 

7. Vilka terminer inom programmet har studenten VFU? Vid 
hur många tillfällen varje termin och hur många högskolepoäng 
motsvarar varje tillfälle? 

Cirka en tredjedel av lärosätena erbjuder VFU under termin 1 och i 
princip samtliga lärosäten genomför VFU under termin 2. Cirka två 
tredjedelar av lärosätena genomför VFU under terminerna 3 och 5 och 
samtliga lärosäten har VFU under terminerna 4 och 6. Skillnaderna i 
omfattning på ett VFU-tillfälle är relativt stor då det kan variera 
mellan 0,5–30 hp per tillfälle (1 hp=1,5 veckor). 

8. Med vilka hälso- och sjukvårdshuvudmän sker lärosätets 
samverkan kring den verksamhetsförlagda utbildningen? 

Det varierar hur många regioner som lärosätena samverkar med 
kring VFU-platser. De flesta samverkar med en region. Tre lärosäten 
samverkar emellertid med två regioner, och ett lärosäte samverkar 
med tre regioner kring VFU. Alla lärosäten samverkar med ett antal 
kommuner, från 5–6 kommuner till 25–30 kommuner. Många läro-
säten har även samverkan med privata vårdgivare kring VFU. Ett läro-
säte har även samverkan kring VFU med Statens institutionsstyrelse 
och ett annat med Kriminalvården. 
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9. Hos vilka vårdgivare (regioner, kommuner, privata) och 
i vilka verksamheter (sjukhus, vårdcentraler, annan) förlägger 
lärosätet utbildningen? Hur ser den uppskattade fördelningen 
ut mellan olika vårdgivare och verksamheter?  

Det varierar relativt mycket mellan lärosätena hur VFU-platser för-
delas mellan region, kommun och privata vårdgivare. En grov upp-
skattning är att de flesta lärosäten förlägger 60–80 procent av VFU 
hos regionala vårdgivare och 20–40 procent hos kommunala vård-
givare. 80 procent av lärosätena förlägger VFU-platser hos privata 
vårdgivare. I de flesta fall är det dock en närmast försumbar del av 
det totala antalet VFU-platser som förläggs hos de privata vårdgivarna. 
Något enstaka lärosäte har som mest 10 procent av sina VFU-platser 
förlagd hos privata vårdgivare. 

VFU genomförs huvudsakligen vid sjukhus, vårdcentraler och 
kommunal hälso- och sjukvård (bl.a. särskilda boendeformer för äldre 
personer och hemsjukvård). En grov uppskattning vid en samman-
vägning av svaren från lärosätena visar att cirka 40–60 procent av den 
totala VFU:n genomförs på sjukhus, cirka 10–15 procent på vård-
centraler och 25–40 procent inom kommunal hälso- och sjukvård. 
Några lärosäten har också särredovisat VFU-platser inom psykiatrin 
som uppgår till cirka 10–15 procent av det totala antalet platser på de 
aktuella lärosätena.  

10. Anordnar lärosätet handledarutbildning? Om ja – beskriv 
kortfattat eller länka till beskrivning här. 

Alla lärosäten utom ett erbjuder handledarutbildning och då ofta om 
7,5 hp på grundnivå och/eller avancerad nivå. Men det finns exem-
pelvis ett lärosäte som har en utbildning om 1,5 hp, och ett annat läro-
säte erbjuder en utbildning om 30 hp.  
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11. Används kliniska undervisningsmottagningar  
(eller motsvarande) i den verksamhetsförlagda utbildningen? 
Om ja – i vilken omfattning i antal högskolepoäng? Inom vilka 
verksamheter finns sådana mottagningar och i samarbete med 
vilka vårdgivare? 

Cirka hälften av lärosätena använder sig av kliniska undervisnings-
mottagningar (eller motsvarande) i sin VFU.  

Ett lärosäte anger att det finns en hälsomottagning där en VFU-kurs 
som motsvarar 7,5 hp genomförs i termin 4. Vid hälsomottagningen 
möter studenterna patienter och forskningspersoner tillsammans med 
forskningssjuksköterskor och läkare samt kliniska adjunkter, som är 
handledare.  

Vid ett lärosäte genomgår studenter en kurs om 7,5 hp som in-
begriper fyra veckor i mottagningsverksamhet. För studenter i tre 
städer innebär det placering vid en hälsomottagning på universitetets 
campus, medan studenter i två andra städer i stället placeras på hälso-
centraler i regionens regi. Ett annat lärosäte genomför i termin 6 en 
kurs om 3 hp vid klinisk undervisningsmottagning (KUM) vid ett 
sjukhus i samverkan med regionen. KUM används enligt lärosätet 
för interprofessionell teamsamverkan.  

Ett lärosäte uppger att studenter på termin 5 kan genomföra VFU 
på en klinisk undervisningsmottagning (KUM) vid två vårdcentraler 
i regionen eller på en sedvanlig vårdcentral. För båda placeringarna 
gäller samma lärandemål. VFU på KUM omfattar 3 hp och genom-
förs i samarbete med regionen och läkarutbildningen vid ett annat 
lärosäte. 

Ytterligare ett lärosäte anger att det använder sig av kliniska utbild-
ningsavdelningar (KUA) som drivs i samarbete med regionen vid flera 
vårdavdelningar på sjukhus. Studenterna där gör hela sin VFU-period 
vid KUA, men endast en del av studenterna gör VFU vid en KUA. 
Etablering av fler KUA pågår. Kliniska utbildningsboenden (KUBO) 
inom kommunal vård finns ännu inte men enligt lärosätet diskuteras 
det att inrätta sådana.  
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12. Enligt yrkeskvalifikationsdirektivet ska den verksamhetsförlagda 
utbildningen utgöra minst hälften av utbildningstiden. Hur kan 
antalet VFU-platser öka för lärosätet om den verksamhetsförlagda 
delen av utbildningen behöver öka i omfattning?  

De flesta lärosäten anger att möjligheterna att utöka antalet VFU-
platser är små eller obefintliga. Flera lärosäten framhåller att antalet 
slutenvårdsplatser minskat under lång tid samtidigt som antalet studen-
ter ökat, vilket lett till en brist på VFU-platser. Några lärosäten anger 
att man genom avtal med privata vårdgivare kan öka antalet VFU-
platser.  

Ett lärosäte framhåller att lärosäten i samråd med vårdgivare måste 
se över möjligheten att använda VFU-platser utanför slutenvården, 
exempelvis i primärvård, vid specialistmottagningar, i hemsjukvård 
och vid hälsomottagningar. Flera lärosäten menar att störst potential 
för ett ökat antal VFU-platser finns inom kommunal hälso- och sjuk-
vård. Det behövs dock ett omfattande utvecklingsarbete för att möj-
liggöra VFU inom kommunal hälso- och sjukvård, inte minst utbild-
ning och stöd till handledare. 

Flera lärosäten anger att den ekonomiska aspekten behöver be-
aktas då VFU utgör en stor kostnad för lärosätena. I anslutning till 
uttalanden kring ersättningsfrågor föreslår ett lärosäte att man ska 
se över möjligheten att ersätta kliniska handledare direkt för att göra 
det mer attraktivt att ta emot studenter.  

Ett lärosäte har delat upp varje VFU-kurs i tre perioder för att 
underlätta för verksamheterna att tillhandahålla platser.  

Ett par lärosäten funderar över definitionen av VFU. Det finns 
stora möjligheter att bedriva undervisning i en återskapad kontrol-
lerad verklighet som t.ex. digitala miljöer, simulering med teamarbete 
samt färdighetsträning. Ett sätt är att tillämpa verksamhetsintegrerat 
lärande (VIL), som är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska model-
ler som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbild-
ning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbild-
ning (VFU), studiebesök, auskultation, simulering, hospitering och/ 
eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, omsorg 
eller annan relevant verksamhet. Flera lärosäten använder dessa peda-
gogiska modeller.  

Flera svar tar upp frågan om handledning. Bristen på sjuksköters-
kor och handledare nämns som ett hinder för fler VFU-platser. För 
att öka antalet VFU-platser utifrån befintliga resurser skulle hand-
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ledarmodeller som t.ex. peer-learning kunna utvecklas. Det behöver 
dock ske i samverkan med verksamheterna. Peer-learning innebär att 
studenterna handleds i par av en handledare eller huvudhandledare 
och att de också lär av varandra. Detta medför att fler studenter kan 
tas emot per avdelning.  

Ett par lärosäten anger att utbildningen måste förlängas med t.ex. 
ett år för att få utrymme med mer VFU.  

Några lärosäten anger att frågan om hur antalet VFU-platser kan 
öka är utanför lärosätenas kontroll eftersom de är beroende av att 
vårdverksamheterna kan tillhandahålla VFU-platser. För att VFU ska 
kunna öka behöver antalet studenter helt enkelt minska, eventuellt 
till och med halveras.  

Några lärosäten lyfter vikten av kvalitet i VFU och inte enbart 
kvantitet.  

Kommentarer till frågorna 7–12 

Ett lärosäte anger att VFU behöver styras om från sjukhusvård till 
hemsjukvård m.m. Fler mindre traditionella platser att förlägga VFU 
till, som t.ex. patienthotell, bör övervägas. I framtiden kommer kanske 
krav på var VFU ska genomföras att ändras och VFU kan bestå av 
digitala patientmöten. På lärosätet kommer VFU att utvecklas för 
att ingå i ett verksamhetsintegrerat lärande, som även kommer att 
inkludera fältstudier och simuleringsövningar på träningscentra. 

Flera lärosäten hänvisar till utredningen om God och nära vård 
och de ändringar i VFU som behöver ske till följd av denna omställ-
ning av hälso- och sjukvården.  

Ett lärosäte utreder om det självt kan bli vårdgivare för verksam-
het vid en hälsomottagning. 

Ett lärosäte menar att en utökad omfattning av VFU skulle göra 
det avsevärt svårare att bedriva sjuksköterskeprogrammet som en 
distansutbildning.  

Ett lärosäte anger att bristen på VFU-platser och handledare är 
störst inom den kommunala vården. Inom denna sektor finns det 
många vårdtagare som studenterna kan möta och vårda, men sjuk-
sköterskebemanningen, och därmed tillgången på handledare, är lägre 
än inom den regionala sjukvården. 
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Utbildningens examensmål m.m. 

13. De krav som ska uppfyllas för sjuksköterskeexamen anges 
i examensbeskrivningen. Finns det en risk att kraven för 
sjuksköterskeexamen inte kan uppnås om den verksamhetsförlagda 
delen av utbildningen behöver öka i omfattning jämfört med i dag 
och utgöra hälften av utbildningen? Hur kan det i så fall motverkas?  

Ett stort antal lärosäten framhåller att det finns en risk för att kraven 
för sjuksköterskeexamen inte kan uppnås om kraven på en ökning 
av den verksamhetsförlagda delen sker på bekostnad av en neddrag-
ning av den teoretiska delen av utbildningen. Ett antal lärosäten fram-
håller att risken att kraven inte kan uppnås är mycket stor. Några 
lärosäten påpekar att en sådan utveckling kommer att leda till en 
minskning av kompetensen hos sjuksköterskor med en risk för sämre 
patientsäkerhet. Ett lärosäte ser ingen risk att kraven för sjuksköterske-
examen skulle äventyras om andelen verksamhetsförlagd utbildning 
utökas. Den verksamhetsförlagda utbildningen behöver dock tydligt 
beskrivas som en utbildning och inte en praktik. 

Flera lärosäten svarar att ett sätt att motverka att kraven för sjuk-
sköterskeexamen inte uppnås är att vidga innebörden av begreppet 
verksamhetsförlagd utbildning till att även innefatta verksamhets-
integrerat lärande. Då kan flera moment än patient–studentmöten 
ingå. Andra lärosäten uttrycker att definitionen av vad som räknas 
som verksamhetsförlagd utbildning behöver kunna vidgas. VFU bör 
kunna inbegripa träning på attrapper och i simulering under hand-
ledning i verklighetstrogna lärmiljöer innan momenten genomförs på 
patienter i olika verksamheter.  

Flera lärosäten framför att studenterna förbereder sig inför VFU 
i den simulerade miljön på bl.a. kliniska träningscentra, vilket opti-
merar lärande och patientsäkerhet. De utgår från att dessa undervis-
ningsaktiviteter ska inkluderas i EU-direktivets definition av utbild-
ningens kliniska del. Enligt några lärosäten kan ett sätt att uppnå 
examensmålen vara att undervisa och examinera fler moment (kursmål) 
på den kliniska utbildningsplatsen och inte, som i dag, genom teori, 
KTC och simuleringar.  

Andra sätt att hantera utmaningarna kring VFU är att utöka och 
söka fler VFU-platser inom kommunal hemsjukvård. VFU behöver 
genomföras inom nya verksamhetsområden, t.ex. inom socialtjänsten 
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och i anpassade boenden för personer med funktionsnedsättning. Även 
privata vårdgivare behöver utöka sitt utbildningsuppdrag.  

Ytterligare ett sätt kan vara att ändra studietakten och dela upp 
kurser så att studenter kan gå omlott. Därigenom kan fler studenter 
använda de VFU-platser som redan finns i dag.  

Flera lärosäten återkommer till att ett sätt att motverka att kraven 
inte uppfylls är att förlänga utbildningen med exempelvis ett år, in-
klusive VFU. Ett lärosäte anger att utbildningen skulle behöva kom-
pletteras med ett års ”AT-tjänstgöring”6. På så sätt skulle studenter 
få en lön, introduceras i yrket och samtidigt kunna räkna tiden som 
VFU. Enligt ett lärosäte vore det önskvärt att utbildningen förlängs 
till fyra år, som är fallet i många länder i och utanför Europa. 

Andra förslag som förs fram för att kraven i sjuksköterskeexamen 
ska uppnås är att tydliggöra pedagogiska modeller (t.ex. peer-learning), 
vidareutveckla kliniska träningscentrum, använda sig av ”virtual reality” 
vid simulering, använda digital undervisning på klinik, inkludera 
pedagogik i karriärstegen för handledande sjuksköterskor, använda 
akademiska vårdcentraler samt öka antalet studenter per VIL/VFU-
placering. 

14. I examensbeskrivningen anges målen för sjuksköterskeexamen 
under rubrikerna Kunskap och förståelse, Färdighet och förmåga 
samt Värderingsförmåga och förhållningssätt. Behöver målen 
ändras i någon del? 

En majoritet av lärosätena anser att en revidering av examensmålen 
behövs i mindre eller större omfattning. Cirka en tredjedel av läro-
sätena anser att examensmålen inte behöver ändras.  

Enligt ett lärosäte kan mål om digital kompetens, hållbarhet, den 
äldre individen, förhållandet till androgena och personer med en annan 
kulturell bakgrund behöva läggas till. Målet kring våld mot kvinnor 
behöver utvidgas till flera grupper, som t.ex. barn, äldre och hbtq-
personer.  

Ett lärosäte menar att målen kan behöva ändras i takt med om-
ställningen inom hälso- och sjukvården till reformen God och nära 
vård. Examensmålen behöver spegla samhällets och sjukvårdens ut-

 
6 För den som har påbörjat utbildning till läkare före den 1 juli 2021 krävs genomförd allmän-
tjänstgöring, AT, dvs. en tidsbegränsad tjänstgöring under handledning, för legitimation som 
läkare. 
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veckling, bl.a. förflyttningen av patienter inom slutenvården eller 
sjukhusansluten vård till en större grad av kommunal hälso- och sjuk-
vård och primärvården.  

Ett lärosäte menar att det finns behov av att tydligare anknyta 
examensmålen till yrkeskvalifikationsdirektivet samt till nationella 
och internationella kompetensbeskrivningar från Svensk sjuksköterske-
förening respektive International Council of Nurses, ICN.  

15. Om ja – vilka nya eller ändrade examensmål behövs och varför? 

Lärosätena föreslår att bl.a. examensmål om personcentrerad vård, 
handledning av studenter i VFU, ledarskap och hållbarhet läggs till 
eller lyfts fram mer. Ett lärosäte anser att det behövs examensmål 
som står i paritet med de globala hälsomålen enligt Agenda 2030. 
Ytterligare ett lärosäte menar att nya examensmål, eller ändringar i 
nuvarande examensmål, bör inkludera exempelvis säker vård (patient-
säkerhet), evidensbaserad vård och omvårdnad samt digitala färdig-
heter, inklusive t.ex. e-hälsa. Även sjuksköterskans medverkan i kris-
beredskap och krishantering behöver beaktas i examensmålen. Flera 
lärosäten anser att det saknas examensmål som inbegriper sjuksköters-
kans kärnkompetenser. De behöver lyftas fram och ingå i de natio-
nella examensmålen. 

16. Finns det några lokala krav för examen? Vilka är i så fall 
kraven och varför finns de? 

Av svaren framgår att ungefär hälften av lärosätena har lokala mål som 
krav för examen.  

Av de lärosäten som anger att de har lokala mål för utbildningen 
framgår av flera svar att dessa mål är kopplade till institutionernas 
eller lärosätenas profilområde. Ett lärosätes profilområde är vårdetik 
med livsåskådningsvetenskap och palliativ vård medan att annat har 
en stark profil inom hållbarhetsfrågor. När det gäller målen så lyfter 
ett lärosäte bl.a. arbetsintegrerat lärande samt digitalisering medan 
ett annat har ett mål kopplat till internationalisering. Ett antal läro-
säten har även som mål att studenten ska visa förmåga att tillämpa 
evidensbaserad omvårdnad samt ha kunskap om omvårdnadsforsk-
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ning och kompetens för att bedriva förbättringsarbete. Flera lärosäten 
har mål som rör digitalisering och hållbarhet.  

17. Får studenten alltid både en sjuksköterskeexamen och en 
kandidatexamen efter slutförd utbildning? Om ja – inom vilket 
huvudområde utfärdas kandidatexamen, hur många högskolepoäng 
omfattar huvudområdet och hur många högskolepoäng omfattar 
examensarbetet? Varför utfärdas en generell examen samtidigt 
med en yrkesexamen? 

Samtliga lärosäten anger att det är möjligt att få både en yrkesexamen 
(sjuksköterskeexamen) och en generell examen (kandidatexamen) 
efter slutförd utbildning, s.k. dubbel examen. Huvudområden inom 
vilka kandidatexamen utfärdas är omvårdnad eller vårdvetenskap 
Omfattningen av huvudområdet varierar mellan 90 och 180 hp. I samt-
liga fall omfattar examensarbetet 15 hp. 

Flera lärosäten anger att båda examina behövs för att utbildningen 
ska förbereda sjuksköterskan för att klara av den komplexitet som 
yrket innebär. Ett av skälen till att båda examina behövs är att vård 
ska vara kunskapsbaserad, effektiv och säker vilket bl.a. kräver att 
man ska hålla sig à jour med relevant forskning. Det anges vidare att 
forskning visar på att det finns en koppling mellan patientsäkerhet 
och att sjuksköterskor även har en generell examen. Vidare ger en 
dubbel examen förutsättningar att självständigt leda utvecklingen 
framåt inom professionen genom forskning. Bruket av dubbla exa-
mina säkrar också i förlängningen den akademiska kompetensen vid 
lärosätena i form av disputerade lärare.  

18. Vilka möjligheter finns att fortsätta studera på avancerad nivå 
och forskarnivå vid lärosätet för den som har sjuksköterskeexamen 
respektive kandidatexamen? Inom vilket huvudområde, i så fall? 

Flera lärosäten anger att det finns en möjlighet att studera på avan-
cerad nivå (magisterexamen) via specialistsjuksköterskeutbildningar 
eller barnmorskeutbildning.  

Flera lärosäten erbjuder även möjligheten att få en magister- eller 
masterexamen. Hos ett lärosäte kan man få en masterexamen i omvård-
nad samt i reproduktiv och perinatal hälsa. Hos ett annat finns master-
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program i integrerad hälsovetenskap där 120 hp förläggs till huvud-
området hälsovetenskap. Ett annat lärosäte erbjuder magisterprogram 
i nordisk välfärd om 60 hp inom huvudområdet hälsa och livsstil. Det 
erbjuder även ett masterprogram i hälsa och livsstil om 120 hp inom 
samma huvudområde. Ett annat lärosäte ger ett masterprogram inom 
hälsovetenskaper om 120 hp med inriktning mot folkhälsovetenskap. 

Ytterligare ett lärosäte erbjuder såväl nationella som internationella 
magister- och masterprogram. Som exempel anges magisterprogram-
met i arbete och hälsa – inriktning företagshälsovård, masterprogram-
met i global hälsa och masterprogrammet i folkhälsovetenskap.  

Vissa lärosäten erbjuder även fristående kurser inom t.ex. huvud-
området omvårdnad.  

Flera lärosäten uppger vidare att de anordnar forskarutbildning. 
Ett lärosäte anger att detta sker inom ramen för området människan 
i välfärdssamhället och att utbildning ges inom ämnena palliativ vård 
respektive social välfärd med inriktning mot civilsamhället. Flera läro-
säten anordnar forskarutbildning inom vårdvetenskap, och ett läro-
säte anordnar forskarutbildning inom hälsa och välfärd med inriktning 
mot evidensbaserad praktik. Ett lärosäte anordnar forskarutbildning 
inom ämnet tillämpad hälsoteknik, vilket uppges vara ett interdisci-
plinärt ämne där bl.a. projekt om e-hälsa genomförs. Ett annat läro-
säte anordnar forskarutbildning i ämnet vårdvetenskap inom området 
personcentrering för hälsa och välbefinnande. Ytterligare ett lärosäte 
anordnar forskarutbildning inom de tre huvudområdena handikapp-
vetenskap, hälsa och vårdvetenskap samt välfärd och socialvetenskap.  

Kommentarer till frågorna 13–18 

Inga kommentarer redovisas. 
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Kartläggning av utbildningen 
till barnmorska 

Utredningen har kartlagt dagens barnmorskeutbildning för att få en 
aktuell beskrivning av utbildningen och en komplett nationell bild. 
Kartläggningen har bestått av frågor som skickats till programansva-
rig för barnmorskeprogrammet. Frågorna har besvarats under juni–
september 2021.  

Utbildningen har kartlagts inom de områden som utredningen ska 
lämna förslag:  

1. utbildningens omfattning  

2. den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) 

3. utbildningens examensmål. 

Det är 14 universitet och högskolor som har tillstånd att utfärda 
barnmorskeexamen, men det är för närvarande 12 som anordnar barn-
morskeutbildning. Alla 121 lärosäten har medverkat i kartläggningen.  

Nedan följer en avidentifierad sammanställning av lärosätenas svar 
per fråga. 
  

 
1 Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Karo-
linska institutet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Mälardalens 
universitet (tidigare Mälardalens högskola), Sophiahemmet Högskola, Umeå universitet och 
Uppsala universitet. 
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Campusutbildningens omfattning 

1. Hur många högskolepoäng omfattar den del av utbildningen 
som sker på plats i lärosätets lokaler (dvs. den del av utbildningen 
som inte är verksamhetsförlagd)? Hit räknas även studiebesök 
och liknande. 

Av svaren framgår att omfattningen av campusutbildningen på läro-
sätena varierar mellan cirka 45 och 53 högskolepoäng (hp) av totalt 
90 hp. De flesta lärosäten har campusutbildning som omfattar 45–48 hp.  

2. Hur många timmar omfattar den del av utbildningen  
som sker på plats i lärosätets lokaler?  

Det varierar mellan lärosätena hur många timmar denna del av utbild-
ningen omfattar. Variationen visar bl.a. på hur komplex beräkningen 
av antalet timmar är. Av lärosätenas svar, som alltså får tolkas med 
en viss försiktighet, framgår att denna del av utbildningen i genom-
snitt omfattar drygt 1 400 timmar enligt normalstudietid där en timme 
motsvarar en tidsperiod om 60 minuter.2  

För att få veta utbildningens omfattning i timmar totalt har anta-
let timmar i svaret på denna fråga och i svaret på fråga 6 a) om VFU 
räknats samman för varje lärosäte. Utbildningen omfattar i genom-
snitt sammanlagt 2 500 timmar enligt normalstudietid där en timme 
motsvarar en tidsperiod om 60 minuter.3 

3. a) I EU:s definition av timme i fråga 2 ingår de timmar som 
är schemalagda för olika undervisningsaktiviteter. Dessa timmar 
antas motsvara s.k. undervisningstimmar i högskolan. Används 
begreppet undervisningstimme? Hur många minuter omfattar 
i så fall en undervisningstimme? 

Det är sju av tolv lärosäten som använder sig av begreppet under-
visningstimme som motsvarar en tidsperiod om 45 minuter. Två av 
dessa lärosäten använder begreppet undervisningstimme specifikt av-
seende teoretisk undervisning som omfattar 45 minuter. Fyra läro-
säten använder inte begreppet undervisningstimme alternativt anger 
att föreläsningarna omfattar 60 minuter.   

 
2 Se redogörelsen för instruktionen i frågedokumentet om omräkning till normalstudietid i av-
snitt 2.2.2. 
3 Efter omräkning till normalstudietid ska utbildningen totalt omfatta minst 2 250 timmar en-
ligt yrkeskvalifikationsdirektivet (se avsnitt 5.1). 
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b) I EU:s definition av timme i fråga 2 ingår de timmar med 
direkt anknytning till undervisningen som lärosätet förväntar 
sig att studenten avsätter utanför den schemalagda tiden för 
för- och efterarbete. Uttrycker lärosätet en sådan förväntan 
på studenten i dag? Om ja – var framgår den och för vilka 
undervisningsaktiviteter (inklusive examensarbetet)? 

Alla lärosätena anger antingen uttryckligt eller underförstått att de 
förväntar sig att studenter avsätter tid för självstudier, förberedelser 
och efterarbete inför seminarier eller andra lärandeaktiviteter utan-
för den schemalagda tiden.  

Förväntningarna att studenten avsätter tid utanför den schema-
lagda tiden för för- och efterarbete uttrycks såväl muntligt som skrift-
ligt i studievägledningar, lärplattformar och vid kursintroduktioner.  

Två lärosäten påpekar att då barnmorskeutbildningen i nuläget är 
för kort och komprimerad motsvarar studentens självstudietid betyd-
ligt mer är vad som ryms inom en 40 timmars studievecka. Detta har 
enligt lärosätena lyfts i återkommande program- och kursutvärder-
ingar av studenter under flera års tid. Ytterligare några lärosäten anger 
att studenter avsätter mer än 40 timmar per vecka för sina studier. 

c) Utgångspunkt för beräkningen av antalet timmar i fråga 2 är 
nu aktuella kursplaner och scheman. Har dessa reviderats under 
de senaste tre åren eller finns det planer på revideringar? Om ja 
– vilka större förändringar har gjorts eller planeras och varför? 

Flera lärosäten anger att kursplaner och scheman och i vissa fall ut-
bildningsplanen har reviderats under de senaste tre åren. Andra upp-
ger att revideringar sker kontinuerligt. Grunden för att ändra kurs-
planer anges vara studenternas utvärderingar, omvärldsbevakning och 
systematiskt kvalitetsarbete. Tre lärosäten framhåller att ett arbete 
har påbörjats respektive har skett för att bl.a. införliva jämlikhets-
aspekter (genus, likabehandling samt våld i nära relationer) i alla kur-
ser men även digitalisering och hållbarhet. I vissa fall påtalas också att 
ändringar görs av kursplaner för att utbildningen är för komprimerad.  

Ett par lärosäten anger att revideringar inte har skett de senaste 
tre åren.  
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4. Används simulering i undervisningen? Om ja – i vilken 
omfattning i antal högskolepoäng? Finns det ett kliniskt 
träningscentrum (KTC) (eller motsvarande) på lärosätet? 

Av svaren framgår att nästan samtliga lärosäten använder sig av simuler-
ing i undervisningen och att lärosätena har tillgång till kliniska tränings-
centrum (KTC) vid den egna institutionen eller hos vårdgivare. 
Simuleringsmomenten varierar relativt stort i omfattning mellan läro-
sätena och motsvarar hos vissa lärosäten mindre än 0,5 hp och hos 
några lärosäten 4–4,5 hp. Cirka en tredjedel av lärosätena anger att 
de använder sig av kliniska prov där studenter examineras med hjälp 
av simulering och på KTC.  

Kommentarer till frågorna 1–4 

Ett lärosäte har inte kunnat använda omräkningsfaktor enligt instruk-
tionen i frågedokumentet vid sin beräkning av antalet timmar.  

Vid två lärosäten har studenterna framfört önskemål om mer tid 
för ytterligare fördjupning inom ett antal områden, övning på kliniska 
träningscenter och praktisk träning.  

Ett lärosäte framhåller att genom färdighetsträning på KTC upp-
når studenterna en viss erfarenhet inför sin VFU. Studenterna får 
t.ex. träna handgrepp vid förlossning, suturera, göra vaginala under-
sökningar och sätta spiral på dockor. Detta minskar arbetsbelast-
ningen för handledare samtidigt som kvinnan och barnet utsätts för 
mindre och skonsammare undersökningar och behandlingar. Vidare 
ökar färdighetsträningen studenternas självkänsla. Det framhålls också 
att träning på KTC kan vara den enda träning studenter får kring vissa 
komplicerade förlossningar, exempelvis sätesbjudning, skulderdystoci 
och blödningar, då dessa sällan förekommer kliniskt. 

Enstaka lärosäten nämner att såväl studenter och handledare som 
lärare i upprepade utvärderingar har framfört synpunkter om att barn-
morskeutbildningen är för kort och komprimerad. Studenter måste 
ofta avsätta betydligt mer än 40 timmar i veckan för sina studier. Det 
nämns också att professionen har fått flera utökade uppdrag, som 
exempelvis införande av hälsosamtal i tidig graviditet och utökad 
uppföljning efter barnafödande, vilket ställer ytterligare krav på kun-
skap, evidensbaserad handläggning och åtgärder. Detta medför i sin tur 
krav på studenterna att uppnå ytterligare färdigheter under utbildningen.   
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Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) 

5. Hur många högskolepoäng omfattar den verksamhetsförlagda 
utbildningen (VFU), dvs. den del av utbildningen som sker 
i hälso- och sjukvården (t.ex. vid sjukhus, vårdcentral eller 
i hemsjukvård)? 

VFU:s del av utbildningen omfattar mellan cirka 37 och 45 hp av 
totalt 90 hp. Majoriteten av lärosätena har mellan 42 och 45 hp VFU. 

6. a) Hur många timmar omfattar den verksamhetsförlagda 
utbildningen (VFU)?  

Det varierar mellan lärosätena hur många timmar VFU omfattar. 
Variationen visar bl.a. på hur komplex beräkningen av antalet timmar 
är. Av lärosätenas svar, som alltså får tolkas med en viss försiktighet, 
framgår att VFU i genomsnitt omfattar drygt 1 100 timmar enligt nor-
malstudietid där en timme motsvarar en tidsperiod om 60 minuter.4 

6. b) Finns det några kvantitativa krav som en student ska 
uppfylla under VFU, t.ex. ett visst antal undersökningar eller 
förlossningar? Vilka krav ställs i så fall och varför? 

Alla lärosäten uppger att det finns kvantitativa krav som en student 
ska uppfylla under VFU, bl.a. bistå vid ett visst antal förlossningar 
och inskolas i preventivmedelsrådgivning ett visst antal timmar. En-
ligt flera lärosäten upplever såväl studenter som handledare att kraven 
kan vara svåra att uppnå inom ramen för VFU.  

7. Vilka terminer inom programmet har studenten VFU? Vid 
hur många tillfällen varje termin och hur många högskolepoäng 
motsvarar varje tillfälle? 

Sju av tolv lärosäten har VFU under termin 1. Alla lärosäten har 
VFU under såväl termin 2 som 3. Skillnaderna i omfattning på VFU-
tillfällena är relativt stor då de sträcker sig från cirka 0,5–21 hp per 

 
4 Se redogörelsen för instruktionen i frågedokumentet om omräkning till normalstudietid i av-
snitt 2.2.2. 
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tillfälle (1 hp=1,5 veckor). Den vanligaste omfattningen på VFU-
tillfällena är 7,5 och 15 hp, men även tillfällen om 9 och 12 hp är rela-
tivt vanliga. 

8. Med vilka hälso- och sjukvårdshuvudmän sker lärosätets 
samverkan kring VFU? 

Det varierar hur många regioner som lärosätena samverkar med kring 
VFU. Några lärosäten, företrädesvis de som ligger i eller i närheten 
av storstadsområden, samverkar med en region. Flera lärosäten sam-
verkar emellertid med flera regioner kring VFU. I något fall samver-
kar ett lärosäte med fyra regioner. I princip sker ingen samverkan alls 
med kommuner när det gäller VFU för barnmorskor.  

9. Hos vilka vårdgivare (regioner, kommuner, privata) och 
i vilka verksamheter (sjukhus, vårdcentraler, annan) förlägger 
lärosätet utbildningen? Hur ser den uppskattade fördelningen 
ut mellan olika vårdgivare och verksamheter?  

Nästan all VFU under barnmorskeutbildningen förläggs hos regio-
nala vårdgivare. Av de tolv lärosätena förlägger inte något lärosäte 
VFU hos en kommunal vårdgivare. Endast fyra lärosäten använder 
sig av privata vårdgivare. De förlägger dock en försumbar del av VFU-
platserna hos de privata vårdgivarna, med undantag av ett lärosäte. 

VFU genomförs huvudsakligen vid sjukhus, vårdcentraler, mödra-
hälsovård (kvinnohälsovård) eller barnmorskemottagning samt ung-
domsmottagning. Det visade sig vara svårt att jämföra fördelningen 
mellan olika verksamheter då bl.a. mödravård och ungdomsmottag-
ning både finns vid sjukhus och vårdcentraler. En grov uppskattning 
vid en sammanvägning av svaren från lärosätena pekar dock mot att 
cirka två tredjedelar till tre fjärdedelar av VFU genomförs på sjukhus 
och resterande del på vårdcentraler eller barnmorskemottagningar. 

10. Anordnar lärosätet handledarutbildning?  

Alla lärosäten utom ett erbjuder handledarutbildning och då ofta om 
7,5 hp på grundnivå och/eller avancerad nivå. Men det finns exempel-
vis ett lärosäte som har en handledarutbildning om 1,5 hp på distans, 
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och ett annat lärosäte erbjuder en utbildning om 30 hp. Vissa läro-
säten anordnar även handledarträffar, handledardagar och program-
träffar med kliniska adjungerade adjunkter. 

11. Används kliniska undervisningsmottagningar  
(eller motsvarande) i den verksamhetsförlagda utbildningen? 
Om ja – i vilken omfattning i antal högskolepoäng? Inom vilka 
verksamheter finns sådana mottagningar och i samarbete med 
vilka vårdgivare? 

Endast ett lärosäte använder sig av kliniska undervisningsmottagningar 
eller motsvarande inom VFU.  

12. Hur kan antalet VFU-platser öka för lärosätet om den 
verksamhetsförlagda delen av utbildningen behöver öka 
i omfattning?  

Flera lärosäten betonar att lärosätena inte ensamma kan öka antalet 
VFU-platser. De menar att ansvaret främst ligger hos kommuner och 
regioner. Det behövs därför en god samverkan mellan lärosätena och 
vårdverksamheterna. 

Några förslag på hur antalet VFU-platser kan öka är: 

• Utveckling av nya pedagogiska modeller, såsom särskilda kliniska 
utbildningsmottagningar eller -avdelningar i samverkan med regio-
nen, som säkerställer att lärandemål uppnås under VFU.  

• En handledarutbildning med ökad kompetens att handleda stude-
rande i par i kombination med kliniska adjunkt- och lektorattjänster 
kan öka effektiviteten i VFU och frigöra platser. En ytterligare väg 
till fler VFU-platser kan vara genom fler handledningsmodeller 
som peer-leerning (kamratlärande med delad handledare) och en 
ökning av peer-leerning i de kliniska verksamheter där det redan 
förekommer. Handledare bör vidare beredas möjlighet att erhålla 
handledarutbildning och att få ”handledning-på-handledning”. En 
satsning på handledarutbildning för studerande på avancerad nivå 
bör även göras inför framtiden.  
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• Förbättrade arbetsvillkor bör erbjudas för barnmorskor inom 
klinisk verksamhet så att de väljer att stanna kvar i yrket, t.ex. ett 
lönelyft för handledande barnmorskor. Det handlar också om att 
skapa en miljö där handledning av studenter prioriteras i verksam-
heten.  

• En förlängd påbyggnadsutbildning eller en direktutbildning för 
barnmorskor bör införas. Det skulle ge större möjligheter att för-
dela de VFU-platser som finns. 

• Barnmorskeledda enheter som har fokus på okomplicerade gravi-
diteter och förlossningar bör inrättas. Enligt några lärosäten finns 
det internationellt forskningsstöd för att ha sådana enheter inom 
förlossningsvården. Det skulle skapa fler verksamheter där barn-
morskor kan handleda studenter.5 Man undviker då också konkur-
rensen från läkarstudenter om VFU-platser i förlossningsvården.  

• En ”AT-tjänstgöring”6 för barnmorskor under ett år efter utbild-
ningen med tillgång till mentorstöd och klinikundervisning skulle 
kunna minska behovet av VFU-platser.   

Kommentarer till frågorna 5–12 

Ett lärosäte framhåller att barnmorskeprogrammet i Sverige är kor-
tare än i jämförbara länder inom EU, trots att den svenska barnmors-
kan har ett mer omfattande och självständigt ansvarsområde och en 
bredare kompetens än i andra länder i Europa. Lärosätets slutsats är 
att barnmorskeutbildningen är för kort och komprimerad. 

Ett lärosäte påpekar att studenterna genomför VFU vid dag-, 
kvälls- och nattpass alla veckor under terminen för att utnyttja plat-
serna maximalt. 

Ett lärosäte uppger att studenter ofta lägger ner mer tid än vad 
som redovisas genom att genomföra extra pass i verksamheterna vid 
VFU för att nå kravet att bistå vid ett visst antal förlossningar.  

 
5 För närvarande finns inte några barnmorskeledda enheter inom förlossningsvården i Sverige.  
6 För den som har påbörjat utbildning till läkare före den 1 juli 2021 krävs genomförd allmän-
tjänstgöring, AT, dvs. en tidsbegränsad tjänstgöring under handledning, för legitimation som 
läkare.  
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Utbildningens examensmål m.m. 

13. Behöver dagens påbyggnadsutbildning 
till barnmorskeexamen förlängas? Varför, i så fall?  

Samtliga tolv lärosäten anser att dagens påbyggnadsutbildning till barn-
morskeexamen behöver förlängas. Åtta lärosäten anger därutöver att 
en direktutbildning bör införas.  

Av flera lärosätens svar framgår att den svenska barnmorskans 
kompetensområde är unikt med både bredd och djup i kombination 
med ett eget ansvar. Barnmorskan har numera även en viktig roll i 
folkhälsoarbetet. Även om kraven på yrket och kompetensen ökat, 
har inte utbildningen växt i samma takt utan den är nu alltför kort, 
enligt lärosätena. Utbildningen i dag ger därmed inte tillräckliga för-
utsättningar för nyexaminerade barnmorskor att leva upp till de för-
väntningar som vården och samhället har.  

Barnmorskans kompetensområde (huvudområde) är sexuell, re-
produktiv och perinatal hälsa. Det behövs en förlängd utbildning 
inom huvudområdet för att skapa mer bredd och fördjupning. Efter-
som ämnet saknas på grundnivå inom sjuksköterskeutbildningen 
(med huvudområdet omvårdnad) innebär barnmorskestudier att ett 
nytt huvudområde introduceras, vilket är svårt att hinna med inom 
nuvarande barnmorskeutbildning, noterar ett par lärosäten. För lite 
utbildning inom huvudområdet kan leda till en osäkerhet, vilket kan 
bidra till att man som nyexaminerad lämnar yrket.  

Det är ett brett kunskapsfält att introducera och fördjupa under 
utbildningen till barnmorska. Den teoretiska undervisningen behöver 
kompletteras med VFU för utveckling av praktiska färdigheter. Den 
teoretiska och praktiska delen av utbildningen skulle behöva mer tid 
för att ge nödvändigt utrymme för alla de delar som barnmorskans 
kompetens omfattar samt för reflektion och fördjupning. Många stu-
denter klarar inte heller av tids- och studiepressen i dagens utbildning, 
vilket kan riskera deras psykiska hälsa och leda till att genomström-
ningen i utbildningen sjunker. De flesta studenter behöver studera 
mer än 40 timmar per vecka.  

Genom en förlängd utbildning eller en direktutbildning ges stu-
denterna möjlighet att fördela VFU inom bl.a. förlossningsvården 
över en längre tidsperiod. Det innebär minskad stress och mer tid 
för reflektion, vilket ger bättre förutsättningar för ett breddat och 
fördjupat lärande. VFU skulle då också kunna genomföras inom 
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verksamheter som nu är eftersatta i utbildningen, t.ex. vid ungdoms-
mottagningar och gynekologiska avdelningar. 

I andra svar påpekas att utbildningen måste följa med i utveck-
lingen för att möta vårdens utökade, komplexa och förändrade be-
hov. Som ett exempel anges den ökade psykiska ohälsan, inte minst 
hos unga kvinnor. Livsstilsrelaterade problem, såsom ett stigande 
BMI (Body Mass Index) hos befolkningen, ställer krav på ett ökat 
fokus på folkhälsa i utbildningen för att barnmorskan självständigt 
ska kunna initiera hälsofrämjande och förebyggande arbete. Även ut-
vecklingen inom fosterdiagnostik leder till ett ökat undervisnings-
behov. Det finns också ett behov av ökad pedagogisk träning, inklu-
sive samtalsmetodik och kommunikation.  

En ändrad befolkningsstruktur genom t.ex. fler utlandsfödda leder 
till ett behov av en bredare kulturkompetens. Därutöver har genom-
snittsåldern för förstföderskor ökat, vilket innebär att andelen kvin-
nor med komplicerade graviditeter och förlossningar har ökat. Det 
innebär att utbildningen behöver ha utrymme för mer fördjupning. 
Även den ökade andelen äldre kvinnor kräver ett ökat fokus på gyne-
kologisk hälsovård och sexuell hälsa inom undervisningen.  

Flera lärosäten påpekar att det i dag tar 6–10 år innan man är 
färdigutbildad barnmorska. En direktutbildning skulle leda till att 
studenter snabbare kommer ut i yrkeslivet och kan arbeta i yrket 
under en längre tid. En direktutbildning skulle vidare ge en ökad 
kunskap hos barnmorskor och en ökad trygghet i både student- och 
yrkesrollen. Framtidens barnmorskor kan då bli mer förberedda för 
yrket och i högre grad vilja stanna kvar i yrket. Fler yrkesverksamma 
barnmorskor med en högre kompetens leder till en högre patient-
säkerhet. En direktutbildning skulle också öka attraktiviteten hos 
utbildningen och öka söktrycket till utbildningen.  

14. I examensbeskrivningen anges målen för barnmorskeexamen 
under rubrikerna Kunskap och förståelse, Färdighet och förmåga 
samt Värderingsförmåga och förhållningssätt. Behöver målen 
ändras i någon del? 

Några lärosäten framhåller att de nationella examensmålen bör ändras 
och uppdateras. Majoriteten menar dock att det inte är målen som be-
höver ändras utan längden på och innehållet i utbildningen. Två läro-
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säten menar därför att man bör avvakta med att införa nya examens-
mål innan barnmorskeutbildningens framtida utformning är beslutad.  

Några förslag på nya och förändrade examensmål som förs fram 
är bl.a. hållbar utveckling, etik, mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer, användningen av digital teknik, kvinnans hälsa under hela 
livscykeln samt ledarskap.  

15. Om ja – vilka nya eller ändrade examensmål behövs och varför? 

Utöver vad som framförts om nya och ändrade examensmål i fråga 14 
lämnar lärosätena följande förslag. Ett lärosäte föreslår att examens-
målen bör ha en tydligare inriktning mot barnmorskeprofessionen 
och omvärlds- och livscykelperspektiv samt mot hållbar utveckling, 
jämställdhet och likabehandling. Ett annat förslag är att studenten 
ska kunna tillämpa ett förhållningssätt som visar på kulturell med-
vetenhet i vårt mångkulturella samhälle. Ytterligare ett förslag är att 
lägga till ”i ett livscykelperspektiv” till kunskapsmålet om reproduktiv, 
perinatal och sexuell hälsa. Även kunskap om friska fysiologiska 
processer nämns som ett möjligt nytt mål. Några lärosäten vill införa 
ett mål om att studenter ska visa sådan kunskap som krävs för för-
skrivningsrätt av läkemedel inom antikonception. Ytterligare exem-
pel rör hälso- och välfärdsteknik.  

Några lärosäten anser att om nya eller ändrade examensmål behövs 
eller inte beror på om utbildningen ändras till en direktutbildning 
eller inte. 

16. Finns det några lokala krav för examen? Vilka är i så fall 
kraven och varför finns de? 

De flesta lärosäten har utarbetat lokala examenskrav eller examens-
mål. De lokala målen som finns rör bl.a. barnmorskans arbete inom 
preventivmedelsrådgivning och förskrivningsrätt, interprofessionell 
kompetens, tillämpningen av modern informations- och kommuni-
kationsteknologi som stöd i omvårdnadsarbetet, sexualitet och repro-
duktion, hållbar utveckling (Agenda 2030), genus, jämställdhet och 
likabehandling samt användning av teknik. Några lärosäten har ett 
lokalt krav om att självständigt handlägga normal graviditet, förloss-
ning och barnsängstid samt identifiera avvikelser och manifestationer 
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av ohälsa. Ett lärosäte, som har ett tiotal lokala examenskrav, anger att 
dessa innebär en specificering av barnmorskans arbete utifrån ett 
livscykel- och omvärldsperspektiv, vilket är något som inte fram-
kommer tydligt i de mer generella nationella målen för barnmorske-
utbildningen. 

17. Får studenten alltid både en barnmorskeexamen och en 
generell examen efter slutförd utbildning? Om ja – vilken 
generell examen utfärdas och inom vilket huvudområde, hur 
många högskolepoäng omfattar huvudområdet och hur många 
högskolepoäng omfattar examensarbetet? Varför utfärdas en 
generell examen samtidigt med en yrkesexamen? 

Samtliga lärosäten anger att det är möjligt att få både en yrkesexamen 
(barnmorskeexamen) och en generell examen (magisterexamen) efter 
slutförd utbildning, s.k. dubbel examen. Huvudområden inom vilka 
magisterexamen utfärdas är bl.a. ”reproduktiv och perinatal hälsa”, 
”sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa”, ”sexuell och reproduktiv 
hälsa” och ”reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa”. Omfattningen av 
huvudområdet varierar mellan 30 och 90 hp. I samtliga fall omfattar 
examensarbetet 15 hp. 

Flera lärosäten anger som skäl till att en generell examen utfärdas 
samtidigt med yrkesexamen att professionen är knuten till evidens-
baserad kunskap och forskning och att dagens barnmorskor måste ha 
akademiska kunskaper. Två lärosäten uttrycker det som att barnmors-
kan har ett eget ämnesområde, reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 
vilket innebär att barnmorskor har ett ansvar att fortlöpande utvär-
dera, beforska och förbättra vård och omvårdnad inom området. Det 
framhålls även att en generell examen ger barnmorskan ökad för-
måga till ett vetenskapligt förhållningssätt och förmåga att själv genom-
föra kvalitetsutvecklingsprojekt. Detta i sig innebär en utveckling av 
barnmorskeprofessionen som är nödvändig i dagens samhälle. Det 
gör att barnmorskan har såväl en professionsgrund som en akademisk 
grund att stå på och därmed möjligheter att genomföra både en yrkes-
mässig och en akademisk karriär. En generell examen är också en förut-
sättning för att säkerställa försörjningen av lärare med adekvat kom-
petens till barnmorskeutbildningen vid universitet och högskolor. 
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18. Vilka möjligheter finns att fortsätta studera på avancerad nivå 
och forskarnivå vid lärosätet för den som har barnmorskeexamen 
respektive en generell examen? Inom vilket huvudområde, i så fall? 

De flesta lärosäten svarar att det är möjligt att fortsätta att studera 
på masternivå eller forskarnivå efter slutförd utbildning, exempelvis 
studier på masternivå inom det aktuella huvudområdet. Några läro-
säten nämner även studier inom global hälsa och folkhälsovetenskap.  

På forskarnivå finns det på flera lärosäten möjlighet att studera 
vårdvetenskap, medicin samt medicinsk vetenskap/hälsovetenskap 
med inriktning mot sexuell och reproduktiv hälsa (eller liknande in-
riktning). 

Flera lärosäten anger även att det är möjligt att genomföra fristå-
ende kurser. 

Kommentarer till frågorna 13–18 

Ett lärosäte noterar att sju universitet gemensamt framförde ett önske-
mål om en reformerad barnmorskeutbildning till Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet) 2016.  
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Sammanställning av avtal om 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

Som en del i kartläggningen av utbildning till sjuksköterska och barn-
morska har utredningen bett att få ta del av lärosätenas VFU-avtal 
med regioner, kommuner eller privata vårdgivare. Utredningen har 
gått igenom vissa villkor i avtalen och i avsnitt 6.3 redogörs kort-
fattat för resultatet. Det drygt hundratal avtal som lärosätena skickat 
in har ställts samman nedan. Sammanställningen är i bokstavsordning 
efter lärosäte. Ett avtal ingås mellan å ena sidan ett lärosäte och å 
andra sidan en region, kommun (eller annan kommunal sammanslut-
ning) eller privat vårdgivare, om inte annat anges i sammanställningen. 
I de fall ett avtal har ingåtts mellan ett lärosäte och ett tidigare lands-
ting används den nuvarande regionbeteckningen.  
 
Lärosäte Region, kommun eller privat vårdgivare 
Blekinge tekniska 
högskola 

Region Blekinge 

 Karlskrona kommun, Ronneby kommun 
Göteborgs 
universitet 

Västra Götalandsregionen (ramavtal med 4 lärosäten [Göteborgs 
universitet, Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås, Högskolan Väst])  

 5 kommuner i Västra Götalandsregionen (gemensamt avtal) 
Högskolan Dalarna Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Värmland 

Modellavtal för kommuner 
Högskolan 
Kristianstad 

Region Skåne (gemensamt avtal med 3 lärosäten [Högskolan 
Kristianstad, Lunds universitet, Malmö universitet]) 

Högskolan Väst Västra Götalandsregionen (ramavtal med 4 lärosäten [Göteborgs 
universitet, Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås, Högskolan Väst])  

 Fyrbodals kommunalförbund (representerade 15 kommuner vid 
avtalstillfället) 

Högskolan i Borås Västra Götalandsregionen (ramavtal med 4 lärosäten [Göteborgs 
universitet, Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås, Högskolan Väst])  

 Marks kommun 
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Lärosäte Region, kommun eller privat vårdgivare 
Högskolan i Gävle Region Gävleborg, Region Stockholm tillsammans med Norrtälje kommun 
 10 kommuner i Gävleborgs län 
Högskolan i 
Halmstad 

Region Halland 

 6 kommuner i Hallands län (gemensamt avtal) 
Högskolan i Skövde Region Jönköpings län, Västra Götalandsregionen (ramavtal med 

4 lärosäten [Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde, Högskolan 
i Borås, Högskolan Väst]) 

 15 kommuner i tidigare Skaraborgs län 
Jönköping University Region Jönköpings län 
 Kommunal utveckling (arbetar på uppdrag av alla 13 kommuner 

i Region Jönköpings län) 
Karlstads 
universitet 

Region Värmland 

Karolinska institutet Region Stockholm 
Linköpings 
universitet 

Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Östergötland 

 13 kommuner i Östergötlands län, uppdelat på 3 avtal (1 avtal med 
5 kommuner och 2 avtal med vardera 4 kommuner) 

Linnéuniversitetet Region Blekinge, Region Kalmar län, Region Kronoberg 
 12 kommuner i Kalmar län, 7 kommuner i Kronobergs län 
Luleå tekniska 
universitet 

Region Norrbotten 

 Norrbottens kommuner (juridisk person) och 14 kommuner 
i Norrbottens län (gemensamt avtal) 

Lunds universitet Region Skåne (gemensamt avtal med 3 lärosäten [Högskolan 
Kristianstad, Lunds universitet, Malmö universitet]), Region Skåne 
(separat avtal med Lunds universitet) 

Malmö universitet Region Skåne (gemensamt avtal med 3 lärosäten [Högskolan 
Kristianstad, Lunds universitet, Malmö universitet]) 

 Malmö stad 
Marie Cederschiöld 
högskola 

Region Stockholm 

 Stockholms stad 
Mittuniversitetet Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland 
 Kommunförbundet Västernorrland (representerar alla 7 kommuner 

i Västernorrlands län) 
Mälardalens 
universitet 

Region Stockholm, Region Sörmland, Region Västmanland, Region 
Örebro län 

 3 kommuner i Västmanlands län, 9 kommuner i Södermanlands län 
 Attendo AB, Änglahuset i Björkvik AB, A&O Ansvar och Omsorg AB 
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Lärosäte Region, kommun eller privat vårdgivare 
Röda Korsets 
Högskola 

Region Stockholm 

Sophiahemmet 
Högskola 

Region Stockholm 

Umeå universitet Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region 
Västerbotten, Region Västernorrland 

 7 kommuner och 8 kommuner (gemensamt avtal) i Västerbottens 
län, 3 kommuner i Västernorrlands län 

 Bäckbacka Röbäck AB, HumanResurs HC AB 
Uppsala universitet Region Uppsala 
Örebro universitet Region Örebro län 
 12 kommuner i Örebro län (gemensamt avtal) 

 





Statens offentliga utredningar 2022
Kronologisk förteckning

 

 1. Förbättrade åtgärder när barn  
misstänks för brott. Ju.

 2. En skärpt syn på brott mot  
journalister och utövare av vissa  
samhällsnyttiga funktioner. Ju.

 3. Sveriges tillgång till vaccin mot 
covid-19 – framgång genom samarbete 
och helgardering. S.

 4. Minska gapet. Åtgärder för jämställda 
livsinkomster. A.

 5. Innehållsvillkor för public service på 
internet – och ordningen för beslut 
vid förhandsprövning. Ku.

 6. Hälso- och sjukvårdens beredskap  
– struktur för ökad förmåga.  
Del 1 och 2. S.

 7. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 
2022. Samhället, tekniken och etiken. 
M.

 8. Rätt och rimligt för statligt anställda. 
Fi. 

 9. Avfallsbeskattning – En fråga  
om undantag? Fi. 

 10. Sverige under pandemin. Volym 1 
Samhällets, företagens och enskildas 
ekonomi. Volym 2 Förutsättningar, 
vägval och utvärdering. S.

 11. Handlingsplan för en långsiktig 
utveckling av tolktjänsten för döva, 
hörselskadade och personer med 
dövblindhet. S.

 12. Startlån till förstagångsköpare 
av bostad. Fi.

 13. Godstransporter på väg – vissa  
frågeställningar kring ett nytt miljö-
styrande system. Fi.

 14. Sänk tröskeln till en god bostad. Fi.

 15. Sveriges globala klimatavtryck. M.

 16. Ett förstärkt lagstöd för utlämnande 
av sekretesskyddade uppgifter till 
utlandet. Fö.

 17. En modell för att mäta och belöna  
progression inom sfi. U.

 18. EU:s förordning om terrorism- 
innehåll på internet – kompletteringar 
och ändringar i svensk rätt. Ju.

 19. Utökade möjligheter att använda 
hemliga tvångsmedel. Ju.

 20. Privatkopieringsersättningen  
i framtiden. Ju.

 21. Rätt för klimatet. M.

 22. Vägen till ökad tillgänglighet  
– delaktighet, tidiga insatser och inom 
lagens ram. S.

 23. En oavvislig ersättningsrätt? Ju.

 24. Materielförsörjningsstrategi. För vår 
gemensamma säkerhet. Fö. 

 25. Nya krav på betaltjänstleverantörer att 
lämna uppgifter. Fi.

 26. Extraordinära smittskyddsåtgärder – 
en bedömning. S. 

 27. Begränsningar i möjligheterna  
för vissa aktörer att få tillstånd  
att bedriva öppenvårdsapotek. S.

 28. Vår demokrati – värd att värna varje 
dag. Volym 1 och Volym 2, Antologin 
100 år till. Ku.

 29. Inkomstskatterapporter och några 
redovisningsfrågor. Ju.

 30. Korttidsarbete under pandemin 
–  en utvärdering av stödets betydelse. 
Fi.

 31. Rätt och lätt 
– ett förbättrat regelverk för VAB. S.

 32. Ko ihmisarvoa mitathiin. Tornion-
laaksolaisitten, kväänitten ja lantalai-
sitten eksklyteerinki ja assimileerinki  
Då människovärdet mättes. Exklude-
ring och assimilering av tornedalingar, 
kväner och lantalaiset. Ku.

 33. Om prövning och omprövning 
– en del av den gröna omställningen. M.



 34. I mål – vägar vidare  
för att fler unga ska nå målen  
med sin gymnasieutbildning. U.

 35. Tryggare i vårdyrket 
– en översyn av vissa frågor inom 
utbildning till sjuksköterska och 
barnmorska. U.



Statens offentliga utredningar 2022
Systematisk förteckning

 

Arbetsmarknadsdepartementet

Minska gapet. Åtgärder för minskade 
livsinkomster. [4]

Finansdepartementet

Rätt och rimligt för statligt anställda. [8]

Avfallsbeskattning – En fråga  
om undantag? [9]

Startlån till förstagångsköpare av bostad. 
[12]

Godstransporter på väg – vissa  
frågeställningar kring ett nytt  
miljöstyrande system. [13]

Sänk tröskeln till en god bostad. [14]

Nya krav på betaltjänstleverantörer att 
lämna uppgifter. [25]

Korttidsarbete under pandemin 
–  en utvärdering av stödets betydelse.  
[30]

Försvarsdepartementet

Ett förstärkt lagstöd för utlämnande  
av sekretesskyddade uppgifter till 
utlandet [16]

Materielförsörjningsstrategi. För vår 
gemensamma säkerhet. [24]

Justitiedepartementet

Förbättrade åtgärder när barn misstänks 
för brott. [1]

En skärpt syn på brott mot  
journalister och utövare av vissa  
samhällsnyttiga funktioner. [2]

EU:s förordning om terrorisminnehåll 
på internet – kompletteringar och 
ändringar i svensk rätt. [18]

Utökade möjligheter att använda hemliga 
tvångsmedel. [19]

Privatkopieringsersättningen  
i framtiden. [20]

En oavvislig ersättningsrätt? [23]

Inkomstskatterapporter och några  
redovisningsfrågor. [29]

Kulturdepartementet

Innehållsvillkor för public service på 
internet – och ordningen för beslut vid 
förhandsprövning. [5]

Vår demokrati – värd att värna varje dag. 
Volym 1 och Volym 2, Antologin 
100 år till. [28]

Ko ihmisarvoa mitathiin. Tornionlaakso-
laisitten, kväänitten ja lantalaisitten 
eksklyteerinki ja assimileerinki  
Då människovärdet mättes.  
Exkludering och assimilering av torne-
dalingar, kväner och lantalaiset. [32]

Miljödepartementet

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 
2022. Samhället, tekniken och etiken. 
[7]

Sveriges globala klimatavtryck. [15]

Rätt för klimatet. [21]

Om prövning och omprövning 
– en del av den gröna omställningen. 
[33]

Socialdepartementet

Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 
– framgång genom samarbete och 
helgardering. [3]

Hälso- och sjukvårdens beredskap  
– struktur för ökad förmåga.  
Del 1 och 2. [6]

Sverige under pandemin. Volym 1  
Samhällets, företagens och enskildas 
ekonomi. Volym 2 Förutsättningar, 
vägval och utvärdering. [10]

Handlingsplan för en långsiktig utveckling 
av tolktjänsten för döva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet. [11]



Vägen till ökad tillgänglighet  
– delaktighet, tidiga insatser och inom 
lagens ram. [22]

Extraordinära smittskyddsåtgärder – en 
bedömning. [26]

Begränsningar i möjligheterna för vissa 
aktörer att få tillstånd att bedriva  
öppenvårdsapotek. [27]

Rätt och lätt 
– ett förbättrat regelverk för VAB. [31]

Utbildningsdepartementet

En modell för att mäta och belöna  
progression inom sfi. [17]

I mål – vägar vidare för att fler unga ska 
nå målen med sin gymnasieutbildning. 
[34]

Tryggare i vårdyrket 
– en översyn av vissa frågor inom 
utbildning till sjuksköterska och 
 barnmorska. [35]



Ämne: Remiss av SOU 2022:35 Tryggare i vårdyrket - en översyn av vissa frågor inom 
utbildning till sjuksköterska och barnmorska. Svar senast 31/10 2022
Från: Elisabeth Backlund <elisabeth.backlund@regeringskansliet.se>
Till: registrator@uu.se <registrator@uu.se>; registrator@lu.se <registrator@lu.se>; 
registrator@gu.se <registrator@gu.se>; registrator@umu.se <registrator@umu.se>; 
registrator@liu.se <registrator@liu.se>; registrator@ki.se <registrator@ki.se>; registrator@ltu.se 
<registrator@ltu.se>; registrator@kau.se <registrator@kau.se>; registrator@lnu.se 
<registrator@lnu.se>; registrator@oru.se <registrator@oru.se>; registrator@miun.se 
<registrator@miun.se>; registrator@mau.se <registrator@mau.se>; registrator@mdu.se 
<registrator@mdu.se>; registrator@bth.se <registrator@bth.se>; registrator@hb.se 
<registrator@hb.se>; registrator@du.se <registrator@du.se>; registrator@hig.se 
<registrator@hig.se>; registrator@hh.se <registrator@hh.se>; registrator@hkr.se 
<registrator@hkr.se>; registrator@his.se <registrator@his.se>; registrator@hv.se 
<registrator@hv.se>; registrator@ju.se <registrator@ju.se>; info@dorotea.se 
<info@dorotea.se>; info@famna.org <info@famna.org>; kommun@forshaga.se 
<kommun@forshaga.se>; direkt@halmstad.se <direkt@halmstad.se>; 
haningekommun@haninge.se <haningekommun@haninge.se>; information@heby.se 
<information@heby.se>; kontaktcenter@helsingborg.se <kontaktcenter@helsingborg.se>; 
herrljunga.kommun@herrljunga.se <herrljunga.kommun@herrljunga.se>; 
kommun@herjedalen.se <kommun@herjedalen.se>; kommunen@katrineholm.se 
<kommunen@katrineholm.se>; kommun@kiruna.se <kommun@kiruna.se>; 
kopings.kommun@koping.se <kopings.kommun@koping.se>; kontaktcenter@lekeberg.se 
<kontaktcenter@lekeberg.se>; kommun@lerum.se <kommun@lerum.se>; kommun@ljusdal.se 
<kommun@ljusdal.se>; lulea.kommun@lulea.se <lulea.kommun@lulea.se>; info@mchs.se 
<info@mchs.se>; mora.kommun@mora.se <mora.kommun@mora.se>; 
kommun@morbylanga.se <kommun@morbylanga.se>; nora.kommun@nora.se 
<nora.kommun@nora.se>; ks@olofstrom.se <ks@olofstrom.se>; Orust kommun; 
region@regionblekinge.se <region@regionblekinge.se>; region.dalarna@regiondalarna.se 
<region.dalarna@regiondalarna.se>; regiongotland@gotland.se <regiongotland@gotland.se>; 
rg@regiongavleborg.se <rg@regiongavleborg.se>; regionen@regionhalland.se 
<regionen@regionhalland.se>; region@regionjh.se <region@regionjh.se>; regionen@rjl.se 
<regionen@rjl.se>; registrator@regionkalmar.se <registrator@regionkalmar.se>; 
region@kronoberg.se <region@kronoberg.se>; regionnorrbotten@norrbotten.se 
<regionnorrbotten@norrbotten.se>; region@skane.se <region@skane.se>; 
registrator.rlk@regionstockholm.se <registrator.rlk@regionstockholm.se>; 
post@regionsormland.se <post@regionsormland.se>; region.uppsala@regionuppsala.se 
<region.uppsala@regionuppsala.se>; region@regionvarmland.se <region@regionvarmland.se>; 
regionen@regionvasterbotten.se <regionen@regionvasterbotten.se>; 
region.vasternorrland@rvn.se <region.vasternorrland@rvn.se>; region@regionvastmanland.se 
<region@regionvastmanland.se>; regionen@regionorebrolan.se 
<regionen@regionorebrolan.se>; region@regionostergotland.se 
<region@regionostergotland.se>; info@rkh.se <info@rkh.se>; skovdekommun@skovde.se 
<skovdekommun@skovde.se>; socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
<socialstyrelsen@socialstyrelsen.se>; info@shh.se <info@shh.se>; 
kommunstyrelsen@stockholm.se <kommunstyrelsen@stockholm.se>; kommun@stromstad.se 
<kommun@stromstad.se>; kommunstyrelsen@sundbyberg.se 
<kommunstyrelsen@sundbyberg.se>; sundsvalls.kommun@sundsvall.se 



<sundsvalls.kommun@sundsvall.se>; webb@swenurse.se <webb@swenurse.se>; 
kansli@barnmorskeforbundet.se <kansli@barnmorskeforbundet.se>; kansli@saco.se 
<kansli@saco.se>; sfs@sfs.se <sfs@sfs.se>; info@skr.se <info@skr.se>; 
marita.hilliges@suhf.se <marita.hilliges@suhf.se>; kommun@tomelilla.se 
<kommun@tomelilla.se>; tranaskommun@tranas.se <tranaskommun@tranas.se>; 
registrator@uhr.se <registrator@uhr.se>; registrator@uka.se <registrator@uka.se>; 
kommun@valdemarsvik.se <kommun@valdemarsvik.se>; post@vgregion.se 
<post@vgregion.se>; kommun@ostragoinge.se <kommun@ostragoinge.se>; 
kommun@overkalix.se <kommun@overkalix.se>; onh@onh.se <onh@onh.se>; 
info@vardforetagarna.se <info@vardforetagarna.se>; info@vardforbundet.se 
<info@vardforbundet.se>; info <info@tco.se>; info@lo.se <info@lo.se>
Mottaget: 2022-07-05 13:48:51

Från och med januari 2021 skickar Regeringskansliet som huvudregel ut produkter som remitteras 
elektroniskt via e-post.
 
Remiss av SOU 2022:35 Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom utbildning till 
sjuksköterska och barnmorska - Regeringen.se
 
Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 31 oktober 2022. Svaren bör 
lämnas per e-post till u.remissvar@regeringskansliet.se. 
Ange diarienummer U2022/02430  och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett 
format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital 
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Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. 
 
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget 
ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, 
räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 
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Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av betänkandet via ett beställningsformulär 
hos Elanders Sverige AB.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss (SB 
PM 2021:1). Den kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
https://url10.mailanyone.net/scanner?m=1o8h1F-0006mK-
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Eva Lenberg
Rättschef
 

Remissinstanser

1        Blekinge tekniska högskola

2        Dorotea kommun

3        Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd

4        Forshaga kommun

5        Göteborgs universitet

6        Halmstads kommun

7        Haninge kommun 

8        Heby kommun

9        Helsingborgs kommun

10      Herrljunga kommun

11      Härjedalens kommun

12      Högskolan Dalarna

13      Högskolan i Borås

14      Högskolan Kristianstad

15      Högskolan Väst

16      Högskolan i Gävle

17      Högskolan i Halmstad

18      Högskolan i Skövde
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19      Karlstads universitet

20      Karolinska institutet

21      Katrineholms kommun

22      Kiruna kommun

23      Köpings kommun

24      Landsorganisationen i Sverige (LO)

25      Lekebergs kommun

26      Lerums kommun

27      Linköpings universitet

28      Linnéuniversitetet

29      Ljusdals kommun

30      Luleå kommun

31      Luleå tekniska universitet

32      Lunds universitet

33      Malmö universitet

34      Marie Cederschiöld högskola

35      Mittuniversitetet

36      Mora kommun

37      Mälardalens universitet

38      Mörbylånga kommun

39      Nora kommun

40      Olofströms kommun

41      Orust kommun

42      Region Blekinge

43      Region Dalarna

44      Region Gotland

45      Region Gävleborg

46      Region Halland

47      Region Jämtland Härjedalen

48      Region Jönköpings län

49      Region Kalmar län

50      Region Kronoberg

51      Region Norrbotten

52      Region Skåne

53      Region Stockholm

54      Region Sörmland



55      Region Uppsala

56      Region Värmland

57      Region Västerbotten

58      Region Västernorrland

59      Region Västmanland

60      Region Örebro Län

61      Region Östergötland

62      Röda Korsets Högskola

63      Skövde kommun

64      Socialstyrelsen

65      Sophiahemmet Högskola

66      Stiftelsen Högskolan i Jönköping

67      Stockholms kommun

68      Strömstads kommun

69      Sundbybergs kommun

70      Sundsvalls kommun

71      Svensk sjuksköterskeförening 

72      Svenska Barnmorskeförbundet 

73      Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)

74      Sveriges förenade studentkårer (SFS)

75      Sveriges Kommuner och Regioner 

76      Sveriges universitets- och högskoleförbund 

77      Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)

78      Tomelilla kommun

79      Tranås kommun

80      Umeå universitet

81      Universitets- och högskolerådet 

82      Universitetskanslersämbetet

83      Uppsala universitet

84      Valdemarsviks kommun

85      Vårdförbundet

86      Vårdföretagarna

87      Västra Götalandsregionen

88      Örebro universitet

89      Östra Göinge kommun

90      Överkalix kommun



91      Överklagandenämnden för högskolan

 

Eventuella frågor besvaras av Gerd Mörck  gerd.morck@regeringskansliet.se

 

 

 
Elisabeth Backlund
Assistent
Utbildningsdepartementet
Universitets- och högskoleenheten
103 33 Stockholm
Tfn: 08-405 18 58
Mobil: 070-508 62 05
elisabeth.backlund@regeringskansliet.se
https://url10.mailanyone.net/scanner?m=1o8h1F-0006mK-
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64%7Cin10d%7C57e1b682%7C25159927%7C10047667%7C62C424B9DCFF2E0012CC4E43654677F
C&s=NBnvxBRjbxg6rS87S7dSpGLSO20&o=www.regeringen.se
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Remiss av betänkandet Tryggare i vårdyrket – en översyn av 

vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska 

(SOU 2022:35) 

Remissinstanser 

1 Blekinge tekniska högskola 

2 Dorotea kommun 

3 Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd 

4 Forshaga kommun 

5 Göteborgs universitet 

6 Halmstads kommun 

7 Haninge kommun  

8 Heby kommun 

9 Helsingborgs kommun 

10 Herrljunga kommun 

11 Härjedalens kommun 

12 Högskolan Dalarna 

13 Högskolan i Borås 

14 Högskolan Kristianstad 

15 Högskolan Väst 

16 Högskolan i Gävle 

17 Högskolan i Halmstad 

18 Högskolan i Skövde 
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19 Karlstads universitet 

20 Karolinska institutet 

21 Katrineholms kommun 

22 Kiruna kommun 

23 Köpings kommun 

24 Landsorganisationen i Sverige (LO) 

25 Lekebergs kommun 

26 Lerums kommun 

27 Linköpings universitet 

28 Linnéuniversitetet 

29 Ljusdals kommun 

30 Luleå kommun 

31 Luleå tekniska universitet 

32 Lunds universitet 

33 Malmö universitet 

34 Marie Cederschiöld högskola 

35 Mittuniversitetet 

36 Mora kommun 

37 Mälardalens universitet 

38 Mörbylånga kommun 

39 Nora kommun 

40 Olofströms kommun 

41 Orust kommun 

42 Region Blekinge 

43 Region Dalarna 

44 Region Gotland 

45 Region Gävleborg 

46 Region Halland 

47 Region Jämtland Härjedalen 

48 Region Jönköpings län 
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49 Region Kalmar län 

50 Region Kronoberg 

51 Region Norrbotten 

52 Region Skåne 

53 Region Stockholm 

54 Region Sörmland 

55 Region Uppsala 

56 Region Värmland 

57 Region Västerbotten 

58 Region Västernorrland 

59 Region Västmanland 

60 Region Örebro Län 

61 Region Östergötland 

62 Röda Korsets Högskola 

63 Skövde kommun 

64 Socialstyrelsen 

65 Sophiahemmet Högskola 

66 Stiftelsen Högskolan i Jönköping 

67 Stockholms kommun 

68 Strömstads kommun 

69 Sundbybergs kommun 

70 Sundsvalls kommun 

71 Svensk sjuksköterskeförening  

72 Svenska Barnmorskeförbundet  

73 Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) 

74 Sveriges förenade studentkårer (SFS) 

75 Sveriges Kommuner och Regioner  

76 Sveriges universitets- och högskoleförbund  

77 Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 

78 Tomelilla kommun 
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79 Tranås kommun 

80 Umeå universitet 

81 Universitets- och högskolerådet  

82 Universitetskanslersämbetet 

83 Uppsala universitet 

84 Valdemarsviks kommun 

85 Vårdförbundet 

86 Vårdföretagarna 

87 Västra Götalandsregionen 

88 Örebro universitet 

89 Östra Göinge kommun 

90 Överkalix kommun 

91 Överklagandenämnden för högskolan 

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast  

den 31 oktober 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 

u.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer U2022/02430 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i betänkandet. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  



5 (5) 

 
 

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

 

 

Eva Lenberg 

Rättschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia till 

 

Elanders Sverige AB 

 

https://reg-intern.store.elanders.com/
https://regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/


 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för omsorg 2022-09-14 
 

 
§46 KS/2022:1180 
Betänkande av utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Ställa sig bakom förslaget i sin helhet. 
Sammanfattning av ärendet 
Inom hälso- och sjukvård pågår idag stora förändringar med mer högspecialiserad vård, 
omställning till god och nära vård och snabbt ökande digitalisering av både behandlingar och 
arbetssätt. Med anledning av detta har en utredning gjorts där bland annat följande förslag 
framkommit: 

 Yrkeskvalifikationsdirektivets krav på att utbildning till bland annat sjuksköterska och 
barnmorska ska omfatta ett visst antal timmar ska regleras i en ny bilaga till 
högskoleförordningen. Utredningen bedömer att utbildningarna inte behöver förlängas. 

 Lärosäten som anordnar sjuksköterskeutbildning ska få i uppdrag att utforma modeller 
för handledning, inklusive krav på handledarnas kompetens, som kan underlätta för fler 
vårdgivare och verksamheter inom hälso- och sjukvården att medverka i 
verksamhetsförlagd utbildning. Lärosätena ska även få i uppdrag att planera och utveckla 
VFU-kurser inom utbildning som är förlagd i fler verksamheter än i dag. Kurserna ska 
kunna genomföras med start senast höstterminen 2025. 

 Examensmålen för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen förtydligas i vissa 
avseenden för att bättre spegla de kunskaper och förmågor som förändringar inom hälso- 
och sjukvården kräver. 

 Universitetskanslersämbetet ska få i uppdrag att se över dagens påbyggnadsutbildning till 
barnmorska. Socialstyrelsen föreslås få i uppdrag att utreda behovet av ett bredare 
barnmorskeyrke inom hälso- och sjukvården. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-31 
SOU 2022:35 Remiss Tryggare i vårdyrket  
Beslutet skickas till 
Utrikesdepartementet 
Sektor omsorg 
 

 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(3) 
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Kommunförvaltningen 
Helena Arvedahl 
telefon 0304-334280 
e-post: helena.arvedahl@orust.se

Svar på remiss av författningsförslag Vistelseförbud för barn Ds 2022:12 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
Ställa sig bakom utredarens förslag om att vistelseförbud inte bör införas. 

Sammanfattning av ärendet 
I maj 2021 fick socialdepartementet av regeringen i uppdrag att utreda om det bör 
införas en möjlighet för socialnämnden att i skyddande syfte begränsa ett barns rätt att 
vistas på vissa platser eller områden. Som skäl för uppdraget framfördes bland annat att 
ett av samhällets viktigaste uppdrag är att ge stöd och skydd till barn och unga och att 
ett sådant stöd måste sättas in i tid. Det framhölls vidare att tidiga, förebyggande och 
samordnade insatser är avgörande för att skydda barn och unga som riskerar att fara illa. 
Som exempel på att fara illa uppgavs att involveras i kriminalitet och missbruk eller 
utsättas för sexuell exploatering eller radikaliserade miljöer. I direktivet till utredningen 
problematiserades det att socialtjänsten idag har begränsade möjligheter att sätta in 
hjälpinsatser när samtycke från vårdnadshavarna och när det behövs, barnet själv, 
saknas. Enligt utredningens uppdragsbeskrivning kan vissa fysiska platser utgöra särskilt 
stora riskfaktorer för barn att fara illa, varför en möjlighet att begränsa ett barns rätt att 
vistas på dessa platser och områden skulle kunna ha en skyddande effekt. Det angavs 
vidare att ett sådant förbud kan markera allvaret i barnets situation vilket i sin tur skulle 
kunna bidra till att barnet och dess familj i större utsträckning skulle ta emot stöd från 
socialtjänsten på frivillig basis.  
 
Socialtjänsten i Orust kommun har tagit del av utredningen och delar utredarens förslag 
att möjligheten att införa vistelseförbud för barn inte bör införas. 

Utredningens slutsatser 
Syftet med ett vistelseförbud är att hindra barnet från att vistas i en miljö som bedöms 
kunna påverka barnets hälsa eller utveckling negativt. Ett beslut om vistelseförbud skulle 
inskränka rörelsefriheten för de barn som berörs. Inskränkningen kommer att få direkt 
effekt i barnets vardag och påverka ett flertal rättigheter i barnkonventionen. Samtidigt 
som utredaren bedömer att det saknas stöd för att det avsedda ändamålet kommer att 
uppnås då det är en komplex process med flera olika risk- och skyddsfaktorer i samspel 
som leder till att barn utvecklar normbrytande beteenden som kriminalitet, missbruk 
och andra socialt nedbrytande beteenden. Vistelseförbud kommer att inriktas på en 
faktor, den fysiska miljön, vars betydelse för utvecklingen av normbrytande beteende är 
oklar. Den sociala kontexten och barnets umgänge är dock en faktor av stor vikt. Att 
hindra barnet från att vistas i en viss fysisk miljö kommer enligt utredarens bedömning 
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inte ha någon nämnvärd effekt på barnets sociala kontext. Umgänget kommer att flytta 
till en annan plats och använda andra kontaktvägar, till exempel den digitala miljön.  

Det finns också omständigheter som tyder på att ett vistelseförbud kan försämra barnets 
möjligheter till en positiv utveckling. Barnet kan utestängas från positiva sammanhang 
och tvångsåtgärden kan skapa en ökad misstro mot de sociala myndigheterna, vilket 
försvårar möjligheterna att tillhandahålla annan behövlig vård och hjälp. Det är vidare 
svårt att identifiera de relevanta miljöerna vilket innebär att det finns en överhängande 
risk att förbudet antingen blir för brett eller för snävt utformat samt att förbudets 
utformning blir svår att motivera för den enskilde. Det finns också svårigheter med att 
finna en lämplig kontrollmekanism och sanktioner vid bristande efterlevnad.  

Sammantaget bedömer utredaren att begränsningen vistelseförbudet innebär i barnets 
grundläggande fri- och rättigheter inte är ändamålsenlig eller proportionerlig i 
förhållande till syftet att förebygga och förhindra att barn far illa. Att införa en åtgärd 
med sådana inskränkande konsekvenser som vistelseförbudet kommer att ha, samtidigt 
som det saknas stöd för att åtgärden kommer att uppnå det avsedda syftet, kan inte 
heller anses vara till barnets bästa.  

En reglering som ger socialnämnden möjlighet att begränsa enskilda barns rätt att vistas 
på vissa platser eller områden bör enligt utredaren därför inte införas. 

Socialtjänstens synpunkter på författningsförslaget 
Det sociala umgänget utgör en större risk än den geografiska platsen och umgänget 
kommer man inte åt med ett vistelseförbud. Möjligheten att kommunicera via sociala 
medier och att snabbt byta mötesplatser försvårar för vistelseförbudet att få effekt.  

Vistelseförbud som en tidig insats skulle kunna fungera som en påtryckning när 
socialtjänsten inte når fram till föräldrarna. Det blir ett verktyg för att påtala allvaret i 
barnets situation. Det kan eventuellt också fungera som en hjälp för föräldrarna i 
gränssättningen, samt som ett stöd för barnet att stå emot påtryckningar från 
riskumgängen. 

Vistelseförbud skulle även kunna användas på andra sätt och i senare skeden vid en 
negativ utveckling hos barnet till exempel i kombination med en pågående LVU-vård, 
för att möjliggöra fortsatt LVU i hemmet, eller efter avslutad LVU-placering.  

Bedömningen är att det skulle kunna ge en positiv effekt för ett fåtal individer, men 
samtidigt finns risken att insatsen blir tandlös eftersom efterlevnaden är svår att 
kontrollera samt att överträdelse av förbudet inte innebär några sanktioner. Om följden 
endast skulle vara att polisen tillåts köra hem barnet är det en möjlighet som redan idag 
finns enligt 12§ polislagen och inget som kräver införande av vistelseförbud. Som 
utredningen också belyser hade det inte heller varit lämpligt eller rimligt att förena en 
överträdelse med böter eller en avgift. Dels då böter är en straffsanktion som inte 
lämpar sig vid dessa överträdelser, dels då det inte är en önskvärd situation att rikta 
ekonomisk påtryckning mot barn som överträder förbudet. Det strider mot den 
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grundläggande utgångspunkten om att barn inte ska försättas i skuld samt att det 
riskerar att försätta barn och familjer som redan har en ansträngd ekonomi i en än mer 
utsatt situation. 
 
Orust kommun instämmer i utredarens bedömning att vistelseförbudets begränsningar i 
barnets grundläggande fri- och rättigheter, inte är ändamålsenliga eller proportionerliga i 
förhållande till syftet att förebygga och förhindra att ett barn far illa.  Att införa en 
åtgärd med sådana inskränkande konsekvenser som vistelseförbudet kommer att ha, 
samtidigt som det saknas stöd för att åtgärden kommer att uppnå det avsedda syftet, kan 
inte anses vara till barnets bästa.  

Orust kommun delar därmed utredarens uppfattning att vistelseförbud för barn inte bör 
införas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 
Remiss Vistelseförbud för barn Ds 2022:12 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Sektor omsorg 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Lena Gardtman 
Sektorchef omsorg
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Förord 

Socialministern Lena Hallengren beslutade den 28 maj 2021 att ge i 
uppdrag åt verksamhetsområdeschefen Ingrid Utne att biträda 
Socialdepartementet med att utreda om det bör införas en möjlighet 
för socialnämnden att i skyddande syfte genom beslut begränsa 
enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller i vissa områden 
(S 2021:B). 

Den 28 juni 2021 anställdes tf. kammarrättsassessorn Sofia 
Kinnunen Bengtsson som sekreterare i uppdraget. 
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Ingrid Utne 
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1 Sammanfattning 

Uppdraget 

I promemorian övervägs om det bör införas en möjlighet för 
socialnämnden att i skyddande syfte genom beslut begränsa enskilda 
barns rätt att vistas på vissa platser eller i vissa områden i samhället. 
Vårt uppdrag har varit att särskilt belysa vilka konsekvenser en sådan 
möjlighet kan få för enskilda i olika avseenden och hur en sådan 
möjlighet förhåller sig till grundläggande fri- och rättigheter och till 
Sveriges internationella åtaganden. Vi ska föreslå de författnings-
ändringar som vi anser är nödvändiga. I uppdraget har ingått att 
oavsett ställningstagande i fråga om behov, lämna förslag till 
författningsändringar. Utgångspunkten för de förslag som lämnas 
ska vara att förebygga och förhindra att barn far illa. 

Vistelseförbud för barn i skyddande syfte bör inte införas 

Insatser till barn ska i första hand ges i frivillig form enligt 
socialtjänstlagen (2001:453). Om de enskilda inte vill ta emot hjälp 
krävs i dagsläget att barnets situation blivit relativt allvarlig innan 
socialnämnden kan besluta om tvångsåtgärder med stöd av lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. I de 
fall samtycke till insatser saknas och förutsättningarna för insatser 
enligt LVU inte är uppfyllda har socialnämnden begränsade möjlig-
heter att ge stöd och hjälp. Det råder en uppfattning om att 
socialnämnden behöver få fler verktyg för att kunna gripa in tidigare 
i situationer då samtycke saknas. Socialnämnden saknar i dag också 
möjlighet att meddela beslut som riktar in sig på att begränsa barns 
rätt att vistas på vissa platser eller i vissa områden där de riskerar att 
fara illa. 
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Syftet med ett vistelseförbud är att hindra barnet från att vistas i 
en miljö som bedöms kunna påverka barnets hälsa eller utveckling 
negativt. En möjlighet att begränsa enskilda barns rätt att vistas på 
vissa platser eller i vissa områden i samhället kommer att inskränka 
rörelsefriheten. Inskränkningen kommer att få direkt effekt i 
barnets vardag och påverka ett flertal rättigheter i barnkonven-
tionen. Skyddsobjekt och förbudsobjekt kommer att vara samma 
person i fråga om vistelseförbud och det är en insats riktad mot barn, 
som ska kunna beslutas oberoende av samtycke. Detta sammantaget 
innebär att det måste ställas höga krav på att ändamålet med insatsen 
uppnås. 

Det saknas enligt vår bedömning stöd för att det avsedda ända-
målet kommer att uppnås. Det är fråga om en komplex process som 
leder till att barn utvecklar normbrytande beteenden som krimina-
litet, missbruk och andra socialt nedbrytande beteenden. Olika risk- 
och skyddsfaktorer, kopplade såväl till individen som omgivningen, 
samspelar och påverkar varandra. Vistelseförbud kommer att 
inriktas på en faktor, den fysiska miljön, vars betydelse för 
utvecklingen av normbrytande beteende är oklar. Den sociala kon-
texten och barnets umgänge är en faktor av stor vikt. Att hindra 
barnet från att vistas i en viss fysisk miljö kommer enligt vår 
bedömning inte ha någon nämnvärd effekt på barnets sociala 
kontext. Umgänget kommer att flytta till en annan plats och 
använda andra kontaktvägar, till exempel den digitala miljön. 

Det finns också omständigheter som tyder på att ett vistelse-
förbud kan försämra barnets möjligheter till en positiv utveckling. 
Barnet kan utestängas från positiva sammanhang och tvångsåtgärden 
kan skapa en ökad misstro mot de sociala myndigheterna, vilket 
försvårar möjligheterna att tillhandahålla annan behövlig vård och 
hjälp. Det är vidare svårt att identifiera de relevanta miljöerna vilket 
innebär att det finns en överhängande risk att förbudet antingen blir 
för brett eller för snävt utformat samt att förbudets utformning blir 
svår att motivera för den enskilde. Det finns också svårigheter med 
att finna en lämplig kontrollmekanism och sanktioner vid bristande 
efterlevnad. 

Sammantaget bedömer vi att begränsningen vistelseförbudet 
innebär i barnets grundläggande fri- och rättigheter inte är 
ändamålsenlig eller proportionerlig i förhållande till syftet att före-
bygga och förhindra att barn far illa. Att införa en åtgärd med sådana 
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inskränkande konsekvenser som vistelseförbudet kommer att ha, 
samtidigt som det saknas stöd för att åtgärden kommer att uppnå 
det avsedda syftet, kan inte heller anses vara till barnets bästa. En 
reglering som ger socialnämnden möjlighet att begränsa enskilda 
barns rätt att vistas på vissa platser eller områden bör därför inte 
införas. 

En reglering av vistelseförbud  

Trots ställningstagandet i sak lämnas, i enlighet med uppdraget, 
förslag till en reglering om vistelseförbud i syfte att förebygga och 
förhindra att barn far illa. Bestämmelserna om vistelseförbud 
föreslås införas i LVU. Regleringen innebär i huvudsak följande. 

En person under 18 år ska kunna förbjudas att under vissa tider 
vistas på en särskilt angiven plats eller inom ett särskilt angivet 
område om det med hänsyn till den unges hälsa eller utveckling finns 
behov av att begränsa den unges närvaro på platsen eller i området, 
och det antingen finns en påtaglig risk att den unge kommer att 
utveckla ett sådant beteende som avses i 3 § LVU eller den unge har 
ett vårdbehov på grund av sådana förhållanden som avses i 3 § LVU. 

Beslut om vistelseförbud meddelas av förvaltningsrätten efter 
ansökan av socialnämnden, på motsvarande sätt som i dag gäller 
bland annat vid ansökan om beredande av vård med stöd av LVU. 
Nuvarande handläggningsregler i LVU om barnets bästa, rätten till 
muntlig förhandling och offentligt biträde ska gälla även vid ärenden 
och mål om vistelseförbud. Beslut om vistelseförbud ska omprövas 
av socialnämnden var tredje månad. Nämndens beslut kan 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslutet ska upphöra när 
förutsättningarna för vistelseförbud inte längre är uppfyllda, och 
senast när den unge fyller 18 år. 

Får socialnämnden kännedom om att den unge har överträtt ett 
vistelseförbud ska nämnden skyndsamt kalla den unge och dennes 
vårdnadshavare till ett samtal. Polismyndigheten och socialtjänst har 
en skyldighet att underrätta socialnämnden om de påträffar eller får 
kännedom om någon som överträder ett meddelat vistelseförbud. 
Socialnämnden kan begära handräckning av Polismyndigheten för 
att förflytta ett barn som befinner sig på en plats eller inom ett 
område i strid med ett meddelat vistelseförbud. 
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I polislagen (1984:387) införs en bestämmelse som möjliggör att 
en person som av en polisman påträffas på en plats eller ett område i 
strid med ett meddelat vistelseförbud får tas om hand av polis-
mannen för att överlämnas till föräldrarna, vårdnadshavarna eller 
socialnämnden. Polismyndigheten får i uppdrag att föra ett register 
över gällande vistelseförbud. Personuppgiftsbehandlingen i registret 
regleras i en ny lag. 

Förändringarna föreslår träda i kraft den 1 juli 2023. Några 
särskilda övergångsbestämmelser bedöms inte nödvändiga.
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2 Författningsförslag 

2.1 Förslag till lag (0000:00) om register över 
vistelseförbud 

Härigenom föreskrivs följande. 
 
Lagens syfte 
1 §    Syftet med denna lag är att ge Polismyndigheten möjlighet att 
behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt för att kunna 
upprätthålla gällande vistelseförbud och att skydda människor mot 
att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling. 
 
Register över vistelseförbud 
2 §    Polismyndigheten får med hjälp av automatiserad behandling 
föra ett register med uppgifter om personer som har meddelats 
vistelseförbud enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (vistelseförbudsregistret). 
 
Lagens tillämpningsområde 
3 §    Denna lag gäller vid Polismyndighetens behandling av 
personuppgifter i vistelseförbudsregistret. 
 
Förhållandet till annan reglering 
4 §    Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen 
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
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förordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den 
lagen, om inte annat följer av denna lag. 
 
Personuppgiftsansvar 
5 §    Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandling av 
personuppgifter i vistelseförbudsregistret. 
 
Ändamål med personuppgiftsbehandlingen 
6 §    Polismyndigheten får behandla personuppgifter i vistelse-
förbudsregistret endast om det behövs för att upprätthålla gällande 
beslut om vistelseförbud. 
 
Innehåll i registret 
7 §    Vistelseförbudsregistret får innehålla följande uppgifter om en 
person som har meddelats vistelseförbud: 
1. namn, 
2. personnummer eller samordningsnummer, 
3. folkbokföringsadress och annan stadigvarande adress,  
4. omfattningen av beslut om vistelseförbud, och 
5. ansvarig socialnämnd. 
 
Bevarande och gallring 
8 §    Uppgifter i vistelseförbudsregistret ska gallras så snart 
uppgifterna inte längre behövs för det ändamål som anges i 6 § och 
senast när Polismyndigheten får information om att vistelseförbudet 
upphört. 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.   
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2.2 Förslag till lag om ändring i polislagen 
(1984:387) 

Härigenom föreskrivs att 12 § polislagen (1984:387) ska ha följande 
lydelse. 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

    12 §1 
Om någon som kan antas vara 

under arton år anträffas under 
förhållanden som uppenbarligen 
innebär överhängande och 
allvarlig risk för hans eller 
hennes hälsa eller utveckling, får 
han eller hon tas om hand av en 
polisman för att genom dennes 
försorg skyndsamt överlämnas 
till sina föräldrar eller någon 
annan vårdnadshavare eller till 
socialnämnden. Vid 
bedömningen av risken för den 
unges hälsa eller utveckling ska 
det beaktas om man kan befara 
att den unge kan komma att 
utsättas för brott, involveras i 
brottslig verksamhet eller skadas 
genom något annat socialt 
nedbrytande beteende. 

Någon som kan antas vara 
under arton år får tas om hand av 
en polisman för att genom dennes 
försorg skyndsamt överlämnas till 
sina föräldrar eller någon annan 
vårdnadshavare eller till social-
nämnden, om personen 

1. påträffas på en plats eller i ett 
område i strid med ett förbud 
meddelat med stöd av 23 a § lagen 
(1990:52) med särskilda bestäm-
melser om vård av unga, eller 

2. anträffas under förhållanden 
som uppenbarligen innebär 
överhängande och allvarlig risk 
för hans eller hennes hälsa eller 
utveckling. Vid bedömningen av 
risken för den unges hälsa eller 
utveckling ska det beaktas om man 
kan befara att den unge kan 
komma att utsättas för brott, 
involveras i brottslig verksamhet 
eller skadas genom något annat 
socialt nedbrytande beteende. 

 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

 
1 Senaste lydelse 2012:802. 
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2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 

dels att 1, 35, 39, 41 och 43 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det i lagen införs fem nya paragrafer 23 a-23 e §§ och 

närmast före 23 a § en ny rubrik av följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
    1 §1 
Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i 

samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare 
enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna ska 
präglas av respekt för den unges människovärde och integritet. 

Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, 
om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det 
kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av 
den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när 
den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv. 

Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men 
inte 20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och 
personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård 
och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med den unges 
samtycke. 

Vissa andra åtgärder får vidtas 
utan samtycke enligt 22, 24 och 
31 a §§. 

Vissa andra åtgärder får vidtas 
utan samtycke enligt 22, 23 a, 24 
och 31 a §§. 

Vid beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara 
avgörande. 

 Vistelseförbud 
 
23 a § 

En person som är under 18 år 
ska kunna förbjudas att under 

 
1 Senaste lydelse 2020:352. 
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vissa tider vistas på en särskilt 
angiven plats eller inom ett särskilt 
angivet område (vistelseförbud), 
om 

1. det finns en påtaglig risk att 
den unge kommer att utveckla ett 
sådant beteende som avses i 3 § 
och det med hänsyn till den unges 
hälsa eller utveckling finns behov 
av att begränsa den unges närvaro 
på platsen eller i området, eller 

2. den unge har ett vårdbehov 
på grund av sådana förhållanden 
som avses i 3 § och det med hänsyn 
till den unges hälsa eller utveck-
ling finns behov av att begränsa 
den unges närvaro på platsen eller 
i området. 

 
23 b § 

Beslut om vistelseförbud med-
delas av förvaltningsrätten efter 
ansökan av socialnämnden. 

Ansökan ska innehålla en 
skriftlig redogörelse för 

1. den unges förhållanden, 
2. de omständigheter som utgör 

grund för att den unge behöver 
skyddas genom ett vistelseförbud, 

3. tidigare vidtagna åtgärder, 
4. vilka övriga åtgärder som 

beslutats eller övervägs, 
5. hur relevant information 

lämnats till den unge, 
6. vilket slags relevant 

information som lämnats, och 
7. den unges inställning. 

 
23 c § 
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Om ett vistelseförbud har 
meddelats ska socialnämnden 
inom tre månader från dagen för 
beslutet pröva om vistelseförbudet 
ska upphöra. Denna fråga ska 
därefter prövas fortlöpande inom 
tre månader från senaste pröv-
ning. 

Om det inte längre finns skäl 
för ett vistelseförbud, ska social-
nämnden besluta att vistelse-
förbudet ska upphöra. 

Ett vistelseförbud upphör 
senast när den unge fyller 18 år. 

 
23 d § 

Får socialnämnden kännedom 
om att den unge överträtt ett 
vistelseförbud ska socialnämnden 
skyndsamt kalla den unge och 
dennes vårdnadshavare till ett 
samtal. 

Socialtjänsten, 
Polismyndigheten och anställda 
vid dessa myndigheter är skyldiga 
att genast underrätta 
socialnämnden om de i sin 
verksamhet påträffar, eller på 
annat sätt får kännedom om, ett 
barn som överträder ett meddelat 
vistelseförbud. 

 
23 e § 

En sådan kommunal nämnd 
som fullgör uppgifter inom social-
tjänsten eller en domstol ska till 
Polismyndigheten genast skicka en 
kopia av ett beslut som har 
meddelats om vistelseförbud samt 
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information om att ett sådant 
beslut har upphört. 

 
    35 §2 
I mål om beredande eller 

upphörande av vård, 
flyttningsförbud, fortsatt 
omhändertagande för tillfällig 
vård eller utreseförbud enligt 
denna lag ska förvaltningsrätten 
och kammarrätten hålla muntlig 
förhandling, om detta inte är 
uppenbart obehövligt. Muntlig 
förhandling ska alltid hållas, om 
någon part begär det. Parterna 
ska upplysas om sin rätt att 
begära muntlig förhandling. 

I mål om beredande eller 
upphörande av vård, 
flyttningsförbud, fortsatt 
omhändertagande för tillfällig 
vård, vistelseförbud eller 
utreseförbud enligt denna lag ska 
förvaltningsrätten och 
kammarrätten hålla muntlig 
förhandling, om detta inte är 
uppenbart obehövligt. Muntlig 
förhandling ska alltid hållas, om 
någon part begär det. Parterna 
ska upplysas om sin rätt att 
begära muntlig förhandling. 

Om en enskild part som har kallats vid vite att inställa sig 
personligen till en förhandling uteblir, får rätten förordna att han 
eller hon ska hämtas till rätten antingen omedelbart eller till en 
senare dag. 

 
    39 §3 
I mål och ärenden om 

beredande av vård enligt 2 eller 
3 §, omedelbart omhändertag-
ande enligt 6 eller 6 a §, fortsatt 
omhändertagande enligt 9 a §, 
upphörande av fortsatt omhän-
dertagande enligt 9 b §, upphör-
ande av vård enligt 21 §, 
flyttningsförbud enligt 24 §, 
upphörande av flyttningsförbud 
enligt 26 §, utreseförbud enligt 
31 a §, upphörande av 
utreseförbud enligt 31 c § eller 

I mål och ärenden om 
beredande av vård enligt 2 eller 
3 §, omedelbart omhändertag-
ande enligt 6 eller 6 a §, fortsatt 
omhändertagande enligt 9 a §, 
upphörande av fortsatt omhän-
dertagande enligt 9 b §, upphör-
ande av vård enligt 21 §, 
vistelseförbud enligt 23 a §,  
upphörande av vistelseförbud 
enligt 23 c §, flyttningsförbud 
enligt 24 §, upphörande av 
flyttningsförbud enligt 26 §, 

 
2 Senaste lydelse 2020:352. 
3 Senaste lydelse 2020:1259. 
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tillfälligt utreseförbud enligt 
31 d § eller vid överklagande 
enligt 41 § första stycket 1 ska 
offentligt biträde förordnas för 
den som åtgärden avser samt för 
dennes vårdnadshavare, om det 
inte måste antas att behov av 
biträde saknas. 

utreseförbud enligt 31 a §, 
upphörande av utreseförbud 
enligt 31 c § eller tillfälligt 
utreseförbud enligt 31 d § eller 
vid överklagande enligt 41 § 
första stycket 1 ska offentligt 
biträde förordnas för den som 
åtgärden avser samt för dennes 
vårdnadshavare, om det inte 
måste antas att behov av biträde 
saknas. 

Till offentligt biträde för den unge får endast den förordnas som 
på grund av sina kunskaper och erfarenheter och även i övrigt är 
särskilt lämplig för uppdraget. 

Behövs offentligt biträde både för den unge och för dennes 
vårdnadshavare, förordnas gemensamt biträde, om det inte finns 
motstridiga intressen mellan dem. 

Vid överklagande enligt 42 § ska offentligt biträde förordnas för 
den som är under 15 år och som åtgärden avser, om det inte måste 
antas att behov av biträde saknas. 

Offentligt biträde förordnas av den domstol som handlägger 
målet. I ärenden hos socialnämnd förordnas offentligt biträde av 
förvaltningsrätten. 

 
    41 §4 
Socialnämndens beslut får överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol, när nämnden har 
1. beslutat om var vården av den unge ska inledas eller beslutat i 

fråga om att flytta den unge från det hem där han eller hon vistas, 
2. beslutat i fråga om fortsatt vård med stöd av lagen, 
3. med stöd av 14 § beslutat i fråga om umgänge eller beslutat att 

den unges vistelseort inte ska röjas, 
4. fattat beslut enligt 22 § eller prövat om ett sådant beslut ska 

upphöra att gälla, 
5. med stöd av 31 § beslutat i fråga om umgänge, 
6. beslutat i fråga om fortsatt flyttningsförbud, 
7. beslutat i fråga om upphörande av ett fortsatt omhänder-

tagande för tillfällig vård, 
 

4 Senaste lydelse 2020:352. 
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8. beslutat i fråga om fortsatt 
utreseförbud, eller 

9. beslutat i fråga om tillfälligt 
undantag från ett utreseförbud. 

 

8. beslutat i fråga om fortsatt 
utreseförbud, 

9. beslutat i fråga om tillfälligt 
undantag från ett utreseförbud, 
eller 

10. beslutat i fråga om fortsatt 
vistelseförbud. 

Andra beslut av nämnden enligt denna lag får inte överklagas. 
Rättens beslut enligt 8 och 31 f §§ i fråga om förlängd 

ansökningstid och enligt 32 § om läkarundersökning får inte 
överklagas. 

 
    43 §5 
Polismyndigheten eller, om det gäller en transport av någon som 

vårdas i ett sådant särskilt hem som avses i 12 §, Kriminalvården ska 
lämna hjälp för att på begäran av 

1. socialnämnden eller nämndens ordförande eller rätten bereda 
en läkare, som avses i 32 §, tillträde till den unges hem eller för att 
föra den unge till läkarundersökningen, 

2. socialnämnden eller någon 
ledamot eller tjänsteman som 
nämnden har förordnat genom-
föra beslut om vård eller omhän-
dertagande med stöd av denna 
lag, och 

3. Statens institutionsstyrelse 
efterforska och hämta den som 
vårdas vid ett hem för särskilt 
noggrann tillsyn på någon grund 
som anges i 3 §, om den unge har 
avvikit från hemmet, eller ombe-
sörja någon annan förflyttning 
av honom eller henne. 

2. socialnämnden eller någon 
ledamot eller tjänsteman som 
nämnden har förordnat genom-
föra beslut om vård eller omhän-
dertagande med stöd av denna 
lag, 

3. Statens institutionsstyrelse 
efterforska och hämta den som 
vårdas vid ett hem för särskilt 
noggrann tillsyn på någon grund 
som anges i 3 §, om den unge har 
avvikit från hemmet, eller ombe-
sörja någon annan förflyttning 
av honom eller henne, och 

4. socialnämnden eller någon 
ledamot eller tjänsteman som 
nämnden har förordnat förflytta 
ett barn som befinner sig på en 

 
5 Senaste lydelse 2017:135. 
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plats eller inom ett område i strid 
med ett meddelat vistelseförbud. 

En begäran enligt första stycket får göras endast om 
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att 

åtgärden inte kan utföras utan att de särskilda befogenheter som 
anges i 10 och 10 a §§ polislagen (1984:387) eller, om det gäller en 
transport som utförs av Kriminalvården, 4 kap. 4 § och 10 § första 
stycket häkteslagen (2010:611) behöver tillgripas, eller 

2. det annars finns synnerliga skäl. 
Andra stycket gäller inte en begäran av rätten och inte heller en 

begäran av Statens institutionsstyrelse om efterforskning. 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023. 
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2.4 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen 
(2001:453) 

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) 
ska ha följande lydelse. 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

10 kap. 
4 §1 

Uppdrag att besluta på social-
nämndens vägnar får ges endast 
åt en särskild avdelning som 
består av ledamöter eller er-
sättare i nämnden i ärenden som 
är en uppgift för nämnden enligt 
6 kap. 6, 8 och 11 a-13 §§ denna 
lag, 4, 6 och 6 a §§, 11 § första 
och andra styckena, 13 §, 14 § 
tredje stycket, 21, 22, 24, 26, 27, 
31 b, 31 d, 31 i och 43 §§ lagen 
(1990:52) med särskilda bestäm-
melser om vård av unga samt 11 
och 13 §§ lagen (1988:870) om 
vård av missbrukare i vissa fall. 

Uppdrag att besluta på social-
nämndens vägnar får ges endast 
åt en särskild avdelning som 
består av ledamöter eller er-
sättare i nämnden i ärenden som 
är en uppgift för nämnden enligt 
6 kap. 6, 8 och 11 a-13 §§ denna 
lag, 4, 6 och 6 a §§, 11 § första 
och andra styckena, 13 §, 14 § 
tredje stycket, 21, 22, 23 b, 24, 
26, 27, 31 b, 31 d, 31 i och 43 §§ 
lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga 
samt 11 och 13 §§ lagen 
(1988:870) om vård av miss-
brukare i vissa fall. 

Första stycket gäller även i ärenden enligt 6 kap. 14 § om 
samtycke vägras och beslut enligt 9 kap. 3 § om att föra talan om 
återkrav enligt 9 kap. 1 §. 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023. 

 
1 Senaste lydelse 2020:353. 
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2.5 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 

Härigenom föreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) ska införas en ny paragraf, 35 kap. 23 b §, och närmast 
före paragrafen en ny rubrik av följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

35 kap. 
 Vistelseförbud 

23 b § 
Sekretess gäller i verksamhet som 
avser förande av register enligt 
lagen (0000:00) om register över 
vistelseförbud för uppgift om 
enskilds personliga förhållanden. 

För uppgift i en allmän hand-
ling gäller sekretessen i högst 
sjuttio år. 

 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023. 
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3 Utredningens uppdrag och 
arbete  

3.1 Uppdragets innehåll 

Utredaren har av Socialdepartementet fått i uppdrag att utreda om 
det i syfte att skydda barn från att fara illa bör införas en möjlighet 
för socialnämnden att genom beslut begränsa enskilda barns rätt att 
vistas på vissa platser eller i vissa områden i samhället samt lämna 
förslag till nya bestämmelser. 

Av utredningens direktiv (se bilaga) framgår att utredaren bland 
annat ska: 

– redovisa för- och nackdelar med ett vistelseförbud, 

– lämna förslag på hur en ordning med vistelseförbud skulle kunna 
se ut, 

– särskilt överväga vad som krävs för att ett beslut om att begränsa 
ett enskilt barns rätt att vistas på vissa platser eller i vissa områden 
ska vara verkningsfullt, till exempel hur ett sådant beslut ska 
kunna kontrolleras men även hur överträdelser bör hanteras, 

– särskilt belysa vilka konsekvenser en sådan möjlighet kan få för 
enskilda i olika avseenden och beakta behovet av att säkerställa 
skyddet av individers grundläggande fri- och rättigheter och av 
tillräckliga rättssäkerhetsgarantier för enskilda, 

– undersöka relevant lagstiftning i de andra nordiska länderna samt 
i övrigt göra de internationella jämförelser som anses befogade. 
 
Utredaren ska föreslå de författningsändringar som utredaren 

anser nödvändiga. Oavsett ställningstagande i fråga om behov ska 
förslag till författningsändringar lämnas. De författningsförslag som 
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lämnas ska vara förenliga med 2 kap. regeringsformen och Sveriges 
internationella åtaganden. En utgångspunkt i arbetet ska vara FN:s 
konvention om barnets rättigheter. Utgångspunkten för förslaget 
ska vara att förebygga och förhindra att barn far illa. Förslagen bör 
avgränsas till barn, det vill säga personer under 18 år. 

3.2 Utredningsarbetet 

Utredningsarbetet inleddes i juli 2021. 
Vi har haft kontakter med företrädare för följande myndigheter: 

Barnombudsmannen, Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten, 
Kriminalvården och Socialstyrelsen. Vi har även haft kontakt med 
företrädare för socialtjänsterna i Göteborg, Malmö och Stockholm 
samt Sveriges kommuner och regioner. Vi har träffat företrädare från 
Fryshuset samt genomfört ett samråd där barnrättsorganisationerna 
Barnsrättsbyrån, Bris och Föreningen Knas Hemma deltog. 

Vi har tagit del av ett stort antal tidigare statliga utredningar och 
myndigheters rapporter vilka varit viktiga i vårt arbete. 

Uppgifter om andra länders lagstiftning har hämtats in dels 
genom egna sökningar i databaser, dels genom kontakter med Barn- 
och familjedepartementet i Norge. 

Vi har till vår hjälp haft en arbetsgrupp bestående av repre-
sentanter från Socialdepartementet, Justitiedepartementet och 
Arbetsmarknadsdepartementet. 

3.3 Promemorians disposition 

Inledningsvis ges i kapitel 1 en sammanfattning av promemorian. I 
kapitel 2 redogörs för de författningsförslag som ska lämnas i 
enlighet med uppdraget oavsett ställningstagande i sak. Författ-
ningsförslagen överensstämmer inte med vårt ställningstagande. I 
kapitel 3 lämnas en redogörelse för uppdraget och utredningens 
arbete. Kapitel 4 innehåller en redogörelse för gällande rätt och 
kapitel 5 innehåller en beskrivning av viss lagstiftning i de nordiska 
länderna samt i Storbritannien. I kapitel 6 redogörs för risk- och 
skyddsfaktorer för barn att utveckla ett normbrytande beteende. 
Kapitlet innehåller också en beskrivning av vissa normbrytande 
beteenden och miljöer som vi bedömer är av relevans i förhållande 
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till ett vistelseförbud. I kapitel 7 redovisar vi våra överväganden och 
vår bedömning av om socialnämnden ska få en möjlighet att 
begränsa ett enskilt barns rätt att vistas på vissa platser eller inom 
vissa områden. Kapitlen 8 och 9 innehåller överväganden och be-
dömningar rörande den reglering vi bedömer är nödvändig om en 
möjlighet för socialnämnden att begränsa enskilda barns rätt att 
vistas på vissa platser eller i vissa områden införs. En konse-
kvensanalys finns i kapitel 10 och frågorna om ikraftträdande och 
övergångsbestämmelser behandlas också i kapitlet. Kapitel 11 
innehåller författningskommentarer. 

Enligt våra direktiv bör förslagen avgränsas till personer under 
18 år. I barnkonventionens artikel 1 definieras varje människa under 
18 år som ett barn. Vi använder därför termen barn genomgående i 
våra texter, och inte begreppet ”barn och unga”. I våra författ-
ningsförslag använder vi dock termen den unge, för att uppnå 
enlighet med terminologin i övrigt i lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga.
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4 Gällande rätt 

I detta kapitel beskrivs kortfattat vilka möjligheter socialnämnden 
har enligt nuvarande lagstiftning att ingripa för att förebygga och 
förhindra att barn far illa samt polisens möjligheter att ta hand om 
barn som befinner sig i situationer som kan utgöra en risk för hälsan 
eller utvecklingen. Kapitlet innehåller även en redogörelse för några 
former av rörelseinskränkningar i svensk rätt. Kapitlet avslutas med 
en genomgång dels av några grundläggande fri- och rättigheter som 
kan komma att påverkas av en rörelseinskränkning, dels av 
rättigheterna i barnkonventionen. 

4.1 Socialtjänstlagen (2001:453) 

4.1.1 Socialtjänstens ansvar 

Av 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) framgår att varje kommun 
svarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta 
ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. 
Till socialnämndens uppgifter hör bland annat att göra sig väl 
förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, medverka i 
samhällsplaneringen och i samarbete med andra främja goda miljöer 
i kommunen, genom uppsökande verksamhet och på annat sätt 
främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden samt svara för 
omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk 
hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det 
(3 kap. 1 § socialtjänstlagen). 

Barn och unga är en särskild målgrupp för socialtjänstens 
verksamhet. Med barn avses varje människa under 18 år. Vid åtgärder 
som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas och vid beslut eller 
andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska 
vad som är bäst för barnet vara avgörande (1 kap. 2 § social-
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tjänstlagen). I 5 kap. 1 § socialtjänstlagen, som anger inriktningen 
för verksamheten med barn och unga, anges bland annat att 
socialnämnden ska 

– verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda 
förhållanden, 

– i nära samarbete med hemmen främja en allsidig person-
lighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling 
hos barn och unga, 

– bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete 
för att förhindra att barn och unga far illa, 

– aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn 
och unga, 

– tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som 
berörs, uppmärksamma och verka för att barn och unga inte vistas 
i miljöer som är skadliga för dem, 

– med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och 
unga som har visat tecken till en ogynnsam utveckling, och 

– i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och unga som 
riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de 
behöver och, om barnets eller den unges bästa motiverar det, vård 
och fostran utanför det egna hemmet.8 

Socialtjänsten har ett tydligt ansvar för att arbeta förebyggande och 
erbjuda insatser för barn och unga som befinner sig i riskmiljöer eller 
har ett riskbeteende. Att socialtjänsten i ett tidigt skede ska kunna 
sätta in insatser som kan stödja barn och unga har av lagstiftaren 
ansetts vara av central betydelse.9 Ungdomar med allvarliga 
beteendeproblem, som normbrott och kriminalitet, är en stor grupp 
inom den sociala barn- och ungdomsvården. Vanliga insatser är 

 
8 Utredningen Framtidens socialtjänst har i sitt betänkande Hållbar socialtjänst - En ny 
socialtjänstlag (SOU 2020:47) lämnat förslag på en ny socialtjänstlag. Bestämmelserna 
avseende barn och unga föreslås placeras i en egen avdelning men formuleringarna av 
socialtjänstens ansvar för barn och unga ändras inte. Barnrättsperspektivet föreslås förstärkas 
genom att ett kapitel om ”Barns rättigheter” införs med bestämmelser om barnets bästa, rätten 
till information och rätten att framföra sina åsikter. 
9 Jfr prop. 2012/13:10, Stärkt stöd och skydd för barn och unga, s. 96. 
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familjebehandling, föräldrastöd, kontaktperson, kontaktfamilj, 
strukturerade stöd- och behandlingsprogram och stödsamtal.10 

Socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för män-
niskornas självbestämmanderätt och integritet (1 kap. 1 § tredje 
stycket socialtjänstlagen) och insatser för den enskilde ska utformas 
och genomföras tillsammans med honom eller henne (3 kap. 5 § 
socialtjänstlagen). Insatserna i socialtjänstlagen bygger alltså på 
frivillighet och socialtjänsten kan inte vidta åtgärder med stöd av 
lagen mot en enskilds vilja. Detta innebär avseende insatser för barn 
att dessa är villiga att ta emot insatser samt att även vårdnadshavarna 
samtycker till insatser. För barn som fyllt 15 år finns dock med stöd 
av 3 kap. 6 a och 6 b §§ socialtjänstlagen en möjlighet för social-
nämnden att besluta om öppna insatser även utan vårdnadshavarens 
samtycke, om det är lämpligt och barnet begär eller samtycker till 
det.11 

Insatser till barn ska i första hand ges på frivillig väg med stöd av 
socialtjänstlagen. Om detta inte är möjligt kan insatser i vissa fall ges 
med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga, LVU, som reglerar förutsättningarna för att tvångsvårda barn 
och unga. 

4.1.2 Möjligheten att förbjuda en person att i hemmet ta 
emot andras barn 

Enligt 5 kap. 2 § socialtjänstlagen får socialnämnden, när ett barns 
bästa kräver det, förbjuda eller begränsa möjligheterna för en person 
som har sitt hem inom kommunen att i hemmet ta emot andras barn. 
Ett sådant förbud omfattar inte fall då det med hänsyn till särskilda 
omständigheter är uppenbart befogat att ett barn tas emot i hemmet. 

Syftet med bestämmelsen är att socialnämnden ska kunna ingripa 
när det behövs för att skydda barn från att vistas i olämpliga miljöer. 
Bestämmelsen är tillämplig på bland annat privata placeringar och 
privata familjedaghem eller vid missförhållanden i en kontaktfamilj. 
Bestämmelsen är också tillämplig i situationer när en person upplåter 
sitt hem till barn och där bjuder på till exempel alkohol och där 

 
10 Socialstyrelsen (2017), Utvärdering av sociala insatsgrupper – effekter för individen, s. 15. 
11 Socialstyrelsen har i rapporten Öppna insatser utan samtycke. Rapport till regeringen uppdrag 
S2019/0472/FST föreslagit att åldersgränsen i bestämmelserna sänks till 12 år. 
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miljön är klart olämplig för barn att vistas i.12 Förbudet behöver inte 
vara generellt. Det kan begränsas till att avse till exempel barn i en 
viss ålder eller mottagande i en viss bostad eller förbindas med andra 
villkor.13 

Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörandet RÅ 2001 ref. 26 
framhållit att förbudet inte utgör en reaktion mot begångna gär-
ningar eller tidigare visat klandervärt beteende utan innefattar en 
åtgärd i syfte att för framtiden skydda barn mot att hamna i 
situationer där deras hälsa och utveckling äventyras. I avgörandet 
konstaterar domstolen också att förbud kan meddelas även vid 
kortvariga besök utan samband med vård och fostran. 

Överträdelse av ett meddelat förbud är straffsanktionerat (böter) 
enligt 16 kap. 6 § socialtjänstlagen. Beslut med stöd av bestämmelsen 
kan överklagas enligt 16 kap. 3 § socialtjänstlagen. 

4.2 Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU) 

4.2.1 Förutsättningarna för vård enligt LVU 

Vård ska enligt 2 § LVU beslutas om det på grund av fysisk eller 
psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller 
något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den 
unges hälsa eller utveckling skadas (miljöfallen). Vård ska enligt 3 § 
LVU också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling 
för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendefram-
kallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt 
nedbrytande beteende (beteendefallen). Den som är under 18 år ska 
beredas vård om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § 
föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge 
med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller 
henne och, när den unge fyllt 15 år, av honom eller henne själv. Vård 
med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år, 
om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga 
förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan 
antas att behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke (1 § 

 
12 Prop. 1996/97:124, Ändring i socialtjänstlagen, s. 177 f och prop. 2000/01:80 Ny 
socialtjänstlag m.m., s. 166. 
13 Prop. 1996/97:124, Ändring i socialtjänstlagen, s. 178. 
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andra och tredje stycket LVU).14 För att LVU ska bli tillämplig krävs 
alltså dels att barnet har ett vård- eller skyddsbehov, dels att detta 
behov inte kan tillgodoses genom frivilliga lösningar. 

4.2.2 Närmare om förutsättningarna för vård enligt 3 § LVU 

Både enligt 2 och 3 §§ LVU krävs att det finns en påtaglig risk för att 
den unges hälsa och utveckling skadas. Att det krävs en påtaglig risk 
för skada innebär att det inte får vara fråga om något subjektivt 
antagande om att barnet löper risk att skadas. Inte heller får 
ovidkommande omständigheter, som till exempel allmänna sam-
hällsvärderingar, läggas till grund för ett tvångsomhändertagande. 
Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att risk 
finns.15 

Enligt 3 § kan vård bli aktuellt vid missbruk av beroende-
framkallande medel, brottslig verksamhet och annat socialt ned-
brytande beteende. Bestämmelsen syftar till att tillförsäkra barnet 
rätt till vård och behandling i en situation då han eller hon inte själv 
förmår bryta en destruktiv utveckling.16 

Med beroendeframkallande medel avses alkohol och narkotika 
eller därmed jämställda tekniska preparat. Redan i utvecklingen av 
en beroendesituation kan det sägas finnas en påtaglig risk för barnets 
hälsa och utveckling. Enstaka bruk av tung narkotika liksom en 
längre tids missbruk, oavsett preparat, kan innebära en påtaglig risk 
för att barnets hälsa eller utveckling skadas. Även vid allt icke 
medicinskt bruk av läkemedel som innefattar en påtaglig risk för 
barnets hälsa eller utveckling kan vård med stöd av 3 § LVU bli 
aktuellt.17 

Under begreppet brottslig verksamhet faller inte rena bagatell-
förseelser och inte heller enstaka brott som inte är av allvarlig art. 
Det är först vid en brottslighet som ger uttryck för en sådan brist-
ande anpassning till samhällslivet att det kan sägas finnas ett vård- 

 
14 I 6 a och 9 a §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser av unga, LVU, finns 
bestämmelser om tillfällig vård med stöd av lagen för unga där svensk domstol inte är behörig 
att besluta om beredande av vård. 
15 Prop. 1989/90:28, Om vård i vissa fall av barn och ungdomar, s. 63. 
16 Prop. 1979/80:1 del A, Om socialtjänsten, s. 582. 
17 Prop. 1979/80:1 del A, Om socialtjänsten, s. 582 f. 
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och behandlingsbehov som det kan bli fråga om att bereda barnet 
vård med stöd av 3 §.18 

Med begreppet socialt nedbrytande beteende menas att barnet 
beter sig på ett sätt som avviker från samhällets grundläggande 
normer. Exempel på detta är att barnet begår något eller några 
enstaka allvarliga brott utan att man för den sakens skull kan tala om 
brottslig verksamhet. Vidare kan det vara fråga om att barnet vistas, 
annat än tillfälligt, i olämpliga miljöer såsom en knarkarkvart eller 
någon annan missbruksmiljö eller att barnet prostituerar sig eller 
uppträder på en sexklubb.19 I RÅ 2000 ref. 33 ansågs en femtonårig 
pojke som hade ett aggressivt uppträdande och en tydlig dragning 
till asociala och destruktiva miljöer ha uppvisat ett socialt ned-
brytande beteende. Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörandet 
HFD 2015 ref. 7 uttalat att enbart det förhållandet att barnet utsätter 
sig för risk innebär inte att det finns ett beteende som kan betecknas 
som socialt nedbrytande. 

4.2.3 Befogenheter vid LVU-vård 

Under vårdtiden har socialnämnden samma ansvar som vårdnads-
havaren för att barnets grundläggande rättigheter tillgodoses. Det är 
socialnämnden som bestämmer hur vården ska ordnas och var barnet 
ska vistas under vårdtiden. Vård med stöd av LVU ska alltid inledas 
utanför hemmet men kan därefter bedrivas antingen i hemmet eller 
genom placering utanför hemmet (11 § LVU). Socialnämnden får 
under vissa förutsättningar begränsa barnets umgängesrätt med 
vårdnadshavare och föräldrar (14 § LVU). Nämnden får under vissa 
förutsättningar också besluta om tillfälligt flyttningsförbud, eller 
ansöka hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud, vilket innebär 
att den som har vårdnaden om en underårig förbjuds att för viss tid 
eller tills vidare ta denne från det enskilda hem där barnet vistas för 
stadigvarande vård och fostran (24 och 27 §§ LVU). 

För barn som vårdas med stöd av 3 § LVU finns det särskilda 
ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS (12 § 
LVU). När vården bedrivs i ett sådant hem finns vissa särskilda 
befogenheter. Barn som vistas vid dessa hem får till exempel hindras 

 
18 Prop. 1979/80:1 del A, Om socialtjänsten, s. 583. 
19 Prop. 1989/90:28, Om vård i vissa fall av barn och ungdomar, s. 109. 
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att lämna hemmet och i övrigt underkastas den begränsning av 
rörelsefriheten som är nödvändig för att vården ska kunna genom-
föras eller om det behövs med hänsyn till andra intagnas och 
personalens säkerhet (15 §).20 Tvångsåtgärderna får användas endast 
om de står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Är mindre 
ingripande åtgärder tillräckliga, ska de användas (20 a § LVU). 

Socialnämnden kan begära handräckning av Polismyndigheten 
för att genomföra beslutet om vård (43 § LVU). I detta inbegrips 
också, om barnet har avvikit från det hem där han eller hon placerats, 
att nämnden får begära polisbiträde för att efterspana barnet och 
återföra denne till hemmet.21 Om barnet avviker från ett SiS-hem har 
SiS också möjlighet att begära handräckning från Polismyndigheten 
(43 § LVU). En begäran om polishandräckning för göras endast om 
det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden 
inte kan utföras utan polisens särskilda befogenheter enligt 10 och 
10 a §§ polislagen (1984:387)22 eller det annars finns synnerliga skäl. 
Synnerliga skäl kan till exempel finnas i situationer där det finns en 
överhängande risk för att barnet skadar sig själv så att man inte kan 
avvakta med att verkställigheten löses på annat sätt.23 

4.2.4 Förebyggande insatser med stöd av 22 § LVU 

I 22 § LVU finns en bestämmelse om förebyggande insatser som har 
till syfte att ge socialnämnden möjlighet att ingripa oberoende av 
samtycke i ett tidigare skede än då förutsättningarna för LVU-vård 
är uppfyllda, så kallat mellantvång. Med stöd av bestämmelsen får 
socialnämnden besluta att den unge ska hålla regelbunden kontakt 
med en särskilt kvalificerad kontaktperson eller ska delta i behand-
ling i öppna former inom socialtjänsten. Förutsättningarna är att det 
kan antas att den som är under 20 år till följd av ett beteende som 
avses i 3 § LVU kommer att behöva beredas vård enligt LVU om 
beteendet fortsätter och det stöd eller den behandling som den unge 

 
20 Personalen har också under vissa förutsättningar rätt att besluta bland annat att den unge 
ska vårdas på låsbar enhet (15 b §), hållas i avskildhet (15 c § LVU) eller vårdas i enskildhet 
(15 d §), samt kan omhänderta viss egendom (16 § LVU) och begränsa den unges rätt till 
elektronisk kommunikation och besök (15 a § LVU). 
21 Prop. 1979/80:1 del A, Om socialtjänsten, s. 603. 
22 Bestämmelserna reglerar polisens rätt att använda våld och belägga någon med fängsel. 
23 Prop. 2016/17:57, Transporter av frihetsberövade, s. 77. 
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behöver inte kan ges med samtycke av den unge själv, om han eller 
hon har fyllt 15 år, och av den unges vårdnadshavare.24 

Bestämmelsen tar sikte på ungdomar som har ett sådant beteende 
som avses i 3 § men där situationen ännu inte är så pass allvarlig att 
det finns en påtaglig risk för deras hälsa eller utveckling. Insatserna 
är tänkta att fungera förebyggande för att undvika att barnets 
situation eskalerar så pass att det blir aktuellt med vård enligt 3 §. 
Bestämmelsen infördes eftersom det ansågs vara ett alltför stort steg 
mellan frivilliga insatser enligt socialtjänstlagen och tvångsvård utan-
för hemmet enligt LVU. Syftet med bestämmelsen är alltså att 
komplettera socialtjänstlagen när frivilliga insatser antingen 
misslyckats eller bedömts som utsiktslösa.25 

Bestämmelsen möjliggör för socialnämnden att ge barnet stöd 
genom öppna insatser. Vad som avses med öppna insatser preciseras 
inte närmare i lagtext.26 Det kan vara till exempel stöd- och behand-
lingsinsatser som ges till barn som bor i det egna hemmet.27 

Det finns inga sanktioner för det fall barnet inte fullföljer vården. 
Det är inte heller möjligt att verkställa beslutet om insatser med 
tvångsmedel såsom polishandräckning, utan det krävs att barnet 
medverkar för att insatserna ska kunna genomföras. Lagstiftaren har 
anfört att det finns skäl att anta att besluten i allmänhet kommer att 
kunna genomföras även om möjlighet till polishandräckning inte 
införs. Genom beslutet, i kombination med ett aktivt motivations-
arbete, klargör socialnämnden på ett tydligt sätt för barnet att man 
ser allvarligt på dennes situation och att man inte längre kan 
acceptera att barnet inte tar emot insatser från socialtjänsten. 
Socialnämnden har också ett ansvar att klargöra för barnet vilka 
följderna kan bli av ett fortsatt destruktivt beteende. Att barnet inte 
följer beslutet om insatser enligt 22 § LVU utgör inte i sig grund för 
att ansöka om vård enligt LVU. Barnets negativa inställning kan 
dock vara ett skäl att se över behandlingsplanen.28 

 
24 Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen utrett om bestämmelsen bör utvidgas till att 
även omfatta situationer som faller in under 2 § LVU. I rapporten Öppna insatser utan 
samtycke. Rapport till regeringen uppdrag S2019/0472/FST bedömer Socialstyrelsen att 
bestämmelsen inte bör utvidgas. 
25 Prop. 1984/85:171, Om särskilda insatser inom socialtjänsten för ungdomar i samband med 
missbruk och kriminalitet, m.m., s. 16 f och s. 20. 
26 Kontaktperson, kontaktfamilj och särskilt kvalificerad kontaktperson är de enda individuellt 
inriktade öppna insatser som särskilt regleras i socialtjänstlagen (2001:453), se 3 kap. 6 b §. 
27 Prop. 2012/13:10, Stärkt stöd och skydd för barn och unga, s. 99 f. 
28 Prop. 1984/85:171, Om särskilda insatser inom socialtjänsten för ungdomar i samband med 
missbruk och kriminalitet, m.m., s. 27 och s. 41. 
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4.2.5 Utreseförbud 

Den 1 juli 2020 infördes bestämmelser om utreseförbud i LVU. 
Syftet med bestämmelserna är att skydda barn från att föras 
utomlands i syfte att ingå äktenskap eller att könsstympas.29 Om det 
finns en påtaglig risk att någon som är under 18 år förs utomlands 
eller lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en äktenskaps-
liknande förbindelse eller könsstympas, ska han eller hon förbjudas 
att lämna Sverige (31 a § LVU). Socialnämnden får för en viss resa 
besluta om ett tillfälligt undantag från ett utreseförbud, förutsatt att 
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 (31 i § LVU). 

Den som för ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud 
döms till fängelse i högst två år, även försök att agera i strid med ett 
utreseförbud är kriminaliserat (45 § LVU). 

Ett beslut om utreseförbud innebär hinder mot att utfärda 
passhandling (7 a § passlagen [1978:302]) samt en skyldighet att 
återkalla redan utfärdat pass (12 § 10 passlagen). Passmyndigheten 
har också möjlighet att under vissa förutsättningar besluta om att 
omhänderta ett pass under tiden frågan om återkallelse av passet 
utreds (18 § passlagen). 

4.3 Polismyndighetens möjligheter att tillfälligt 
omhänderta barn 

Med stöd av 12 § polislagen får polisman om någon som kan antas 
vara under 18 år anträffas under förhållanden som uppenbarligen 
innebär överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes hälsa 
eller utveckling, ta hand om personen för att skyndsamt överlämna 
denne till föräldrarna eller någon annan vårdnadshavare eller till 
socialnämnden. Vid bedömningen av risken för den unges hälsa eller 
utveckling ska det beaktas om man kan befara att den unge kan 
komma att utsättas för brott, involveras i brottslig verksamhet eller 
skadas genom något annat socialt nedbrytande beteende. 

 
29 Prop. 2019/20:131, Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet, s. 63. 
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Omhändertagande med stöd av 12 § polislagen är avsett att 
tillgripas som en yttersta åtgärd. Åtgärden ska ses som en social 
skyddsåtgärd men även brottsförebyggande skäl kan ligga till grund 
för ingripande med stöd av bestämmelsen. Avsikten är att se till att 
barnet så fort som möjligt kommer bort från den skadliga miljön och 
överlämnas till vårdnadshavarna.30 

Bestämmelsen är avsedd att tillämpas exempelvis då barn 
uppehåller sig i så kallade knarkarkvartar eller hittas omtöcknade av 
berusningsmedel i till exempel en rivningsfastighet. Vidare kan den 
tillämpas på ungdomar som påträffas på ett hotellrum tillsammans 
med äldre, asociala personer eller som i övrigt befinner sig i en sådan 
situation att det kan befaras att de blir otillbörligt utnyttjade.31 
Bestämmelsen kan också bli tillämplig när ungdomar befinner sig på 
sammankomster anordnade av kriminella nätverk i rekryterings-
syfte, vistas i lokaler där en kriminell gruppering håller till eller i 
andra sammanhang anträffas tillsammans med kända kriminella, till 
exempel i en bil. Bestämmelsen bör tillämpas i situationer där barnet 
befinner sig i en farlig, olämplig och riskfylld miljö där han eller hon 
riskerar att utnyttjas, utsättas för brott, uppmanas att begå brott 
eller skadas genom något socialt nedbrytande beteende såsom 
missbruk av alkohol eller droger.32 Avgörande för bestämmelsens 
tillämplighet är omständigheterna i det enskilda fallet.33 

4.4 Vissa typer av rörelsebegränsningar inom svensk 
rätt 

4.4.1 Ungdomsövervakning 

I januari 2021 infördes påföljden ungdomsövervakning för unga 
lagöverträdare.34 Den som begått brott innan han eller hon fyllt 18 

 
30 Prop. 1973:115, Med förslag till åtgärder för att bekämpa brottsligheten och förbättra den 
allmänna ordningen, s. 140 ff och prop. 1990/91:86, Polisens åtgärder i samband med 
ingripanden mot ungdomar, s. 22. 
31 Prop. 1973:115, Med förslag till åtgärder för att bekämpa brottsligheten och förbättra den 
allmänna ordningen, s. 138. Se även prop. 1983/84:111, Med förslag till polislag m.m., s. 29, när 
bestämmelsen överfördes till polislagen. 
32 Prop. 2011/12:171, Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet, s. 34 ff. 
33 Jfr prop. 1990/91:86, Polisens åtgärder i samband med ingripanden mot ungdomar, s. 22 och 
prop. 2011/12:171, Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet, s. 34. 
34 Svensk rätt innehåller även andra möjligheter att förena vissa brottspåföljder med 
rörelseinskränkningar. Sedan år 1994 kan intensivövervakning med elektronisk kontroll 
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år får dömas till ungdomsövervakning om varken ungdomsvård eller 
ungdomstjänst är tillräckligt ingripande påföljder med hänsyn till 
brottslighetens straffvärde och art samt den unges tidigare 
brottslighet. Tiden för ungdomsövervakning får bestämmas till lägst 
sex månader och högst ett år. Den som döms till ungdoms-
övervakning ska medverka i verkställighetsplanering och följa det 
som anges i verkställighetsplanen (32 kap. 3 a § brottsbalken). 
Ungdomsövervakning innebär bland annat att den dömde får vissa 
inskränkningar i sin rörelsefrihet (14 § lagen [2020:616] om 
verkställighet av ungdomsövervakning). 

Inskränkningarna i rörelsefriheten kan utformas på olika sätt 
(18 §). Inskränkningen ska som utgångspunkt bestå i ett förbud att 
lämna bostaden under helgkvällar och helgnätter, så kallad helg-
hemarrest35. Om ett sådant förbud inte bedöms lämpligt med hänsyn 
till den dömdes personliga förhållanden eller om en annan 
inskränkning i rörelsefriheten bedöms vara mer ändamålsenlig kan 
inskränkningen i stället utformas som ett förbud att under vissa tider 
vistas på en särskilt angiven plats eller inom ett särskilt angivet 
område, ett förbud att under vissa tider lämna ett särskilt angivet 
område eller en skyldighet att under vissa tider uppehålla sig på en 
särskilt angiven plats. Denna typ av rörelseinskränkningar ska i 
huvudsak vara lika ingripande som ett förbud att lämna bostaden 
under helgkvällar och helgnätter och får inte vara mer ingripande än 
ett sådant förbud. 

Kriminalvården har i sina allmänna råd till 18 § angett att med 
särskilt angiven plats eller särskilt angivet område kan till exempel 
avses en plats eller ett område där det ofta förekommer narkotika-
handel eller alkoholmissbruk eller där den dömde annars kan antas 
komma i kontakt med personer i vars umgänge risken för återfall i 
brott kan antas vara särskilt stor.36 

 
användas för att verkställa fängelsestraff på högst sex månader utanför anstalt, se lagen 
(1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll. Vid villkorlig frigivning och 
skyddstillsyn finns det möjlighet att kombinera påföljden med särskilda föreskrifter som 
bland annat kan omfatta på vilka platser eller inom vilka områden den dömde ska vistas eller 
inte får vistas (26 kap. 16 § och 28 kap. 6 § brottsbalken). 
35 Med helghemarrest avses att den dömde förbjuds att vistas utanför bostaden under kvällar 
och nätter mot lördag, söndag och måndag, från klockan 18 på kvällen till klockan 7 på 
morgonen, 4 § Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2020:3) om 
verkställighet av ungdomsövervakning. 
36 Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2020:3) om verkställighet av 
ungdomsövervakning Allmänna råd till 18 § lagen (2020:616) om verkställighet av 
ungdomsövervakning. 
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Rörelseinskränkningarna kontrolleras med hjälp av elektroniska 
hjälpmedel om det inte finns särskilda skäl mot det (19 §). Om den 
dömde bryter mot en föreskrift om inskränkningar i rörelsefriheten 
ska Polismyndigheten, på begäran av Kriminalvården, tillfälligt 
omhänderta den unge. Om den dömde bryter mot en föreskrift om 
inskränkningar i rörelsefriheten och då påträffas av en polisman får 
polisen också tillfälligt omhänderta honom eller henne. Om den 
dömde är under 18 år ska han eller hon skyndsamt överlämnas till 
sina föräldrar eller annan vårdnadshavare och om det inte är möjligt 
till socialnämnden. Om föreskriften avser en skyldighet att uppe-
hålla sig på en särskilt angiven plats, ska polismannen i stället föra 
honom eller henne till den platsen (24 §). Polisen ska omedelbart 
underrätta Kriminalvården om datum och tidpunkt för omhänder-
tagandet (8 § förordningen [2020:792] om verkställighet av 
ungdomsövervakning). 

Om den dömde i väsentlig grad underlåter att göra vad som 
åligger honom eller henne enligt en dom på ungdomsövervakning 
kan domstolen besluta om en ny påföljd eller meddela en varning 
(32 kap. 4 § första stycket brottsbalken). 

4.4.2 Tillträdesförbud 

Det finns i svensk lagstiftning ett fåtal regleringar som ger möjlighet 
att vid straffansvar förbjuda någon att få tillträde till och vistas på en 
viss plats – reglerna om kontaktförbud37 och reglerna om tillträdes-
förbud vid idrottsarrangemang38 och till butik39. Från och med  
den 1 juli 2022 införs tillträdesförbud även till badanläggningar och 
bibliotek.40 

Bestämmelserna har till syfte att förebygga ett brottsligt beteende 
samt att skydda den som riskerar att utsättas för brott, ändamål som 
av lagstiftaren ansetts vara godtagbara skäl för att inskränka den 

 
37 Lagen (1988:688) om kontaktförbud. 
38 Lagen (2005:231) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. 
39 Lagen (2021:34) om tillträdesförbud till butik. 
40 Se prop. 2021/22:108, Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek, Justitieutskottets 
betänkande 2021/22:JuU18, Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek och 
riksdagsskrivelse 2021/22:272. Regleringen tas in i lagen om tillträdesförbud till butik som 
byter namn till lagen om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och biliotek. 
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enskildes rörelsefrihet.41 Bestämmelserna om kontaktförbud syftar 
till att förebygga brott, förföljelse och andra allvarliga trakasserier. 
Kontaktförbud utgör inte en brottspåföljd utan kan riktas mot 
någon om det bedöms finnas en risk att personen utför vissa hand-
lingar.42 Bestämmelserna om tillträdesförbud vid idrottsarrange-
mang har till syfte att skydda mot viss brottslighet under idrotts-
arrangemang.43 Bestämmelserna om tillträdesförbud till butik har till 
syfte att skydda mot brott och allvarliga trakasserier i butik, att 
skydda äganderätten samt att öka tryggheten och säkerheten för 
personal och allmänhet.44 

Gemensamt för bestämmelserna är vidare att förbudet avser 
geografiskt begränsade platser och att förbudet grundas på en 
riskbedömning där tidigare brottslighet/beteende har särskild 
betydelse. Tillträdesförbud vid idrottsarrangemang och butik avser 
också platser där den som förfogar över platsen redan har en rätt att 
begränsa tillträdet för personer.45 

4.5 Mänskliga fri- och rättigheter 

4.5.1 Regeringsformen 

I 2 kap. 8 § regeringsformen anges bland annat att den som är svensk 
medborgare är tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket. Vid 
tillkomsten av bestämmelsen uttalade lagstiftaren att med bestäm-
melsen åsyftas i första hand begränsningar som drabbar en viss 
person eller vissa bestämda personer men inte andra som befinner 
sig i samma yttre situation. Tvångsmässiga omhändertaganden och 
reseförbud ansågs innebära begränsningar av rörelsefriheten. Som 
ytterligare exempel nämndes ett generellt förbud för invånare i en 
viss landsända att besöka andra delar av landet och ett allmänt förbud 
för medborgarna att lämna hemorten. Avgörande bör enligt lag-

 
41 Se till exempel prop. 1987/88:137, Om besöksförbud, s. 16, prop. 2002/03:70, Ytterligare 
åtgärder för att motverka våld i nära relationer, s. 33, prop. 2004/05:77, Lag om tillträdesförbud 
vid idrottsarrangemang, s. 26 f och prop. 2020/21:52, Tillträdesförbud till butik och förstärkt 
straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet, s. 29. 
42 Jfr Ds 2001:73, Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer, s. 43 f. 
43 Prop. 2004/05:77, Lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, s. 26 f och s. 33. 
44 Prop. 2020/21:52, Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot 
tillgreppsbrottslighet, s. 29 och s. 33. 
45 Jfr prop. 2004/05:77, Lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, s. 12 f och s. 21 och 
prop. 2020/21:52, Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot 
tillgreppsbrottslighet, s. 17. 
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stiftaren i första hand vara om avstängningen mera varaktigt hindrar 
den som är instängd eller utestängd från att komma i kontakt med 
andra människor.46 

Rörelsefriheten får begränsas genom lag, men endast om det är 
för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt 
samhälle och begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nöd-
vändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den. 
Begränsningen får inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot 
mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar 
och den får inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell 
eller annan sådan åskådning (2 kap. 20 och 21 §§ regeringsformen). 

4.5.2 Europakonventionen 

Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonven-
tionen) inkorporerades i svensk rätt den 1 januari 1995 genom lagen 
(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. I lagen 
föreskrivs att Europakonventionen och dess tilläggsprotokoll ska 
gälla som lag i Sverige. I 2 kap. 19 § regeringsformen finns en 
bestämmelse om att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid 
med Sveriges åtaganden på grund av Europakonventionen och 
konventionen har därmed grundlagsstatus. 

Rörelsefrihet 

I artikel 2.1 och 2.2 i fjärde tilläggsprotokollet till Europakonven-
tionen47 anges att var och en som lagligen befinner sig inom en stats 
territorium har rätt att fritt röra sig där och att fritt välja sin 
bosättningsort samt att var och en är fri att lämna varje land, 
inbegripet sitt eget. Rörelsefriheten får enligt artikel 2.3 inte 
underkastas andra inskränkningar än sådana som är angivna i lag och 
som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga av hänsyn till statens 

 
46 Prop. 1973:90, Med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m., s. 241 och SOU 
1972:15, Ny Regeringsform - Ny riksdagsordning, s. 158. 
47 Protokoll nr 4 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande 
friheterna, avseende erkännande av vissa andra rättigheter och friheter än dem som redan finns 
i konventionen och i dess första protokoll. 
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säkerhet eller den allmänna säkerheten, för att upprätthålla den 
allmänna ordningen, för att förhindra brott, för att skydda hälsa eller 
moral eller för att skydda annans fri- och rättigheter. 

Att inskränkningen ska vara angiven i lag (”in accordance with 
law”) innebär inte bara att åtgärden ska ha sin grund i nationell 
lagstiftning utan också att lagstiftningen ska hålla en viss kvalitet, att 
den ska vara tillgänglig för den enskilde och förutsebar när det gäller 
dess effekter (Battista mot Italien punkt 38 och Olivieira mot 
Nederländerna punkterna 50–52). 

Europadomstolen har primärt prövat rörelseinskränkningar 
(framför allt reseförbud) som har haft sin grund i brottsbekämpande 
insatser eller syftat till att säkerställa inkassoåtgärder. Det har till 
exempel handlat om reseförbud för personer åtalade eller misstänkta 
för brott i syfte att kunna genomföra brottsutredningar, eller 
rörelseinskränkningar i syfte att motverka brott på vissa platser 
genom att hålla personer därifrån. Rörelseinskränkningarna har i 
regel till en början ansetts förenliga med artikel 2, men om de förblir 
i kraft under lång tid, nås så småningom en punkt då inskränkningen 
anses oproportionerlig (se till exempel Luordo mot Italien punkt 96 
och Földes och Földesné Hajlik mot Ungern punkt 35). Myndig-
heterna får inte under lång tid förlänga åtgärder som begränsar en 
persons rörelsefrihet utan en regelbundet återkommande ompröv-
ning. En sådan bedömning bör normalt utföras, åtminstone i sista 
instans, av domstolarna, eftersom det ger de bästa garantierna för 
förfarandenas oberoende, opartiskhet och lagenlighet (se Battista 
mot Italien punkt 42 och där refererad praxis). Domstolen har vid 
proportionalitetsbedömningen även beaktat om den enskilde har 
haft möjlighet att i särskilda situationer få undantag från beslutet (se 
till exempel Fedorov och Fedorova mot Ryssland punkterna 44–47). 
Även utan att det finns en konkret brottsmisstanke kan det enligt 
Europadomstolen ibland vara godtagbart att en person förpliktas 
uppehålla sig på viss ort. Domstolen har godtagit att Italien, i 
kampen mot maffian, inskränkt rörelsefriheten för personer som 
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misstänkts för samröre med maffian (se till exempel Raimondo mot 
Italien48, Labita mot Italien49 och Vito Sante Santoro mot Italien). 

Europadomstolen har också prövat bestämmelser om rörelse-
inskränkning som syftat till att komma till rätta med ett upplevt 
samhällsproblem på vissa geografiskt begränsade områden, närmare 
bestämt narkotikahandel på vissa platser i Amsterdam. I Olivieira 
mot Nederländerna förbjöds en person att under fjorton dagar vistas 
i ett avgränsat område i Amsterdam efter att han vid upprepade 
tillfällen hade påträffats narkotikapåverkad inom området. Dom-
stolen fann, bland annat mot bakgrund av de stora problem med 
narkotika som fanns i det aktuella området och samhällets behov av 
att komma till rätta med detta, att det var en proportionerlig 
inskränkning i den enskildes rörelsefrihet (punkterna 60–66).50 

Rätten till privat- och familjeliv 

Var och en har enligt artikel 8 i Europakonventionen rätt till skydd 
för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. 
Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med 
stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt 
med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten 
eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning 
eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra 
personers fri- och rättigheter. 

Rätten till privat- och familjeliv innebär i första hand en skyldig-
het för staten att inte ingripa i enskildas familjeliv. Bestämmelsen 
innebär dock också att staten har en skyldighet att vidta positiva 
åtgärder för att skydda de enskildas privatliv, till exempel genom att 
tillhandahålla skydd mot övergrepp i särskilda situationer (R.M.S 
mot Spanien punkt 69). Statens skyldigheter enligt artikel 8 ska 

 
48 Raimondo misstänktes för samröre med maffian och hade därför satts under polisbevakning 
och förbjudits att lämna hemmet utan att underrätta polisen och att lämna hemmet före 
klockan 7 på morgonen. Raimondo hade också ålagts en skyldighet att återvända hem senast 
klockan 9 på kvällen samt en skyldighet att anmäla sig hos polisen. Europadomstolen erinrade 
om det allvarliga hot som maffian utgjorde och ansåg att det rörde sig om proportionerliga 
inskränkningar i rörelsefriheten i syfte att upprätthålla allmän ordning och förhindra brott 
(punkt 39). 
49 Att införa rörelseinskränkningar i syfte att bekämpa maffian ansågs i och för sig som ett 
godtagbart intresse men i Labitas fall bedömdes det inte vara en åtgärd ”nödvändig i ett 
demokratiskt samhälle”, eftersom det inte fanns några konkreta omständigheter som tydde på 
att han skulle komma att begå brott (punkterna 195–196). 
50 Liknande resonemang fördes i Landvreudg mot Nederländerna. 
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tolkas i ljuset av barnkonventionen (Harroudj mot Frankrike punkt 
42). Europadomstolen har uttalat att barnets intresse måste vara av 
största vikt i de situationer föräldrarnas och barnets intressen är 
oförenliga (R.M.S mot Spanien punkt 74). 

Att besluta om insatser för barn utan samtycke från barnet utgör 
ett ingrepp i barnets privatliv. 

4.5.3 Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 
(barnkonventionen) 

Barnkonventionen trädde i kraft i Sverige i september 1990 och 
gäller sedan den 1 januari 2020 som lag i Sverige.51 FN:s kommitté 
för barnets rättigheter (barnrättskommittén) övervakar efterlev-
naden av barnkonventionen. Kommittén publicerar allmänna kom-
mentarer som ger vägledning i hur olika artiklar och teman i barn-
konventionen ska tolkas. De allmänna kommentarerna har dock inte 
folkrättslig status som rättskälla och är inte juridiskt bindande för 
konventionsstaterna. 

Med barn avses i konventionen varje människa som är under 18 år 
(artikel 1). Ett barnrättsbaserat synsätt utgör kärnan i barnkonven-
tionen och innebär att varje barn ska ses som bärare av rättigheter. 
Ett sådant synsätt kräver att varje barn erkänns, respekteras och 
skyddas som rättighetsbärare med en individuell personlighet, egna 
behov och intressen och en personlig integritet. Barnets rätt att bli 
hört och få sina åsikter beaktade måste tillgodoses systematiskt i alla 
processer och barnets egenmakt och deltagande ska vara centralt i 
alla ärenden och beslut som berör barnet.52 Rättigheterna i 
barnkonventionen är odelbara och ömsesidigt beroende av varandra 
och rättigheterna ska ses som en helhet.53 Konventionen innehåller 
fyra grundläggande principer vilka ska vara vägledande vid 
tolkningen och tillämpningen av övriga bestämmelser samtidigt som 
principerna också har en självständig betydelse.54 

De grundläggande principerna är 

 
51 Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. 
52 Prop. 2017/18:186, Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter, s. 75. 
53 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att i första hand få 
beaktat vad som bedöms vara barnets bästa, CRC/C/GC/14, punkt 16 a) och prop. 
2017/18:186, Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter, s. 96. 
54 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 5 (2003) Allmänna åtgärder för genomförandet 
av konventionen om barnets rättigheter (artikel 4, 42 och 44.6), CRC/GC/2003/5, punkt 12. 
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– Förbudet mot diskriminering (artikel 2) 

– Barnets bästa (artikel 3.1) 

– Rätten till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6) 

– Rätten att uttrycka sina åsikter (artikel 12) 

4.5.3.1 Förbudet mot diskriminering 

Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn inom 
dess jurisdiktion de rättigheter som anges i konventionen utan 
åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller 
vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller 
annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, 
funktionsnedsättning, börd eller ställning i övrigt. Konventions-
staterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet 
skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på 
grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars 
ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro (artikel 2). 

4.5.3.2 Barnets bästa 

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller 
privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 
myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad 
som bedöms vara barnets bästa (artikel 3.1). 

Syftet med begreppet barnets bästa är att säkerställa både fullt 
och faktiskt åtnjutande av alla de rättigheter som erkänns i 
konventionen och barnets helhetsutveckling.55 Begreppet utveckling 
ska uppfattas som ett helhetsbegrepp vilket omfattar barnets fysiska, 
psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.56 

Barnets bästa består enligt barnrättskommittén av tre delar:57 

 
55 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att i första hand få 
beaktat vad som bedöms vara barnets bästa, CRC/C/GC/14, punkt 4. 
56 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 5 (2003) Allmänna åtgärder för genomförande 
av FN:s konventionen om barnets rättigheter (artikel 4, 42 och 44.6), CRC/GC/2003/5, punkt 
12. 
57 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att i första hand få 
beaktat vad som bedöms vara barnets bästa, CRC/C/GC/14, punkt 6. 
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– En materiell rättighet: Rättigheten att få barnets bästa bedömt 
och i första hand beaktat när olika intressen vägs mot varandra i 
beslut som gäller barnet, samt garantin att denna rättighet alltid 
tillämpas när ett beslut ska fattas som rör ett enskilt barn, en 
grupp barn, eller barn i allmänhet. Artikel 3.1. skapar en reell 
skyldighet för staterna; den är direkt tillämplig och kan åberopas 
i domstol. 

– En grundläggande rättslig tolkningsprincip: Om en rättsregel är 
öppen för fler än en tolkning ska den tolkning som mest 
verkningsfullt tillgodoser barnets bästa ha företräde. Tolknings-
ramarna är de rättigheter som värnas i konventionen och dess 
fakultativa protokoll. 

– Ett tillvägagångssätt: När ett enskilt barn, en identifierad grupp 
barn eller barn i allmänhet kommer att påverkas av ett beslut, 
måste beslutsprocessen innehålla en utvärdering av eventuella 
positiva eller negativa konsekvenser för barnet eller barnen i 
fråga. Bedömning och fastställande av barnets bästa kräver ett 
rättssäkert förfarande, dessutom måste beslutsmotiveringen visa 
att uttrycklig hänsyn har tagits till barnets bästa. Det betyder att 
konventionsstaterna ska förklara hur man har tagit hänsyn till 
barnets bästa i beslutet, det vill säga vad som har ansetts vara för 
barnets bästa, vilka kriterier detta grundas på, samt hur barnets 
intressen har vägts mot andra hänsynstaganden vare sig dessa 
handlar om övergripande policyfrågor eller enskilda fall. 

Barnets bästa är ett dynamiskt koncept som kräver att man gör 
bedömningar anpassade till det specifika sammanhanget.58 

4.5.3.3 Rätten till liv, överlevnad och utveckling 

Konventionsstaterna ska erkänna varje barns inneboende rätt till 
livet (artikel 6.1) och ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa 
barnets överlevnad och utveckling (artikel 6.2). Som nämnts ovan 

 
58 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att i första hand få 
beaktat vad som bedöms vara barnets bästa, CRC/C/GC/14, punkt 1. 
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innebär utveckling ett helhetsbegrepp vilket omfattar barnets 
fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.59 

4.5.3.4 Rätten att uttrycka sina åsikter 

Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda 
egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. 
Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder 
och mognad (artikel 12.1). För detta ändamål ska barnet, i alla 
domstolsförfaranden och administrativa förfaranden som rör barnet, 
särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom en 
företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt 
med nationella procedurregler (artikel 12.2). 

För barnet är det en rättighet, inte en skyldighet att uttrycka sina 
åsikter.60 Om barnet inte kan eller inte vill framföra sina åsikter, ska 
barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. 
Behovet av att klarlägga barnets inställning är särskilt stort i de fall 
då barnet är i behov av skydd.61 

4.5.3.5 Konventionens innehåll i övrigt 

Barnkonventionens del I som anger de fri- och rättigheter som 
konventionen erkänner består av totalt 41 artiklar. I detta samman-
hang är framför allt följande bestämmelser enligt vår mening av 
betydelse. 

Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, 
administrativa åtgärder och andra åtgärder för att genomföra de 
rättigheter som erkänns i konventionen. I fråga om ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter ska konventionsstaterna till fullo 
utnyttja sina tillgängliga resurser för att vidta sådana åtgärder. Vid 
behov ska sådana åtgärder vidtas inom ramen för det internationella 
samarbetet (artikel 4). 

Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i 
sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte 

 
59 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 5 (2003) Allmänna åtgärder för genomförande 
av FN:s konventionen om barnets rättigheter, CRC/GC/2003/5, punkt 12. 
60 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 12 (2009) Barnets rätt att bli hörd, 
CRC/C/GC/12, punkt 16. 
61 Prop. 2012/13:10, Stärkt stöd och skydd för barn och unga, s. 135. 
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heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende. Barnet har 
rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp (artikel 
16). 

Konventionsstaterna ska erkänna barnets rätt till utbildning och 
ska bland annat särskilt vidta åtgärder för att uppmuntra regel-
bunden närvaro i skolan och minska antalet studieavbrott (artikel 
28.1 (e)) samt barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation 
anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella och 
konstnärliga livet (artikel 31.1). 

Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, 
administrativa, sociala och utbildningsmässiga åtgärder för att 
skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada 
eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller 
utnyttjande, medan barnet är i föräldrars, vårdnadshavares eller 
annan persons vård (artikel 19). 

Konventionsstaterna ska skydda barn från olaglig användning av 
narkotika och psykotropa ämnen och förhindra att barn utnyttjas i 
den olagliga framställningen av och handeln med sådana ämnen 
(artikel 33), skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande 
och sexuella övergrepp (artikel 34), förhindra bortförande och 
försäljning av eller handel med barn oavsett syfte och form (artikel 
35) samt skydda barnet mot alla andra former av utnyttjande som 
kan skada barnet i något avseende (artikel 36).
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5 Internationell utblick 

I utredningens uppdrag ingår att undersöka relevant lagstiftning i de 
övriga nordiska länderna och i övrigt göra befogade internationella 
jämförelser. I detta kapitel lämnas en redogörelse för den sociala 
barn- och ungdomslagstiftningen i Danmark, Finland och Norge 
med fokus på vissa insatser för barn som bedömts ha relevans i 
sammanhanget. Viss lagstiftning som innebär begränsningar av 
rörelsefriheten gås också igenom, med fokus på bestämmelser som 
är tillämpliga i förhållande till barn. En redogörelse lämnas också för 
vissa möjligheter i brittisk rätt att begränsa en persons möjlighet att 
vistas på vissa platser på grund av uppvisat antisocialt beteende. 

5.1 Danmark 

5.1.1 Sociallagstiftning 

De danska bestämmelserna om vård av barn och unga regleras i 
serviceloven.62 Om barnet har missbruksproblem, ett kriminellt 
beteende eller andra allvarliga sociala svårigheter finns det bland 
annat möjlighet att besluta om placering utanför hemmet, vilket kan 
ske frivilligt eller med tvång (§§ 52 och 58). Placering kan i vissa fall 
ske på delvis låsta avdelningar/institutioner (§ 63 a) eller så kallade 
säkrade institutioner (§ 63 b) och särskilt säkrade avdelningar (§ 63 
c). 

Kommunstyrelsen har också möjlighet att besluta om så kallat 
børne- og ungepålæg (barn- och ungdomsföreläggande), § 57 b 
serviceloven. Kommunstyrelsen ska besluta om insatsen för barn i 
åldern 10–17 år, som uppvisar ett visst beteende som är av en sådan 
karaktär att det utgör en risk för barnets utveckling och det inte är 

 
62 LBK nr 170 af 24/01/2022 Bekendtgørelse af lov om social service. 
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möjligt med frivilliga insatser. De typer av beteende som aktualiseras 
är om barnet har en olovlig skolfrånvaro/inte uppfyller skolplikten, 
misstänks eller har dömts för brott av viss omfattning eller av viss 
art, har allvarliga beteende- eller anpassningsproblem, eller vägrar att 
samarbeta med myndigheterna för att lösa sin situation. Kommun-
styrelsen kan besluta om barn- och ungdomsföreläggande även utan 
samtycke. 

Det är fråga om en framåtsyftande insats i syfte att få till en 
positiv utveckling för barnet, och insatsen ska inte användas eller 
utformas som en sanktion eller straff mot ett redan uppvisat 
beteende.63 Pålägget ska innehålla en eller flera villkor riktade mot 
barnet (§ 57 b). Det kan bland annat vara fråga om att barnet ska ha 
en kontaktperson, ska delta i behandling eller att barnet ska vara 
hemma vid en viss tid (till exempel att barnet ska befinna sig i 
hemmet under fredag och lördag kväll).64 De villkor som uppställs 
ska vara ägnade att lösa de beteendeproblem som uppvisas i det 
specifika fallet, det ska med andra ord finnas ett samband mellan 
villkorens innehåll och den beteendeförändring man vill få till stånd. 
Villkoren ska stå i rimlig proportion till syftet.65 Föreläggandet gäller 
för en begränsad period, högst 12 månader, men kan förlängas med 
6 månader åt gången. Föreläggandet ska upphöra om förhållandena 
som låg till grund för beslutet har ändrats eller om insatsen inte 
längre bedöms lämplig. Om barnet inte följer föreläggandet har 
kommunen möjlighet att begära handräckning från polisen för att 
föra barnet dit insatsen ska utföras. 

Det finns också en möjlighet att rikta ett föreläggande mot 
föräldrarna, så kallat forældrepålæg (§ 57 a). Ett sådant föreläggande 
ska meddelas om barnets utveckling, på grund av ett sådant beteende 
som angetts ovan, är i fara och det bedöms bero på att 
vårdnadshavarna brister i sitt ansvar. Ett föräldraföreläggande syftar 
till att säkerställa att vårdnadshavaren är aktiv i att stötta och hjälpa 
barnet. Om föräldrarna inte följer ett beslut om föräldraföre-
läggande kan barnbidraget minskas och rätten till bostadsbidrag 

 
63 VEJ nr 9142 af 26/02/2019 Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres 
familier, punkt 361. 
64 VEJ nr 9142 af 26/02/2019 Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres 
familier, punkt 368. 
65 VEJ nr 9142 af 26/02/2019 Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres 
familier, punkt 376. 
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påverkas. Barn- och ungdomsföreläggande och föräldraföreläggande 
kombineras ofta. 

I Danmark finns även lov om bekæmpelse af ungdoms-
kriminalitet66 som har till syfte att förebygga ungdomskriminalitet 
(§ 1). Lagen är tillämplig på barn mellan 10–17 år som har dömts till 
fängelse eller misstänks ha begått så kallad personfarlig kriminalitet 
eller grovt brott i strid med strafflagen, narkotikastrafflagen eller 
vapenlagstiftningen67 och som bedöms ha en särskild risk för 
ytterligare brottslighet (§ 2). Med stöd av lagen kan man besluta om 
en tvåårig handlingsplan (i vissa fall kan handlingsplanen fastställas 
att gälla i 4 år) med villkor för barnet. Villkoren kan till exempel vara 
att barnet ska vistas i hemmet under vissa tider eller ska ta emot 
behandling. Utgångspunkten är att åtgärderna ska beslutas med 
vårdnadshavarnas samtycke men vissa typer av åtgärder, bland annat 
hemarrest, kan beslutas utan samtycke (§ 13). Man kan också, om 
det finns en uppenbar risk för att barnets hälsa eller utveckling lider 
allvarlig skada, fatta beslut om vård utanför hemmet (§ 14). 

5.1.2 Uppehållsförbud 

Enligt straffeloven68 kan en person som dömts till en frihets-
berövande påföljd för brott kopplade till organiserad brottlighet69 
ges så kallat uppehållsförbud (opholdsforbud, § 79 a). Det innebär 
ett förbud mot att röra sig eller uppehålla sig i ett eller flera närmare 
avgränsade områden i närheten av brottsplatsen eller, om det är fråga 
om gängbrottslighet, där personer i den kriminella grupperingen 
uppehåller sig. 

Uppehållsförbud kan också, för att motverka radikalisering, 
meddelas den som dömts för terrorismrelaterad brottslighet 

 
66 Lov nr 1705 af 27/12/2018 Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. 
67 ”Alvorlig kriminalitet ved overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer, 
våbenloven eller knivloven.” 
68 LBK nr 1851 af 20/09/2021 Bekendtgørelse af straffeloven. 
69 Bestämmelsen är tillämplig vid vissa typer av brott (till exempel gärningar motsvarande 
misshandel, olaga hot och rån i svensk straffrätt), om lagöverträdelsen har bakgrund i eller är 
ägnad att framkalla en konflikt mellan grupper av personer. Detta under förutsättning att det 
som ett led i en sådan konflikt används antingen skjutvapen eller vapen eller explosiva ämnen 
som på grund av deras särskilt farliga beskaffenhet är ägnade att orsaka betydande skada, eller 
förekommer mordbrand (§ 81 a). Bestämmelsen är också tillämplig om en person dömts för 
brott mot andra straffstadganden i straffeloven eller enligt den straffrättsliga regleringen 
avseende narkotika, skjutvapen och explosiva ämnen, och har anknytning till en grupp 
personer som tillsammans står bakom allvarlig och omfattande brottslighet, förutsatt att 
brottet är relaterat till den dömdes anknytning till gruppen. 
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(§ 79 b), och innebär då ett förbud mot att röra sig inom eller 
uppehålla sig i ett avgränsat område där det finns en särskild risk för 
att den enskilde fastnar i eller återgår till en radikaliserande miljö 
eller utsätter andra för radikalisering. I syfte att motverka 
radikalisering kan domstolen även besluta om kontaktförbud (§ 79 
b), vilket innebär ett förbud mot att kontakta personer dömda för 
terrorismrelaterad brottslighet. Kontaktförbudet omfattar inte de 
närmaste familjemedlemmarna, i den mån ett förbud skulle strida 
mot Danmarks internationella åtaganden. Uppehållsförbuden gäller 
mellan 1 och 10 år räknat från domen och kan efter begäran av den 
enskilde omprövas efter 3 år, och därefter efter 2 år. 

I mars 2021 lades det fram ett förslag om att införa en ny typ av 
uppehållsförbud riktat mot grupper av personer som vistas på en viss 
plats.70 Bakgrunden till förslaget var att öka tryggheten genom att 
förhindra att grupper av unga kriminella samlas på offentliga platser 
och genom sitt beteende skapar otrygghet för andra som rör sig i 
området. I motiveringen till förslaget framfördes också att före-
komsten av sådana grupper inom vissa områden kan komma att 
påverka unga negativt på så sätt att de riskerar att bli påverkade att 
välja en kriminell bana.71 Enligt förslaget skulle uppehållsförbud 
kunna meddelas av polisen för en grupp av personer som inom ett 
område uppvisar ett beteende (det behöver inte vara fråga om 
kriminella handlingar) som är ägnat att skapa otrygghet för de 
personer som bor eller rör sig i området. Förbudet skulle gälla i max 
30 dagar, med möjlighet att förlängas ytterligare 30 dagar. Förbudet 
skulle kunna riktas mot alla personer, oavsett ålder. Överträdelse av 
förbudet skulle bestraffas med böter vid första överträdelsen och vid 
upprepade överträdelser med fängelse upp till 1 år (som huvudregel 
30 dagar). Förslaget röstades ned av Folketinget.72 

5.1.3 Omhändertagande 

Om ett barn påträffas berusad eller påverkad av narkotika under 
förhållanden som innebär fara för personen själv eller andra eller den 

 
70 Se 2020/1 LSF 189 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed, 
retsplejeloven og udlændingeloven. 
71 2020/1 LSF 189 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed, 
retsplejeloven og udlændingeloven, avsnitt 2.2.2. 
72 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l189b/index.htm (hämtad 2021-12-01). 
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allmänna ordningen och säkerheten ska barnet enligt § 11 
politiloven73 omhändertas av polisen. För att avvärja risken för 
barnet eller omgivningen kan polisen, om inte mindre ingripande 
åtgärder är tillräckliga, frihetsberöva barnet i syfte att överlämna 
barnet till vårdnadshavare eller vården. Beroende på barnets ålder 
finns begränsningar i hur frihetsberövandet får genomföras och 
under hur lång tid.74 

Om polisen påträffar ett barn under andra förhållanden som 
innebär fara för barnets säkerhet eller hälsa ska polisen enligt § 13 
politiloven omhänderta barnet. För att avvärja faran kan polisen, om 
inte mindre ingripande åtgärder är tillräckliga, frihetsberöva barnet i 
syfte att överlämna barnet till vårdnadshavarna eller de sociala 
myndigheterna. Frihetsberövandet ska vara så kortlivat och skon-
samt som möjligt och ska så långt möjligt inte överstiga 6 timmar. 

5.2 Finland 

5.2.1 Sociallagstiftning 

De finska bestämmelserna om vård av barn och unga återfinns i 
barnskyddslagen75. Lagen är tillämplig på barn (under 18 år) och 
unga personer (18–24 år). Vid behov ska socialvården i första hand 
tillhandahålla stödåtgärder inom öppenvården (7 kap.). Stödåtgärder 
inom öppenvården vidtas i möjligaste mån i samarbete med barn och 
vårdnadshavare. Stödåtgärderna kan bestå av till exempel stöd i 
skolgången, rehabilitering och familjehabilitering (36 §). Kortare 
placeringar utanför hemmet kan också tillhandahållas inom ramen 
för öppenvården om samtycke finns (37 §). 

Om ett barn allvarligt äventyrar sin hälsa eller utveckling genom 
att använda rusmedel, begå en brottslig gärning som inte kan anses 
obetydlig eller uppvisar annat därmed jämställbart beteende, ska 
barnet omhändertas för vård utanför hemmet. Vård utanför hemmet 
kan endast tillgripas om stödåtgärder inom öppenvården inte är 
lämpliga eller möjliga i enlighet med barnets bästa eller om de har 
visat sig vara otillräckliga (40 §). Vård utanför hemmet kan ske i så 
kallade barnskyddsanstalter. Vid vård på barnskyddsanstalt finns 

 
73 LBK nr 1270 af 29/11/2019 Bekendtgørelse af lov om politiets virksomhed. 
74 Se § 12 politiloven. 
75 Barnskyddslag 417/2007. 
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möjligheter att i vissa situationer använda begränsande åtgärder. 
Begränsningar får endast beslutas om det är nödvändigt på grund av 
att barnets egen eller någon annans hälsa är utsatt för allvarlig fara, 
för att trygga barnets egna eller någon annans fysiska integritet eller 
för att förhindra omfattande egendomsskada och om begränsningen 
står i proportion till det intresse som ska skyddas (61 a §). Till 
exempel kan ett barns rörelsefrihet begränsas på så sätt att barnet 
förbjuds att avlägsna sig från anstaltens område, anstalten eller en 
viss bostadsenhets lokaler om barnet uppvisar ett socialt ned-
brytande beteende eller begränsningen i övrigt behövs med avseende 
på vården eller omsorgen om barnet för att skydda barnet mot ett 
beteende som allvarligt skadar honom eller henne (69 §). 

5.2.2 Omhändertagande 

En polisman har enligt 2 kap. 2 § polislagen76 rätt att gripa en person 
för att skydda denne från allvarlig fara som utgör en överhängande 
risk för personens liv, fysiska integritet, säkerhet eller hälsa om 
personen är oförmögen att ta vara på sig själv och faran inte annars 
kan avvärjas eller personen omhändertas på annat sätt. Är personen 
under 18 år ska han eller hon utan dröjsmål överlämnas till vård-
nadshavarna eller sociala myndigheter. 

5.3 Norge 

5.3.1 Sociallagstiftning 

De norska bestämmelserna om vård av barn och unga återfinns i 
barnevernlov.77 Insatser enligt lagen kan beviljas för barn under 18 
år, men i vissa fall kan beviljade insatser fortgå fram till 25 års ålder 
(§ 1-3). 

Ett barn som har uppvisat allvarlig eller upprepad brottslighet, 
ihållande missbruk eller andra allvarliga beteendeproblem får place-
ras på en barnskyddsinstitution upp till 4 veckor för observation, 
undersökning och korttidsbehandling. Om det är troligt att barnet 
behöver en mer långvarig behandling kan barnet placeras på en 

 
76 Polislag 872/2011. 
77 LOV-1992-07-17-100 Lov om barneverntjenester. 
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behandlings- eller utbildningsinstitution i upp till 12 månader. 
Placeringstiden kan därefter förlängas med upp till ytterligare 
12 månader. Placering kan ske såväl med som utan samtycke (§ 4-24 
och § 4-26). Finns det ett beslut om placering på institution utan 
samtycke får barnet inte föras ut ur landet (§ 4-31). 

För barn och unga som vistas på barnskyddsinstitutioner finns 
det möjlighet att i speciella situationer vidta tvångsåtgärder och 
begränsa deras rättigheter (§ 5-9). Utgångspunkten är att institu-
tionerna måste drivas på så sätt att barnen själva kan vara med och 
bestämma i personliga frågor. Självbestämmanderätten kan dock 
begränsas utifrån barnets ålder och mognad, syftet med vistelsen och 
institutionens ansvar för verksamheten, inklusive ansvaret för 
säkerhet och välbefinnande. Barnet har en rätt att röra sig fritt både 
inom och utanför institutionsområdet men begränsningar kan göras 
med hänsyn till behovet av säkerhet och välbefinnande. Om barnet 
har placerats på grund av allvarliga beteendeproblem med stöd av 
§ 4-24 eller § 4-26 kan rätten att lämna området begränsas i den 
utsträckning som är nödvändig med hänvisning till syftet med 
beslutet om vård. 

Bestämmelserna i § 5-9 barnevernloven kompletteras av 
föreskrifter78 som närmare reglerar bland annat möjligheten att 
använda tvångsmedel. Tvång och andra intrång i den personliga 
integriteten får inte användas i större utsträckning än vad som är 
nödvändigt med hänvisning till syftet. Andra mindre ingripande 
åtgärder ska, så långt det är möjligt prövas först (§ 12). I akuta 
farosituationer kan nödvändigt tvång användas, som till exempel att 
under en kortare period isolera barnet (§ 14). För barn och unga som 
placeras på barnskyddsinstitution på grund av allvarliga beteende-
problem finns det därutöver bestämmelser som möjliggör be-
gränsningar av rörelsefriheten. Barnets möjlighet att lämna 
institutionsområdet eller att fritt röra sig inom området kan in-
skränkas om det är nödvändigt för syftet med placeringen. 
Inskränkningarna kan beslutas för max 14 dagar åt gången, men ska 
inte vara i kraft längre tid än nödvändigt (§ 22). Beslut om 
inskränkning av rörelsefriheten kan överklagas (§ 27). 

 
78 FOR-2011-11-15-1103 Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i 
barneverninstitusjon. 
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Den 18 juni 2021 beslutades om en ny barnevernslov79 i Norge 
som ska träda i kraft år 2023. Den nya lagstiftningen innebär inga 
ändringar i rätten att använda rörelsebegränsningar. 

5.3.2 Uppehållsförbud 

Den norska straffeprocessloven80 innehåller vissa regler om 
uppehållsförbud (oppholdsforbud). Åklagaren kan, enligt § 222 c, 
förbjuda ett barn under 15 år att befinna sig på en bestämd plats, om 
det finns skäl att tro att faran för att barnet kommer att begå en 
straffbar handling ökar om han eller hon befinner sig där. Ett sådant 
förbud ska gälla för viss tid, högst 6 månader, dock endast så länge 
villkoren för förbudet är uppfyllda. Förbudet ska vara skriftligt och 
motiverat. Om barnets förmyndare inte samtycker till förbudet ska 
åklagaren snarast, men senaste inom 5 dagar, överlämna saken till 
rätten för prövning. Uppehållsförbud får endast meddelas om det är 
proportionerligt och tillräckliga skäl talar för åtgärden (§ 170 a). Om 
ett barn bryter mot uppehållsförbudet och påträffas av polisen kan 
polisen föra hem barnet (se vidare nedan). 

Det finns även en möjlighet att besluta om uppehållsförbud i 
syfte att förebygga gängkriminalitet. Om det finns fara för våld-
samheter mellan olika grupperingar kan åklagaren med stöd av § 222 
b förbjuda en eller flera personer, som tillhör eller har anknytning 
till en grupp personer som brukar använda våld, att uppehålla sig på 
specifika platser som har koppling till grupperingarna. Det krävs 
dock att det finns skäl att tro att våldsamheterna kan medföra skada 
på personer som bor eller uppehåller sig i närheten av den aktuella 
platsen. Om det finns särskilda skäl får förbudet riktas mot alla som 
tillhör eller är associerade med de aktuella grupperingarna. Förbudet 
gäller för viss tid, högst 1 år åt gången. Åklagaren måste snarast, men 
senast 5 dagar efter beslutet, överlämna saken till rätten för 
prövning. Även här gäller att uppehållsförbud endast får meddelas 
om det är proportionerligt och tillräckliga skäl talar för åtgärden 
(§ 170 a). 

Justis- og beredskapsdepartementet har i en skrivelse till 
Stortinget aviserat att man vill se över möjligheten att införa 

 
79 LOV-2021-06-18-97 Lov om barnevern (barnevernsloven). 
80 LOV-1981-05-22-25 Lov om rettergangsmåten i straffesaker. 
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uppehållsförbud och elektroniska kontrollåtgärder för att hindra 
ungdomar från att vistas i belastade områden eller på platser som tros 
öka risken för brott.81 

5.3.3 Omhändertagande 

Om ett barn under 15 år på egen hand driver omkring på en offentlig 
plats efter kl. 22 eller bryter mot ett förbud enligt § 222 c 
straffeprocessloven kan polisen med stöd av § 13 första stycket 
politiloven82 föra hem barnet. 

Polisen kan också med stöd av § 13 andra stycket politiloven ta 
hand om barn som påträffas under omständigheter som uppen-
barligen utgör en allvarlig risk för barnets hälsa eller utveckling. I 
sådana situationer ska polisen omedelbart se till att barnet förs till en 
vårdnadshavare eller de sociala myndigheterna. Omhändertagande 
med stöd av andra stycket kan även ske av barn över 15 år om det 
finns anledning att anta att åtgärden kommer att vara användbar. 

5.3.4 Orossamtal 

Om polisen har anledning att tro att en person under 15 år har begått 
en annars kriminell handling eller att en person under 18 år har 
begått ett brott, kan polisen kalla barnet och dennes vårdnadshavare 
till Polismyndigheten för ett samtal i brottsförebyggande syfte, § 13 
politiloven (bekymringssamtal). Samtalet är ett kartläggningsverktyg 
och en dialogform som riktar sig till både den minderårige och 
vårdnadshavarna.83 

5.4 England 

5.4.1 Åtgärder riktade mot antisocialt beteende 

I Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014 regleras 
möjligheterna att utfärda civil injunctions (förelägganden) och 

 
81 Meld. St. 34 (2020–2021) Sammen mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet. Skrivelsen 
lämnades in av den tidigare regeringen och det är i dagsläget oklart om nuvarande regering har 
för avsikt att gå vidare med frågan. Skrivelsen har inte behandlats av Stortinget. 
82 LOV-1995-08-04-53 Lov om politiet. 
83 Meld. St. 34 (2020–2021) Sammen mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet, s. 64. 
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Community Protection Notices (CPN) som reaktion på ett anti-
socialt beteende.84,85 Besluten innebär att mottagaren måste följa 
vissa i beslutet närmare angivna regler. Det kan till exempel vara 
fråga om att personen förbjuds att vistas på en viss plats eller att 
umgås med vissa personer eller att personen ska delta i behandling 
för att förbättra sitt beteende. 

Civil injunctions kan beslutas för personer som är 10 år eller äldre 
om personen ägnat sig åt eller riskerar att ägna sig åt ett antisocialt 
beteende och ett föreläggande bedöms lämpligt för att förhindra 
beteendet. Med antisocialt beteende menas trakasserier eller 
beteenden som skapar obehag för en annan person samt beteenden 
som orsakar olägenhet för en person i dess boendemiljö eller andra 
bostadsrelaterade olägenheter. Det kan till exempel vara att uppträda 
berusad, bete sig hotfullt, vandalisera eller att störa grannar genom 
att spela hög musik.86 Villkoren i föreläggandet ska så långt som 
möjligt utformas på ett sådant sätt att de inte påverkar de tider som 
personen normalt arbetar eller går i skolan. Civil injunctions beslutas 
av domstol efter ansökan av till exempel lokala myndigheter, 
bostadsförmedlare eller polis. För personer under 18 år fattas 
beslutet av ungdomsdomstol (youth court). Om personen är under 
18 år får en civil injunction gälla i max 12 månader. Om en person 
under 18 år inte följer de uppsatta villkoren kan domstolen besluta 
om supervision order eller detention order.87 En supervision order 
innebär att personen, under max 6 månader, ska följa vissa närmare 
angivna villkor om möten med en övervakare, deltagande i vissa 
typer av aktiviteter eller en skyldighet att vistas på en viss plats under 
vissa tider. Ett villkor att vistas på en viss plats kan kombineras med 
elektronisk övervakning. En supervision order som inte följs kan 
ersättas av en annan supervision order eller av en detention order. En 
detention order innebär att personen hålls i förvar i max 3 månader. 
Personen ska vistas antingen på ett utbildningscenter, på en 
institution för unga lagöverträdare eller på en viss typ av boende. 

CPN kan beslutas för en person som är 16 år eller äldre om denne 
uppvisar ett orimligt (”unreasonable”), bestående beteende som har 
en negativ inverkan på livskvaliteten för de som bor i området. De 
villkor som uppställs ska ha till syfte att förhindra eller minska den 

 
84 Injunctions regleras i Part 1 och Civil Protection Notices i Part 4 Chapter 1. 
85 Tidigare användes så kallade Antisocial Behaviour Orders som infördes 1999. 
86 https://www.gov.uk/civil-injunctions-criminal-behaviour-orders (hämtad 2021-12-01). 
87 Se Schedule 2 till Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014. 
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skadliga inverkan. CPN kan utfärdas av polis, lokala myndigheter 
eller personer utsedda av den lokala myndigheten. Att inte efterleva 
ett beslutat CPN är straffbelagt med böter. 

5.5 Sammanfattning 

Inom den sociala lagstiftningen har övriga nordiska länder möjlighet 
att under vissa förutsättningar begränsa rörelsefriheten för barn som 
vistas på vissa typer av institutioner, motsvarande vad som gäller 
enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
Det danska systemet med förelägganden, som kan riktas mot både 
föräldrar och barn, möjliggör också uppställandet av villkor som i 
viss mån kan sägas begränsa barnets rörelsefrihet, till exempel kan 
barnet vara skyldigt att vistas i hemmet under vissa tider. Det finns 
dock ingen reglering i övrigt i övriga nordiska länder som möjliggör 
att begränsa ett barns rätt att vistas på en viss plats eller inom ett 
visst område i syfte att förebygga eller förhindra att barnet far illa. 

Både Danmark och Norge kan genom så kallade uppehållsförbud 
begränsa en persons rätt att vistas på en viss plats eller inom ett visst 
område. Dessa åtgärder är dock inte insatser inom den sociala vården 
utan är antingen en reaktion på brott (Danmark) eller syftar till att 
förebygga brottslighet (Norge). De möjligheter som finns enligt 
engelsk rätt att rikta förelägganden mot en person som uppvisar ett 
antisocialt beteende har snarast karaktären av ordningsförebyggande 
insatser.
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6 Problembilden 

I detta kapitel beskrivs några typer av normbrytande beteenden hos 
barn som kan skada deras hälsa och utveckling, samt risk- och 
skyddsfaktorer som har betydelse för att utveckla ett normbrytande 
beteende. Vidare beskrivs vissa miljöer eller sammanhang som kan 
antas ha betydelse för utvecklandet av dessa beteenden. Av-
slutningsvis ges en kort överblick av hur socialtjänst och 
Polismyndigheten arbetar med barn som rör sig i dessa riskmiljöer. 

6.1 Normbrytande beteenden hos barn 

Artikel 6 i barnkonventionen slår fast barns rätt till liv, överlevnad 
och utveckling. Konventionsstaterna har enligt artikeln en 
skyldighet att till det yttersta av sin förmåga säkerställa barns 
överlevnad och utveckling. Av detta får anses följa att barn har rätt 
att växa upp i en miljö som främjar barnens möjligheter att utvecklas 
till sin fulla potential.88 Av barnkonventionen följer också en 
skyldighet för staten att skydda barn mot alla former av fysiskt och 
psykiskt våld, skada eller övergrepp och mot ekonomiskt och 
sexuellt utnyttjande. 

Det finns en rad beteenden som riskerar att skada barns hälsa och 
utveckling. Det kan vara fråga om ett kriminellt beteende, att 
missbruka, utsätta sig för sexuell exploatering eller att ha andra 
normbrytande beteenden som riskerar att skapa en bristande 
anpassning till samhället och ett utanförskap som följer med upp i 
vuxenlivet. Att befinna sig i miljöer där det finns en risk att utsättas 

 
88 Barnombudsmannen (2018), Utanförskap, våld och kärlek till orten. Barns röster om att växa 
upp i utsatta kommuner och förorter, s. 24. Jfr Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 4 
(2003) Ungdomars hälsa och utveckling inom ramen för konventionen om barnets rättigheter, 
CRC/GC/2003/4, punkt 39 a), där kommittén, i fråga om konventionsstaternas skyldigheter 
vad gäller ungdomars hälsa och utveckling, uttalat att staterna ska skapa en säker och stöttande 
miljö för ungdomar. 
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för olika typer av kränkningar, övergrepp eller andra brott innebär 
också en risk för att ens hälsa och utveckling skadas. Det är också 
dessa typer av beteenden som kan ligga till grund för vård med stöd 
av 3 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 
LVU. 

Det finns flera risk- och skyddsfaktorer som enligt forskningen 
är de mest relevanta för att förstå varför ett barn utvecklar ett 
normbrytande beteende. I Socialstyrelsens kunskapsstöd för att 
bedöma risk och behov för barn och unga som begår brott eller har 
annat normbrytande beteende89 presenteras en översikt av dessa 
risk- och skyddsfaktorer. Normbrytande beteende definieras i 
kunskapsstödet som negativa, destruktiva beteenden som på olika 
sätt innebär överträdelser mot regler eller normer i det samhälle som 
individen lever i. Det handlar om alla beteenden som kan anses vara 
brottsliga kriminella handlingar, men även beteenden som inte är 
formella lagöverträdelser utan snarare allvarliga regel- och norm-
brott, såsom att skolka eller rymma hemifrån.90 De risk- och 
skyddsfaktorer som har betydelse för utvecklingen av denna typ av 
normbrytande beteenden hos barn är i många fall desamma även när 
det är fråga om missbruk och andra typer av destruktiva beteenden.91 
Följande avsnitt utgår från Socialstyrelsens översikt om inte annat 
anges.92 Översikten är baserad på en genomgång av framför allt 
internationell forskning.93 

 
89 Socialstyrelsen (2020), Bedöma risk och behov för barn och unga som begår brott eller har 
annat normbrytande beteende. Kunskapsstöd för socialtjänsten. 
90 Socialstyrelsen (2020), Bedöma risk och behov för barn och unga som begår brott eller har 
annat normbrytande beteende. Kunskapsstöd för socialtjänsten, s. 16. 
91 Se till exempel https://kunskapsstodforvardgivare.se/omraden/psykisk-halsa/regionala-
vardprogram---narkotika-och-dopning/beroende-bland-ungdomar (hämtad 2022-03-09), 
rörande missbruk, SOU 2004:71, Sexuell exploatering av barn i Sverige och Socialstyrelsen 
(2015), Sex mot ersättning. Utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn och unga, rörande 
sexuell exploatering. 
92 Socialstyrelsen (2020), Bedöma risk och behov för barn och unga som begår brott eller har 
annat normbrytande beteende. Kunskapsstöd för socialtjänsten. I kapitel 2 i presenteras 
översikten av risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende. Sammanställningen är 
framtagen av professorerna Anna-Karin Andershed och Henrik Andershed från Örebro 
Universitet. 
93 Socialstyrelsen (2020), Bedöma risk och behov för barn och unga som begår brott eller har 
annat normbrytande beteende. Kunskapsstöd för socialtjänsten, s. 74. 
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6.1.1 Komplex modell med olika typer av faktorer 

Utvecklingen av normbrytande beteende bland barn ser olika ut för 
olika personer. Det är en komplex modell, där olika risk- och 
skyddsfaktorer samspelar och påverkar varandra i olika riktningar 
och på olika nivåer. Det finns inte en enskild förklaringsmodell som 
på ett fullständigt sätt förklarar varför vissa barn utvecklar ett 
normbrytande beteende. Tillgänglig kunskap pekar mot att det är 
mer troligt att det finns flera olika orsaksbakgrunder till att barn 
utvecklar ett normbrytande beteende. Ett specifikt normbrytande 
beteende orsakas alltså inte av samma faktorer för alla individer. Barn 
som uttrycker samma typ av normbrytande beteende, har olika 
kombinationer av riskfaktorer som förklarar just deras norm-
brytande beteende. De olika orsaksbakgrunderna är vanligtvis 
sammansatta av flera, snarare än enstaka riskfaktorer för norm-
brytande beteende. Ju fler riskfaktorer som finns hos barnet och i 
omgivningen, desto större är risken för att ett normbrytande 
beteende utvecklas och upprätthålls. 

Det är dock viktigt att poängtera att inte alla unga personer som 
uppvisar riskfaktorer kommer att utveckla ett normbrytande 
beteende. Det går inte att med någon större säkerhet i det enskilda 
fallet bedöma om ett barn kommer att utveckla ett normbrytande 
beteende eller inte. Barn med många riskfaktorer kan utvecklas på 
ett positivt sätt, medan barn som inte uppvisat några tecken på 
riskfaktorer kan utveckla ett normbrytande beteende.94 Forskning 
visar till exempel att en överväldigande majoritet av dem som växt 
upp under utsatta livsvillkor inte begår brott.95 

Risk- och skyddsfaktorer återfinns på flera olika nivåer: 
individnivå, familjenivå, skola, samhällsnivå med mera. Risk- och 
skyddsfaktorerna kategoriseras in i direkta (faktorer som mer direkt 
kan relateras till det normbrytande beteendet) och indirekta faktorer 
(faktorer som sannolikt har en mer indirekt inverkan på utveck-
lingen av ett normbrytande beteende), föränderliga (är möjliga att 
påverka) och oföränderliga faktorer (inte möjliga att påverka) samt 
initierande (faktorer som direkt eller indirekt gör att ett norm-

 
94 Socialstyrelsen (2020), Bedöma risk och behov för barn och unga som begår brott eller har 
annat normbrytande beteende. Kunskapsstöd för socialtjänsten, s. 28 och Brå (2016), Insatser mot 
brott och otrygghet i socialt utsatta områden, rapport 2016:20, s. 72. 
95 Gerell, Hallin, Nilval och Westerdahl (2020), Att vända utvecklingen – från utsatta områden 
till trygghet och delaktighet, s. 79. 
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brytande beteende debuterar) och upprätthållande faktorer 
(faktorer som gör att det normbrytande beteendet upprätthålls). 
Barnets och föräldrarnas egna egenskaper och beteenden, som 
kontakten mellan barn och föräldrar, är mest betydelsefulla för 
utvecklingen av normbrytande beteenden före 12 års ålder. Ju äldre 
barnet blir, desto större betydelse får generellt sociala och 
strukturella dimensioner och faktorer såsom kamratrelationer och 
närsamhällets strukturer och aktiviteter. 

6.1.2 Risk- och skyddsfaktorer för barn att utveckla ett 
normbrytande beteende 

Kamratrelationer 

En av de direkta och föränderliga riskfaktorerna är problematiska 
kamratrelationer, vilket kan bestå dels i att barnet har svårt att 
behålla eller inte är intresserad av relationer med personer med 
positiva beteenden och attityder (prosociala kamrater/relationer), 
dels att barnet umgås med personer som har normbrytande 
beteenden eller attityder, eller som använder alkohol eller droger 
(antisociala kamrater/relationer). Avsaknaden av en prosocial 
kamratgrupp kan göra att barnet inte lär sig att samspela med andra. 
Barn med normbrytande beteende väljer i stället ofta att umgås med 
andra barn och unga med normbrytande beteende, vilket kan leda till 
att de lär sig och blir motiverade att uttrycka fler normbrytande 
beteenden. 

På motsvarande sätt utgör ett prosocialt umgänge en direkt 
skyddsfaktor. Prosocialt umgänge ökar sannolikheten för ett 
prosocialt beteende. Mycket tyder på att barns sociala umgänge kan 
påverka deras beteende både på kort och lång sikt. 

Alkohol- och droganvändning 

Alkohol- och droganvändning hos barnet har en koppling till 
normbrytande beteenden men riktningen på sambanden mellan 
alkohol- och droganvändning och normbrytande beteende är 
omtvistat. De flesta studier pekar på att normbrytande beteende 
föregår problem med alkohol/droger, men det finns också studier 
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som antyder att det kan vara tvärtom eller att relationen kan vara 
dubbelriktad. Det är också möjligt att sambandet mellan alkohol- 
och droganvändning och normbrytande beteende beror på att 
beteendena delvis har samma underliggande orsaker och risk-
faktorer. 

Missbruk är en riskfaktor vad gäller sexuell exploatering. Att sälja 
sin kropp kan bli ett sätt att bekosta sitt missbruk. Missbrukande 
barn är också ofta belastade med många andra riskfaktorer och är 
troligtvis en av de grupper som är mest utsatt för sexuell 
exploatering.96 Att barnet befinner sig i en miljö där det säljs sex kan 
också leda till att barnet utvecklar ett missbruk, som ett sätt att ”stå 
ut”. 

Skolan 

Ett barns anknytning till och prestationer i skolan har betydelse både 
som risk- och skyddsfaktor. Bristfälliga skolprestationer kan leda till 
vantrivsel och att barnet utvecklar normbrytande beteenden som till 
exempel skolk. Det kan också leda till att barnet skaffar sig 
antisociala kamratrelationer. Detta kan på sikt leda till en bristande 
skolgång vilket medför svårigheter att till exempel etablera sig på 
arbetsmarknaden och få ett sammanhang som ung vuxen. En 
fullföljd skolgång å sin sida rustar barnet för vuxenlivet och ger 
bättre förutsättningar för att etablera sig på arbetsmarknaden. En 
positiv anknytning till skolan under skoltiden ökar också chansen 
till ett prosocialt umgänge. 

Skolrelaterade faktorer, som betyg, skolk, bristande engagemang 
i skolarbetet och avhopp från skolan, har i studier visat sig ha tydliga 
samband med ungdomsbrottslighet.97 Skolan lyfts inom forskningen 
också fram som en viktig faktor, både som risk- och skyddsfaktor, 
när det gäller våldsbejakande extremism.98 

 
96 SOU 2004:71, Sexuell exploatering av barn i Sverige, s. 81. 
97 Socialstyrelsen (2013), Unga och brott i Sverige. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, 
vård och omsorg 2013, s. 35. 
98 Barnombudsmannen (2018), Barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism. En 
kunskapsöversikt om barn inom höger-, vänster- och islamistisk extremism, s. 158. 
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Normbrytande beteende 

Normbrytande beteende, i betydelsen att bryta mot gällande 
normer, regler och lagar, är en direkt och föränderlig riskfaktor. 
Normbrytande beteende är rent statistiskt en av de starkaste 
riskfaktorerna för framtida normbrytande beteende. Den som redan 
uppvisat ett normbrytande beteende har alltså högre risk att göra det 
även i framtiden. Att så är fallet kan bero på att barnet upplever att 
beteendet fungerar, till exempel genom att bli våldsam mot andra får 
barnet sin vilja igenom. Normbrytande beteende kan också utlösa 
negativa reaktioner från andra personer och göra att barnet får svårt 
att skapa varaktiga positiva relationer. Normbrytande beteende kan 
även bidra till en bristfällig relation mellan föräldrarna och barnet, 
vilket kan utlösa negativa beteenden och uppfostringsstrategier hos 
föräldrarna som i sin tur också är riskfaktorer för normbrytande 
beteende. 

Debutålder 

En riskfaktor av oföränderlig karaktär är debutålder i normbrytande 
beteende. När en person utvecklar ett utpräglat normbrytande 
beteende redan under barndomen är risken relativt stor att beteendet 
stabiliseras och fortsätter över tid, jämfört med om beteendet 
debuterar senare, under ungdomsåren. Ju tidigare debut, desto större 
risk för ihållande och allvarlig problematik. En tidig alkoholdebut är 
till exempel en stark riskfaktor för alkoholmissbruk senare i livet.99 
Psykosocial och psykologisk anpassningsproblematik i vuxen ålder 
är överrepresenterat bland dem vars normbrytande beteende 
debuterade i barndomen. Även vid normbrytande beteende som 
debuterar i ungdomsåren finns en ökad risk för fortsatt och utbredd 
problematik. 

Socioekonomiska faktorer 

Även socioekonomiska förhållanden och demografi utgör faktorer 
som påverkar risken för barn. Till exempel när det gäller bostads-

 
99 https://kunskapsstodforvardgivare.se/omraden/psykisk-halsa/regionala-vardprogram---
narkotika-och-dopning/beroende-bland-ungdomar (hämtad 2022-03-09). 
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området som en faktor är risken för normbrytande beteende större 
bland barn som exponeras för våld och kriminalitet i sitt närområde. 
Detsamma gäller för barn som växer upp i ett missgynnat 
bostadsområde där samhällsservicen är bristfällig och där det sociala 
nätverket och den sociala kontrollen brister.100 Polismyndigheten 
har i flera rapporter beskrivit situationen i vad myndigheten kallar 
för utsatta områden.101 I rapporterna lyfts flera riskfaktorer för de 
barn som bor i områdena. Det handlar till exempel om bristande 
skolgång, svaga familjeanknytningar, utanförskap, segregation, 
upplevelser av diskriminering och fattigdom. Även fysiska faktorer 
beskrivs i vissa avseenden utgöra en ökad risk. Till exempel innebär 
den ofta utbredda trångboddheten i områdena att barn tillbringar sin 
lediga tid ute i den offentliga miljön, där även kriminella aktörer 
befinner sig och där barnen exponeras för en synlig kriminalitet. Den 
socioekonomiska situationen som leder till att många barn inte ser 
någon framtid i det konventionella samhället, närheten till synlig 
kriminalitet och avsaknaden av andra förebilder leder till att vägen in 
i den kriminella miljön kan framstå som närmast naturlig.102 

Andra faktorer 

Det finns flera andra risk- och skyddsfaktorer kopplade till den 
enskilde individen och familjen. Psykisk ohälsa hos både barnet och 
föräldrarna är riskfaktorer. Trotsighet, impulsivitet, koncentrations-
svårigheter eller negativa problemlösningsstrategier hos barnet är 
andra exempel på riskfaktorer. Svårigheter hos föräldrarna, till 
exempel ekonomiska svårigheter, våldsamma relationer, problema-
tiskt bruk av alkohol/droger eller ett kriminellt beteende, utgör 
också riskfaktorer. Ett positivt förhållningssätt, medvetenhet, 

 
100 Se till exempel Brå (2016), Kriminella nätverk och grupperingar. Polisers bild av 
maktstrukturer och marknader, rapport 2016:12, s. 56, där bland annat socialt utanförskap, 
instabila och segregerade bostadsområden och diskriminering lyfts fram av intervjuade poliser 
som riskfaktorer för unga som är i riskzonen för att dras in i kriminalitet. 
101 Polismyndigheten delar in dessa områden i tre grupper, beroende på deras grad av utsatthet: 
utsatt område, riskzon och särskilt utsatt område. Ett utsatt område är, enligt 
Polismyndighetens definition, ett geografiskt utsatt område som karaktäriseras av en låg 
socioekonomisk status där kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Se Polismyndigheten 
(2017), Utsatta områden – social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen 2017 
och Polismyndigheten (2019), Kriminell påverkan i lokalsamhället – En lägesbild för 
utvecklingen i utsatta områden. 
102 Jfr Polismyndigheten (2017), Utsatta områden – social ordning, kriminell struktur och 
utmaningar för polisen 2017, s. 12 f och Polismyndigheten m.fl. (2019), Myndighetsgemensam 
lägesbild om organiserad brottslighet 2019, s. 27. 
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engagemang och motivation hos både barnet och föräldrarna är 
exempel på skyddsfaktorer. Föräldra-barnrelationen och uppfost-
ringsstrategier kan utgöra både risk- och skyddsfaktorer. 

6.1.3 Socialtjänsternas erfarenheter av barn som riskerar att 
utveckla ett normbrytande beteende 

Vi har under arbetet med utredningen träffat företrädare från 
socialtjänsterna i Göteborg, Malmö och Stockholm. I detta avsnitt 
redovisas vad som kommit fram vid dessa möten angående risk- och 
skyddsfaktorer för barn och vistelsemiljöns påverkan på risken att 
utveckla ett normbrytande beteende. 

Inledningsvis kan konstateras att socialtjänsternas företrädare 
primärt uppehållit sig vid problematiken med barn som utvecklar ett 
kriminellt beteende. Att det är fråga om en komplex bild av flera 
riskfaktorer som samverkar har lyfts fram vid samtliga möten. På 
individnivå beskrivs riskfaktorer som bristande skolgång, 
problematiska hemförhållanden, ekonomisk utsatthet, neuro-
psykiatriska diagnoser och en bristande känsla av sammanhang. Vad 
gäller vistelsemiljön i sig som en riskfaktor har det betonats att det 
inte är avgränsade geografiska platser i sig som är problematiska. Det 
är andra riskfaktorer, som socioekonomisk utsatthet, segregation, 
trångboddhet och en synlig kriminalitet i närområdet, som 
socialtjänsterna upplever är mer framträdande och som präglar hela 
bostadsområden på så sätt att de kan betraktas som en riskmiljö. Det 
beskrivs som att det snarare handlar om uppväxtmiljö, attityder, 
normer och en utsatthet i hela bostadsområdet. Områdena präglas 
också av en generell brist på skyddsfaktorer och utsattheten i dessa 
bostadsområden får till följd att andra, individbaserade riskfaktorer 
får större tyngd. Ur denna synvinkel ses vistelse-/boendemiljön som 
en risk. Samtidigt har det förts fram att de flesta barn som växer upp 
i dessa miljöer inte utvecklar ett normbrytande beteende och att det 
alltså inte är miljön eller platsen i sig som är avgörande, utan att man 
måste se till andra faktorer. Problemet med barn som hamnar i 
kriminalitet är inte heller begränsat till dessa utsatta områden. 

Samtliga socialtjänster lyfter fram att det är i den egna 
boendemiljön barn kommer i kontakt med kriminalitet och blir 
upplockade av äldre kriminella aktörer. Den synliga kriminaliteten 
blir en alternativ karriärväg för barn i socioekonomiskt utsatta 
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områden. Kriminaliteten normaliseras och barnens väg in i 
brottslighet sker successivt utan en tydlig startpunkt, varken för 
barnet eller för omgivningen. De äldre kriminella aktörerna beskrivs 
som skickliga på att se, synliggöra och bekräfta de barn som är i 
avsaknad av ett sammanhang.103 Det kan ofta också vara äldre syskon 
eller andra släktingar som lockar in barnen i den kriminella miljön. 

Vad gäller åldern på de barn som befinner sig i riskzonen 
framträder en bild av att problemen går ner i åldrarna. Det rör sig 
om barn som är så unga som 10–12 år när de kommer i kontakt med 
de miljöer och aktörer som på sikt leder in dem i kriminalitet. 

6.2 Miljöer och sammanhang av betydelse vid ett 
normbrytande beteende 

Vårt uppdrag är att utreda om det i syfte att skydda barn från att fara 
illa ska införas en möjlighet att begränsa enskilda barns rätt att vistas 
på vissa platser eller i vissa områden i samhället. Hemmiljön har 
mycket stor betydelse för barns utveckling. Hemmet är dock inte en 
sådan plats som kan bli föremål för ett vistelseförbud. I de fall barn 
måste skyddas från sin hemmiljö är det andra insatser från samhället 
som krävs, till exempel vård utanför hemmet. I vårt arbete med att 
identifiera platser eller områden som barn kan behöva skyddas från 
har vi därför koncentrerat oss på miljöer och sammanhang utanför 
hemmet. De sammanhang som vi identifierat som intressanta att 
utforska i förhållande till ett vistelseförbud i syfte att förebygga och 
förhindra att barn far illa är kriminella miljöer, miljöer där barn 
riskerar att utsättas för brott, missbruksmiljöer, miljöer med risk för 
sexuell exploatering och radikaliserande miljöer. 

6.2.1 Kriminella miljöer 

Kriminella miljöer innebär flera risker för barn 

Riskerna för barn med att exponeras för och vistas i kriminella 
sammanhang har särskilt lyfts fram i de kontakter vi har haft under 

 
103 Bekräftelse beskrivs också i andra sammanhang som en av orsakerna till att gå med i 
kriminella grupperingar. Tillhörigheten till grupperingar romantiseras gärna av unga personer 
med få andra förebilder i vuxenvärlden än lokala kriminella personer, Brå (2016), Kriminella 
nätverk och grupperingar. Polisers bild av maktstrukturer och marknader, rapport 2016:12, s. 54. 
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utredningen. Ett sådant sammanhang innebär en risk för att 
individen själv utvecklar ett kriminellt beteende, men också en ökad 
risk för att utsättas för brott och att utveckla missbruk. I 
Brottsförebyggande rådets (Brå) studie om strategiska brott 
framkommer att högaktiva lagöverträdare använder narkotika i stor 
utsträckning.104 I Brås skolundersökning om brott år 2019 
framkommer att bland de elever som uppgett att de begått något 
brott har majoriteten även uppgett att de utsatts för brott under 
samma år. Exempelvis är andelen utsatta för vissa typer av brott 
generellt högre bland tjejer och killar som begått narkotikabrott.105 

De flesta barn som begår brott gör det under en begränsad period 
för att sedan sluta. En liten andel fortsätter dock att begå brott in i 
vuxen ålder och barn som begår brott är rekryteringsbas för de som 
fastnar i kriminalitet.106 Forskning visar också att kriminalitet i unga 
år hänger ihop med negativa utfall i vuxen ålder, som till exempel 
sämre hälsa och bristande anknytning till arbetsmarknaden.107 

Den sociala kontexten, snarare än den fysiska miljön, utgör det 
kriminella sammanhanget 

Av den forskning kring riskfaktorer för att utveckla kriminellt 
beteende som utgjort underlag för Brås två senaste rapporter om så 
kallade strategiska brott108 framgår att vistelsemiljön är en riskfaktor 
så till vida att den rymmer individer som kan påverka barn negativt. 
Kriminellt umgänge, oavsett geografisk plats, är en väl belagd risk-
faktor. Den kriminogena109 platsen i sig, oberoende av de individer 

 
104 Brå (2021), Strategiska brott bland ungdomar på 2010-talet och faktorer av betydelse för att 
lämna ett kriminellt liv, rapport 2021:5, s. 7 och s. 11. 
105 Brå (2020), Skolundersökning om brott 2019. Om utsatthet och delaktighet i brott, rapport 
2020:11, s. 10. 
106 Socialstyrelsen (2020), Bedöma risk och behov för barn och unga som begår brott eller har 
annat normbrytande beteende. Kunskapsstöd för socialtjänsten, s. 17, Socialstyrelsen (2013), 
Unga och brott i Sverige. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013, s. 
43 f. och Brå (2016), Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden, rapport 2016:20, 
s. 71. 
107 Socialstyrelsen (2013), Unga och brott i Sverige. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, 
vård och omsorg 2013, s. 47. 
108 Brå (2011), Strategiska brott bland unga på 00-talet, rapport 2011:21 och Brå (2021), 
Strategiska brott bland ungdomar på 2010-talet och faktorer av betydelse för att lämna ett 
kriminellt liv, rapport 2021:5. Strategiska brott är sådana debutbrott bland unga som indikerar 
att risken för en fortsatt brottskarriär är hög. 
109 Kriminogena faktorer är sådana faktorer som bidrar till att brott begås. 
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som vistas där, är dock såvitt känt av Brå outforskad.110 Den sociala 
kontextens betydelse för utvecklingen av ett kriminellt beteende har 
också betonats vid våra kontakter med Socialstyrelsen och 
Polismyndighetens Nationella operativa avdelning. 

Inom forskningen har det lyfts fram att bostadsområdet och dess 
platser har betydelse för framväxten av normbrytande och kriminella 
beteenden eftersom det är på dessa platser individer kommer i 
kontakt med kriminella miljöer och sammanstrålar med personer 
som är benägna att utföra kriminella normbrytande handlingar. På 
dessa så kallade kriminaliserande arenor kan individer träda in i 
särskilda sociala rum, där det är möjligt och accepterat att planera 
och iscensätta kriminella handlingar. Arenorna kan vara temporära 
(som vid personrån i gatumiljö) eller institutionaliserade (till 
exempel ”hot spots” och mötesplatser som fritidsgårdar).111 
Kriminella miljöer som en riskzon för barn att utveckla ett kriminellt 
beteende har inom forskningen diskuterats utifrån sociala (jfr 
avsnittet 6.1.2 om risk- och skyddsfaktorer), organisatoriska och 
kulturella utgångspunkter.112 

Cylindermodellen 

Den så kallade cylindermodellen har presenterats som ett exempel 
på en organisatorisk modell för lokal kriminell organisering. 
Modellen bygger på empiriska erfarenheter från polis och 
socialtjänst. Cylindern representerar i sammanhanget boendemiljön, 
vilken utgör sociala sammanhang som är gemensam för de kriminella 
aktörerna. I boendemiljön utvecklas också olika platser och 
kriminella miljöer som påverkar de boende på olika sätt. I dessa 
miljöer växer en kriminell organisering fram. Det är ofta en form av 
löst nätverk där den gemensamma referenspunkten utgörs av 
bostadsområdet. I miljön förmedlas normer och kunskap om brott 
från äldre kriminella till yngre. På så vis ”insocialiseras” unga i den 
kriminella miljön, vilket sker snarare som ett naturligt socialt 

 
110 Brå (2021), Underlag för besvarande av Socialdepartementets frågor till Brå rörande 
vistelseförbud för unga. Inkommit 2021-11-22. 
111 Se Gerell, Hallin, Nilval och Westerdahl (2020), Att vända utvecklingen – från utsatta 
områden till trygghet och delaktighet, s. 85 och där angivna referenser. 
112 Jfr Gerell, Hallin, Nilval och Westerdahl (2020), Att vända utvecklingen – från utsatta 
områden till trygghet och delaktighet, kapitlen 6–9. 
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samspel i boendemiljön än som aktiv handling från en kriminell 
rekryterare.113 

Fyra typer av aktörsgrupper (A–D) med olika positioner och 
funktioner har identifierats i modellen. A-gruppen utgörs av äldre 
kriminella som bidrar med strategisk förmåga och utövar kontroll 
över verksamheten. B-gruppen är de som hanterar, bevakar och utför 
mycket av den kriminella verksamheten inom den kriminella miljön. 
C-gruppen utgörs av ungdomar med ett utåtagerande beteende, som 
kopierar de äldre kriminellas beteenden, även om de inte 
nödvändigtvis begår särskilt många eller grova brott. De påverkar 
bostadsområdet genom att synas ute, stöka och ställa till med besvär 
för de boende. Det förekommer att de är direkt involverade i den 
kriminella miljöns verksamhet kring vapen, narkotika och annan 
brottslighet. Deras påverkan på lokalsamhället består till stor del i 
att de syns så tydligt i gatubilden. D-gruppen är barn som rör sig ute 
i boendemiljön. De kan ha problem, det kan ofta upplevas som att 
de lever vind för våg, men det är inte fråga om brottslig verksamhet. 
Barnen känner äldre ungdomar i området som i varierande 
utsträckning ingår i den kriminella miljön. När de blir äldre riskerar 
de att ägna sig åt mer tydligt normbrytande beteende. Gruppen är 
sårbar och riskerar att på sikt dras vidare uppåt i den kriminella 
miljön, eftersom de lever och verkar i samma sociala kontext. De kan 
sägas utgöra en rekryteringsbas för den kriminella miljön, även om 
rekryteringen oftast inte är organiserad utan mer flytande.114 C- och 
D-grupperna är de som enligt vår mening är av intresse som 
målgrupp för ett vistelseförbud. 

Gatukultur som ett sätt att förstå den kriminella miljön 

Ur ett kulturellt perspektiv kan ett områdes ”gatukultur” utgöra en 
central beståndsdel. De kriminella nätverken är en subkultur i vilken 
medlemmarna konstruerar sina identiteter. En lokal ”gatukultur” 
växer fram utifrån de gemensamma erfarenheter man får av att vistas 
på ”gatan”. Det är på gatan man lär sig den kulturella ram och den 

 
113 Gerell, Hallin, Nilval och Westerdahl (2020), Att vända utvecklingen – från utsatta områden 
till trygghet och delaktighet, s. 103 f. 
114 Gerell, Hallin, Nilval och Westerdahl (2020), Att vända utvecklingen – från utsatta områden 
till trygghet och delaktighet, s. 104 ff. 
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kod som styr relationerna och hur man ska agera.115 Att successivt 
involveras i ett socialt nätverk, där kriminalitet utgör en viktig 
beståndsdel, är en form av identitets- och meningsskapande för barn 
som inte hittar motsvarande arenor i andra sociala sammanhang. 

Att den kriminella miljön erbjudit ett sammanhang som den 
enskilde, som av olika skäl befinner sig i ett utanförskap, inte funnit 
någon annanstans kommer också fram när personer som lämnat en 
kriminell livsstil berättat om sin väg in i kriminaliteten.116 

Det är en glidande process… 

Brå har i flera rapporter beskrivit en verklighet där barn redan i unga 
år exponeras för miljöer med synlig kriminalitet och där ett sådant 
levnadssätt normaliseras. Brå undersöker i en rapport från 2016 om 
kriminella nätverk och grupperingar bland annat rekryteringen till 
olika typer av grupper inom den organiserade brottsligheten.117 Vi 
bedömer att framför allt rekryteringen till de förorts- och stads-
delsbaserade kriminella grupperna är av intresse för att förstå från 
vilka sammanhang det kan finnas skäl att skydda barn genom ett 
vistelseförbud. Brå beskriver att det på ett allmänt plan inte sker 
någon aktiv och riktad rekrytering till de förorts- och stadsdels-
baserade kriminella grupperna. Det är snarare så att vissa personer 
gradvis glider in i kriminalitet som en följd av att de bor i området 
och befinner sig i en miljö med kriminellt aktiva personer i närheten. 
Äldre kriminella individer fungerar som förebilder för en del yngre 
personer.118 Glidningsprocessen in i kriminalitet blir särskilt påtaglig 
i de områden där det finns tendenser till att nätverk eller grupper 
försöker kontrollera ett avgränsat geografiskt område. De barn som 
vistas i detta område riskerar att hamna under inflytande av 
kriminella personer. Inträdesprocessen kan till exempel börja med 

 
115 Gerell, Hallin, Nilval och Westerdahl (2020), Att vända utvecklingen – från utsatta områden 
till trygghet och delaktighet, s. 109. 
116 Se till exempel Alstam, Forkby & Holm (2021), Ett smörgåsbord av möjligheter. En 
värderande analys av Passus avhopparstöd för personer som lämnar gäng och kriminalitet, s. 49 f. 
117 För en sammanfattning se Brå (2016), Kriminella nätverk och grupperingar. Polisers bild av 
maktstrukturer och marknader, rapport 2016:12, s. 11 ff. 
118 Brå (2016), Kriminella nätverk och grupperingar. Polisers bild av maktstrukturer och 
marknader, rapport 2016:12, s. 56 f. 
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att utföra småtjänster mot viss ersättning. Successivt sugs barnen 
sedan upp i det kriminella nätverket eller den kriminella gruppen.119 

Denna bild återkommer i en senare Brå-rapport från år 2019, om 
skjutningar i kriminella miljöer i områden som kännetecknas av 
socioekonomiskt utanförskap, där personer som varit involverade i 
kriminella miljöer berättar om sin väg dit.120 Intervjupersonerna 
nämner bland annat en svag anknytning till skola och familj samt en 
synlig kriminalitet i bostadsområdet som påverkande faktorer.121 
Det beskrivs en närhet till den kriminella miljön som helt enkelt 
består i att man bor i ett område där kriminalitet är synligt, eller att 
man umgås med personer som har kopplingar till kriminalitet.122 
Flera intervjupersoner framhäver normaliteten i att vara i närheten 
av kriminalitet och vanan av att umgås med personer som är 
kriminellt aktiva. Den egna delaktigheten i denna miljö beskrivs som 
en del av vardagen snarare än resultatet av en aktiv rekry-
teringsprocess.123 De sociala relationer som möjliggör delaktighet 
framstår som en viktig aspekt i den beskrivna miljön. Det tycks 
handla mindre om rekrytering och mer om umgänge med 
brottsaktiva vänner, vilket efterhand övergår i eget deltagande. Det 
verkar vara genom det sociala umgänget som många av intervju-
personerna lärt sig hur man deltar på de olika kriminella mark-
naderna.124 

Polismyndigheten har också bilden att barn involveras gradvis i 
stadsdels- och förortsbaserade grupper/lokala kriminella nätverk 
snarare än genom regelrätt rekrytering.125 Polismyndigheten be-
skriver en process, i de så kallade utsatta områdena, som om den får 
fortgå ökar risken för att barn utvecklar kriminella beteenden. Det 
sker en form av socialiserande process där närvaron och antalet 
individer med kriminella beteenden fungerar som förstärkande 
faktorer. Den kriminellt socialiserande processen sträcker sig långt 
ner i åldrarna och barn utnyttjas av kriminella aktörer. Framför allt 
unga pojkar beskrivs som en riskgrupp i förhållande till närvaron av 

 
119 Brå (2016), Kriminella nätverk och grupperingar. Polisers bild av maktstrukturer och 
marknader, rapport 2016:12, s. 58. 
120 Brå (2019), Skjutningar i kriminella miljöer, rapport 2019:3, s. 28. 
121 Brå (2019), Skjutningar i kriminella miljöer, rapport 2019:3, s. 24 ff. 
122 Brå (2019), Skjutningar i kriminella miljöer, rapport 2019:3, s. 27. 
123 Brå (2019), Skjutningar i kriminella miljöer, rapport 2019:3, s. 28. 
124 Brå (2019), Skjutningar i kriminella miljöer, rapport 2019:3, s. 33. 
125 Polismyndigheten (2017), Polisens rapport om allvarlig och organiserad brottslighet 2017, s. 
6 f. 
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ett kriminellt nätverk i boendemiljön.126 Enligt Polismyndigheten 
innebär situationen i de utsatta områdena att barn löper stor risk att 
involveras i brottslighet.127 

… som kan börja med en pizza 

Vid de möten vi haft med socialtjänsterna har det beskrivits hur det 
kan gå till när barn dras in i de kriminella sammanhangen. Barnen 
kan till exempel bli bjudna på en pizza av en äldre kriminell aktör i 
utbyte mot att de lovar att ringa om de ser något speciellt eller att gå 
och lämna ett paket till någon. Barnen uppfattar inte att de tjänster 
de utför har kopplingar till en kriminell verksamhet. Det är först när 
de befunnit sig i miljön en viss tid som de förstår vad det handlar om 
och då är de så pass involverade att det är svårt att lämna. 

Vi har också träffat ett par lokalområdespoliser från Stockholms-
området som ger en liknande bild. De beskriver hur äldre kriminella 
aktörer inledningsvis skapar kontakt med barnen genom att ”se 
dem”, bjuda på saker till exempel från kiosken och ge barnen en 
gemenskap, vilket sedan utvecklas till att barnen ska utföra olika 
tjänster åt dem. De kriminella aktörerna förser barnen med det de 
vill ha samtidigt som barnen inte förstår innebörden av de tjänster 
de utför. Stegvis dras barnen in i det kriminella nätverket och det 
sätts större och större press på barnen. Barnen hamnar i en otroligt 
pressad situation. De kriminella aktörerna har kontakt med barnen 
även genom sociala medier och behandlar dem ofta väldigt illa. 
Barnen söker ofta ett sammanhang, varför det är lätt för de 
kriminella aktörerna att locka barnen till sig genom att få dem att 
känna sig utvalda. De kriminella aktörerna är duktiga på att se vilka 
barn de ska vända sig till. 

I socialtjänsternas och lokalområdespolisernas mer detaljerade 
beskrivningar av barns väg in i kriminella miljöer beskrivs alltså en 
relativt utstuderad rekrytering av barn till kriminella miljöer av mer 
etablerade kriminella, även om dessa barn till en början inte uppfattar 
kontakterna som en rekrytering. 

 
126 Polismyndigheten (2017), Utsatta områden – social ordning, kriminell struktur och 
utmaningar för polisen 2017, s. 16 ff, Polismyndigheten (2017), Polisens rapport om allvarlig 
och organiserad brottslighet 2017, s. 6 f, Polismyndigheten (2019), Kriminella nätverk inom den 
organiserade brottsligheten i polisregion Stockholm, s. 7 f och Polismyndigheten (2021), 
Kriminella nätverk inom den organiserade brottsligheten i polisregion Stockholm 2021, s. 15. 
127 Polismyndigheten (2017), Polisens rapport om allvarlig och organiserad brottslighet 2017, s. 3. 
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Vissa platser kan innebära en förhöjd risk 

Även om det alltså primärt är bostadsområdet i sin helhet som kan 
bedömas som en riskmiljö kan det inom detta större område 
identifieras mer avgränsade områden som kan sägas innebära en 
ytterligare förhöjd risk. Det är fråga om platser där det sker öppen 
narkotikahantering eller där det är känt att äldre kriminella aktörer 
söker kontakt med yngre personer. Platser som i Polismyndighetens 
brottsförebyggande arbete identifierats som hot spots, det vill säga 
platser med en hög koncentration av brottslighet128, kan också 
utgöra sådana platser. Socialtjänsterna och lokalområdespoliserna 
har vid våra möten nämnt torg, vissa gårdar vid bostadshus, 
fritidsgårdar och skolgårdar som exempel på områden med förhöjd 
risk. Samtidigt betonas att dessa platser är flexibla, det vill säga det 
finns en stor rörlighet och platserna flyttar på sig, ofta med korta 
tidsintervall. 

Ungdomsrån 

Ungdomsrån och de effekter dessa får, både för gärningsman och 
brottsoffer, är en aspekt som lyfts fram i de kontakter vi haft och 
som enligt vår bedömning är av intresse i diskussionen om barn i 
kriminella sammanhang. 

Strategiska brott är brott i ungdomars debutlagföring som bäst 
predicerar en fortsatt högaktiv brottslighet.129 Personrån är numera 
ett av de vanligaste strategiska brotten bland pojkar.130 Bland de 
ungdomar som rånar finns alltså vissa som kommer att utveckla en 
kriminell livsstil, även om det bland de unga som debutlagförs för 
brott är lika vanligt att inte lagföras för brott igen som att bli en 
högaktiv lagöverträdare.131 Samtidigt får rånen ofta negativa 
konsekvenser för de som utsätts. Förutom att rånet innebär en 
traumatisk upplevelse i stunden där offret känner rädsla och chock 
och kan få fysiska skador, kan rånet få effekter för den utsattes 

 
128 Jfr Brå (2016), Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden, rapport 2016:20, 
s. 41. 
129 Brå (2021), Strategiska brott bland ungdomar på 2010-talet och faktorer av betydelse för att 
lämna ett kriminellt liv, rapport 2021:5, s. 14. 
130 Brå (2021), Strategiska brott bland ungdomar på 2010-talet och faktorer av betydelse för att 
lämna ett kriminellt liv, rapport 2021:5, s. 6 f och s. 30 f. 
131 Brå (2021), Strategiska brott bland ungdomar på 2010-talet och faktorer av betydelse för att 
lämna ett kriminellt liv, rapport 2021:5, s. 10. 
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psykiska mående lång tid efter. I Brås studie av ungdomsrån från 
2021 beskrivs hur utsatta ungdomar upplever rädsla och oro i tiden 
efter rånet. De kan ha svårt att sova, undviker att vistas på vissa 
platser eller att gå ut vid vissa tider och kan få problem att klara av 
skolgången.132 De lokalområdespoliser vi träffat har också beskrivit 
hur barn som blivit utsatta för grova våldsbrott, som ungdomsrån, 
ofta mår väldigt dåligt och får problem med till exempel skolgången 
eftersom de inte vågar lämna hemmet. Hela deras närmiljö blir en 
otrygg miljö vilket påverkar deras hälsa och utveckling allvarligt. 

I Brås studie från 2021, där alla anmälda ungdomsrån mellan 
2015–2019 undersökts, framkommer att ungdomsrånen framför allt 
sker i områden där det finns större köpcentrum och gallerior och 
ofta också i områden där det finns knutpunkter för kollektivtrafiken. 
I flera av de områden som haft många rån finns också skolor och 
större idrottsanläggningar. Över hälften av de misstänkta har 
misstänkts för rån i hemkommunen, och sex procent har rånat i sitt 
eget bostadsområde.133 

6.2.2 Miljöer med ökad risk att utsättas för brott 

Att utsättas för brott kan leda till både fysiska och psykiska skador 
som kan komma att påverka offret för lång tid framöver. Att bli 
utsatt för eller bevittna våld eller andra övergrepp är också en 
riskfaktor för att själv utveckla olika former av normbrytande 
beteende.134 Även oron att utsättas för brott får stora konsekvenser. 
I Brås återkommande skolundersökningar om brott framkommer 
till exempel att det är vanligt att barn hållit sig borta från skolan en 
hel dag, undvikit att gå ut kvällstid eller undvikit specifika personer 
eller platser på grund av oro för att utsättas för brott.135 I den mån 
det går att identifiera miljöer eller sammanhang där det finns en ökad 
risk att utsättas för brott, eller andra typer av kränkningar, får dessa 

 
132 Brå (2021), Ungdomsrån. En kartläggning av nuläge och utveckling, rapport 2021:19, s. 83 f. 
En liknande bild framkom i en äldre studie genomförd 2000 om ungdomsrån i Malmö och 
Stockholm, se Brå (2000), Ungdomar som rånar andra ungdomar i Malmö och Stockholm, 
rapport 2000:6, s. 9 f. 
133 Brå (2021), Ungdomsrån. En kartläggning av nuläge och utveckling, rapport 2021:19, s. 56. 
134 Se till exempel Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 13 (2011) Barnets rätt till 
frihet från alla former av våld, CRC/C/GC/13, punkt 15. 
135 Brå (2020), Skolundersökning om brott 2019. Om utsatthet och delaktighet i brott, rapport 
2020:11, s. 9 och Brå (2018), Skolundersökning om brott 2017, rapport 2018:15, s. 8. 
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anses vara sådana platser som det kan finnas skäl att skydda barn 
från. 

Som konstaterats ovan utgör den kriminella miljön ett sådant 
sammanhang där barn riskerar att utsättas för brott. Platser med 
öppen narkotikaförsäljning utgör i många fall så kallade hot spots, 
det vill säga platser där det återkommande begås olika typer av brott, 
och kan därför också vara ett sammanhang där barn riskerar att 
utsättas för brott.136 

I Brås återkommande skolundersökningar har det framkommit 
att skolan är den vanligaste platsen där elever utsätts för de typer av 
brott som omfattas av undersökningen.137 I undersökningen får 
eleverna uppge om de utsatts för misshandel, hot, sexualbrott, rån 
eller stöld under de senaste tolv månaderna. Vid utsatthet för 
misshandel, hot, sexualbrott eller rån frågades även var den senaste 
händelsen ägt rum.138 I 2019 års skolundersökning var skolan den 
vanligaste brottsplatsen för både lindrig och grövre misshandel. Att 
utsättas för någon sexuell handling genom tvång var vanligast i 
någon annans hem, medan den vanligaste brottsplatsen för hot var 
på internet/sociala medier.139 När det gäller rån hade majoriteten av 
de utsatta angett att brottet skedde ”på någon annan plats” än de 
som finns specificerade i frågeformuläret. Fritextsvaren visar att i de 
flesta fall platsen specificerades hade händelsen ägt rum utomhus, 
och i ett flertal fall på en plats som legat nära de redan specificerade 
platserna, som ”utanför skolan”.140 

 
136 Brå (2021), Narkotikamarknader. En studie av smuggling, gatuförsäljning, internethandel och 
köpare, rapport 2021:10, s. 67 och Magnusson, M. M. (2020), Mapping Open Drug Scenes 
(ODS), I: Ceccato, V. and. Nalla, M. K. (Red). Crime and fear in public places: Towards safe, 
inclusive and sustainable cities, s. 314. 
137 Undersökningen mäter inte den totala ungdomsbrottsligheten. Vad gäller delaktighet i 
brott innehåller undersökningen frågor om delaktighet i stöldbrott, våld, skadegörelse och 
narkotikabrott samt ett antal andra brottstyper, Brå (2020), Skolundersökning om brott 2019. 
Om utsatthet och delaktighet i brott, rapport 2020:11, s. 61. 
138 Värt att notera är att stöld är den typ av brott som flest elever uppgav sig ha varit utsatt för 
i 2019 års undersökning, och vid denna brottstyp frågas inte efter brottsplats i 
undersökningen, se Brå (2020), Skolundersökning om brott 2019. Om utsatthet och delaktighet 
i brott, rapport 2020:11, s. 24 f. 
139 Brå (2020), Skolundersökning om brott 2019. Om utsatthet och delaktighet i brott, rapport 
2020:11, s. 9. Även 2017 års undersökning visade att det är vanligt med utsatthet för brott i 
skolmiljön, Brå (2018), Skolundersökning om brott 2017, rapport 2018:15, s. 7. 
140 Brå (2020), Skolundersökning om brott 2019. Om utsatthet och delaktighet i brott, rapport 
2020:11, s. 41 f. 
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6.2.3 Missbruksmiljöer 

Yngre personer är socialt och medicinskt känsligare för narkotika-
användning.141 En del av det missbruk som inleds i unga år tenderar 
också att fortsätta resten av livet och kommer därmed påverka 
individen under mycket lång tid.142 Bland ungdomar i åldern 15–19 
år i Sverige är alkoholkonsumtion den riskfaktor som orsakar flest 
förlorade friska levnadsår, vilket bland annat förklaras av beroende-
symtom, självskadebeteende, våld och olyckor.143 Ett regelbundet 
bruk har också en påverkan såväl på den fysiska som psykiska hälsan 
och kan mer eller mindre snabbt leda till att den sociala situationen 
påverkas och att ett beroende utvecklas. Det finns vidare en stark 
koppling mellan brott och alkoholpåverkan, både för den som 
utsätter någon för brott och för den som utsätts. Många riskerar, när 
det gäller narkotikabruk, att hamna i en situation där de, för att 
bekosta sitt bruk, begår kriminella handlingar som att själva sälja 
narkotika eller stöldbrott. Narkotikabruket blir därmed en 
inkörsport till annan typ av kriminalitet.144 Att sälja sex kan också bli 
ett sätt att bekosta ett missbruk. Att använda alkohol och narkotika 
kan alltså mycket snart leda till fara för barnets hälsa och utveckling, 
och det får anses befogat att kunna skydda barn från miljöer eller 
sammanhang som ökar risken för att de utvecklar ett missbruk. 

Det kan till exempel vara fråga om platser där det finns en öppen 
narkotikahandel, det vill säga narkotikaförsäljning på varaktiga 
platser där köpare kan söka upp säljare, utan att de haft kontakt med 
varandra tidigare. Försäljningsformen karaktäriseras av synlighet, 
tillgänglighet och geografisk varaktighet.145 I Brås rapport från år 
2021 om narkotikamarknader i Sverige beskrivs två typer av sådana 
platser.146 Den första typen av plats är allmänna platser, med stor 
genomströmning av människor, som ingen kriminell gruppering 
eller aktör gör anspråk på att styra, som till exempel stora torg och 

 
141 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN (2020), Skolelevers 
drogvanor 2020, CAN rapport 197, s. 8 och där angivna källor. 
142 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) (2015), SBU. Att förebygga 
missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga, SBU rapport nr 243, s. 15. 
143 https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/utveckling-inom-
andts-anvandning-och-ohalsa/skadeverkningar/alkoholens-skadeverkningar/ (hämtad 2021-
11-18). 
144 Brå (2016), Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden, rapport 2016:20, s. 28. 
145 Brå (2021), Narkotikamarknader. En studie av smuggling, gatuförsäljning, internethandel och 
köpare, rapport 2021:10, s. 66. 
146 Brå (2021), Narkotikamarknader. En studie av smuggling, gatuförsäljning, internethandel och 
köpare, rapport 2021:10, s. 66 ff. 
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knutpunkter i kollektivtrafiken. Den andra typen av plats är platser 
i bostadsområden som kontrolleras av kriminella nätverk och som 
kännetecknas av att ett eller flera nätverk anser sig ha ensamrätt att 
styra över narkotikaförsäljningen i området. 

En annan typ av miljö kan vara kända tillhåll för missbrukare, där 
man vet att personer samlas för att använda droger, till exempel 
”knarkarkvartar”. 

6.2.4 Miljöer med risk för sexuell exploatering 

Barn kan utsätta sig för stora risker i sexuella situationer som kan 
innehålla fysiskt och psykiskt våld samt smitta. Flera studier visar att 
många som har erfarenhet av att erbjuda sex mot ersättning hade det 
första gången då de var tonåringar.147 Det är inte ovanligt att barn 
själva är aktiva i att initiera sexuella kontakter, de kan till exempel 
drivas av nyfikenhet eller en önskan att tjäna pengar. Att få 
uppmärksamhet och bekräftelse kan också vara ett motiv, eller en 
vilja att skada sig själv.148 Men barnen riskerar att hamna i situationer 
där de blir utnyttjade, lurade och tappar kontrollen. De kan hamna i 
situationer där de övertalas eller tvingas till handlingar som de inte 
är bekväma med eller blir utsatta för övergrepp/våldtäkt. 

En överväldigande majoritet av kontakterna som tas inför sex 
mot ersättning sker numera på internet, vilket innebär att sex mot 
ersättning där barn är inblandande i huvudsak sker utanför 
gatumiljö.149 Detta utesluter dock inte att det kan finnas, eller 
kommer att utvecklas, gatumiljöer där barn rör sig i syfte att få 
kontakt med eller kontaktas av personer för att ha sex mot 
ersättning. På samma sätt som beträffande missbruk kan det också 
finnas ”kända” platser, till exempel lägenheter, där 
Polismyndigheten känner till eller misstänker att det sker försäljning 
av sex. 

 
147 Socialstyrelsen (2015), Sex mot ersättning. Utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn 
och unga, s. 13. 
148 Socialstyrelsen (2015), Sex mot ersättning. Utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn 
och unga, s. 15 och s. 24 f. 
149 Socialstyrelsen (2015), Sex mot ersättning. Utbildningsmaterial om skydd och stöd till barn 
och unga s. 14. Detta kan jämföras med den bild som gavs i en rapport som presenterades i 
SOU 2004:71, Sexuell exploatering av barn i Sverige, där det var i en minoritet av fallen som 
kontakterna inletts över internet, se s. 82. 
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6.2.5 Radikaliserande miljöer 

Att involveras i eller riskera att involveras i våldsbejakande 
extremism150 utgör en stor risk för barns hälsa och utveckling. 
Barnen riskerar att skadas genom att vara inblandade i våldsutövande 
verksamheter. Barnet kan komma att utöva våld mot andra, och 
riskerar att hamna i konfliktområden där de kan skadas allvarligt och 
traumatiseras, och i värsta fall dödas. Barn i extremistiska miljöer 
riskerar att själva bli utsatta för till exempel våldsbrott. Ett 
deltagande i extremistiska miljöer kan också verka stigmatiserande 
och kan påverka möjligheterna att i vuxen ålder ta plats i sociala 
sammanhang och på arbetsmarknaden.151 Miljöerna präglas också 
ofta av stereotypa uppfattningar kring könsroller vilket kan vara 
hämmande för den enskilde individens utveckling. 

Sökandet efter en identitet och en gemenskap är ofta ett av skälen 
till att barn lockas av radikala organisationer/miljöer.152 Sociala 
relationer framträder i forskningen som betydande framför allt när 
det handlar om anslutning till våldsbejakande miljöer. Det är främst 
genom sociala relationer som barn får tillträde och kunskap om att 
grupperingar och miljöer finns, och grupptillhörigheten förefaller i 
många fall komma före ideologin.153 

Forskningen är över lag överens om att innehållet i 
extremistmiljöernas propaganda inte på egen hand kan radikalisera 
individer till att börja utöva våld, däremot kan denna propaganda 
bland annat influera individers kunskaper och beteenden.154 Sam-
manhang där extremistisk propaganda förekommer skulle därför 
kunna utgöra sådana miljöer som det finns skäl att skydda barn från. 

 
150 Barnombudsmannen har tagit fram en kunskapsöversikt rörande barns erfarenheter av 
våldsbejakande extremism inom tre områden; våldsbejakande islamistisk extremism, 
våldsbejakande högerextremism och våldsbejakande vänsterextremism, se 
Barnombudsmannen (2018), Barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism. En 
kunskapsöversikt om barn inom höger-, vänster- och islamistisk extremism. 
151 Barnombudsmannen (2018), Barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism. En 
kunskapsöversikt om barn inom höger-, vänster- och islamistisk extremism, s. 146. 
152 Barnombudsmannen (2018), Barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism. En 
kunskapsöversikt om barn inom höger-, vänster- och islamistisk extremism, s. 131 och s. 137 f, 
Barnombudsmannen (2018), Barn och ungas erfarenheter av våldsbejakande extremism, s. 12 
och Statens institutionsstyrelse (2016), Kartläggning av metoder och arbetssätt som kan 
användas i arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på SiS särskilda ungdomshem, 
s. 39. 
153 Barnombudsmannen (2018), Barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism. En 
kunskapsöversikt om barn inom höger-, vänster- och islamistisk extremism, s. 154 och 
Säkerhetspolisen (2020), Säkerhetspolisens årsbok 2020, s. 51. 
154 Barnombudsmannen (2018), Barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism. En 
kunskapsöversikt om barn inom höger-, vänster- och islamistisk extremism, s. 156. 
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Extremistmiljöer använder internet och sociala medier i stor 
utsträckning för att sprida information och för att försöka locka till 
sig nya anhängare.155 Detta gäller för alla typer av våldsbejakande 
miljöer, om än i olika omfattning. Men det finns även fysiska miljöer 
eller sammanhang där barn exponeras för propaganda. 

Barnombudsmannen har genomfört en studie av barn och ungas 
erfarenheter av våldsbejakande islamistisk extremism där man 
intervjuat barn som på olika sätt har direkt eller indirekt erfarenhet 
av våldsbejakande islamistisk extremism. Barnens berättelser ger en 
bild av identitetsskapande processer och ett behov av sammanhang, 
på många sätt liknande de processer som beskrivits ovan i avsnittet 
om kriminella miljöer.156 Det är äldre aktörer som vänder sig till barn 
som lever med en känsla av utanförskap och som är mottagliga för 
budskap om tillhörighet och gemenskap. När barnen pratat om var 
rekryteringen till våldsbejakande islamistisk extremism sker så har 
man nämnt platser som ungdomsgården och internet.157 

Barnen i Barnombudsmannens studie har också pratat om 
kriminalitetens betydelse som en inkörsport till att senare radikal-
iseras till våldsbejakande extremism. Det kan handla om att man har 
en önskan att vilja sona sina kriminella handlingar som gör att man 
söker sig till extremistiska miljöer, eller att man ser radikaliseringen 
som ett sätt att förändra sin livssituation och komma från en 
destruktiv livsstil.158 Att det kan finnas kopplingar mellan en 
kriminell livsstil och risken att involveras i våldsbejakande extre-
mism stöds också av forskningen.159 Att skydda barn från våld i 
familjen, utanförskap och kriminella sammanhang kan alltså vara ett 
steg att i förlängningen också skydda dem från att rekryteras till 
våldbejakande extremistiska miljöer. 

 
155 Barnombudsmannen (2018), Barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism. En 
kunskapsöversikt om barn inom höger-, vänster- och islamistisk extremism, s. 157. 
156 Se Barnombudsmannen (2018), Barn och ungas erfarenheter av våldsbejakande extremism, 
s. 17 ff för en sammanfattande analys av barnens berättelser. 
157 Barnombudsmannen (2018), Barn och ungas erfarenheter av våldsbejakande extremism, 
s. 13 f. 
158 Barnombudsmannen (2018), Barn och ungas erfarenheter av våldsbejakande extremism, 
s. 12 f. 
159 Barnombudsmannen (2018), Barn och ungas erfarenheter av våldsbejakande extremism, s. 18. 
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6.3 Hur arbetar socialtjänst och polis med dessa 
barn 

6.3.1 Utgångspunkter för arbetet 

Såväl socialtjänst som de poliser vi har träffat har lyft fram vikten av 
att kunna gå in med insatser i ett tidigt skede när det finns tecken på 
att ett barn börjar utveckla ett normbrytande beteende. Detta för att 
öka chanserna att vända en negativ utveckling. Den samstämmiga 
uppfattningen är vidare att det krävs en kombination av insatser och 
åtgärder, samt att det krävs en god samverkan mellan socialtjänsten, 
vårdnadshavarna och andra aktörer som Polismyndigheten, skola 
och fältassistenter. 

De uppger vidare att de i stor utsträckning kan identifiera de barn 
som rör sig i riskfyllda miljöer och befinner sig i riskzonen för att 
utveckla ett kriminellt beteende. En förutsättning är att samverkan 
med andra myndigheter och aktörer fungerar på ett bra sätt och att 
det finns ett kontinuerligt informationsutbyte. 

6.3.2 Insatser från socialtjänsten 

Socialtjänsterna arbetar i dag både med insatser enligt 
socialtjänstlagen (2001:453) och LVU när det gäller dessa barn. 
Arbetet bedrivs med strukturerade öppenvårdsinsatser som multi-
systemisk terapi, särskilt kvalificerad kontaktperson, och föräldra-
stödsprogram. Vård med stöd av 3 § LVU används i de fall det saknas 
ett samtycke och barnets situation är så pass allvarlig att förut-
sättningarna för vård enligt bestämmelsen är uppfyllda. Det bedrivs 
också arbete inom samverkansformer som till exempel SSPF och 
sociala insatsgrupper. 

Genom orosanmälningar från polis, skola och fältverksamhet, får 
socialtjänsten kännedom om barn i riskzonen för att utveckla norm-
brytande beteende. Socialtjänstens arbete förutsätter en fungerande 
samverkan och att det finns ett kontinuerligt informationsutbyte. 
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Öppenvårdsinsatser 

Multisystemisk terapi är en intensiv familjebaserad öppenvårdsinsats 
för familjer med barn (12–17 år) som har allvarliga sociala, känslo-
mässiga eller utåtagerande problem. Insatsen utvecklades ursprung-
ligen för familjer med kriminella ungdomar som ett alternativ till 
placering utanför hemmet, men har nu utvecklats för att passa även 
andra målgrupper som till exempel ungdomar med missbruks-
problem. Insatsen syftar till att påverka de faktorer som antas bidra 
till barnets problem. Grundtanken är att behandlingen behöver 
påverka alla de sammanhang som barnet befinner sig i – familj, 
nätverk, kamratkrets och skola – för att åstadkomma en hållbar 
förändring. Delmål identifieras och diskuteras och förankras med 
familjen, och delmålen bestämmer valet av insatser. Insatsen pågår 
4–6 månader.160 

Särskilt kvalificerad kontaktperson är en mentorskapsinsats för 
barn som har en förhöjd risk att utveckla missbruk eller kriminellt 
beteende. Det övergripande syftet med mentorskapsinsatser är att 
stödja och stärka barnet för att främja en prosocial utveckling och 
minska risken för antisocialitet. Insatsen innebär ofta en relativt tät 
kontakt mellan kontaktpersonen och barnet under längre tid.161 

Vistelseförbud genom frivilliga överenskommelser 

Socialtjänsterna har berättat hur de ibland arbetar med vistelse-
förbudsliknande överenskommelser. I de fall socialtjänsten har 
samtycke från barnet/familjen att arbeta tillsammans med 
Polismyndigheten beslutas det tillsammans med barnet att han eller 
hon inte ska vistas på vissa platser och detta följs sedan upp med 
polisens hjälp. Ett annat exempel är att det vid en frivillig placering 
utanför hemorten görs en överenskommelse om att barnet inte ska 
vistas i de områden där han eller hon har haft sitt tidigare umgänge. 
När ett barn återvänder efter en LVU-placering för fortsatt vård i 
hemmet kan det också göras en överenskommelse om att barnet inte 

 
160https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-
praktik/metodguiden/mst-multisystemisk-terapi/ (hämtad 2021-12-02). 
161https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-
praktik/metodguiden/sarskilt-kvalificerad-kontaktperson-mentorskap/ (hämtad 2021-12-
02). 
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ska vistas på vissa platser i hemkommunen, ibland sker detta inom 
ramen för sociala insatsgrupper. 

Mellantvång enligt 22 § LVU används sällan 

Möjligheten att använda så kallat mellantvång enligt 22 § LVU 
används sällan. Detta beror bland annat på att det inte finns någon 
sanktion om barnet inte följer beslutet och att insatsen därför blir 
tandlös. Ofta när situationen är så pass allvarlig att det skulle kunna 
övervägas ett mellantvång upplever socialtjänsterna också att det 
finns grund för LVU-vård varför detta väljs direkt i stället för 
mellantvång. 

Företrädare för socialtjänsten och unga som haft kontakt med 
socialtjänsten har, i en rapport från Socialstyrelsen, uttryckt att ett 
aktivt och intensivt relationsskapande arbete, med såväl barnet som 
med föräldrarna, är nödvändigt för att insatserna enligt 22 § LVU 
ska kunna leda till önskat resultat.162 

6.3.3 Polismyndighetens arbete 

I Polismyndighetens arbete med att ta fram lokala lägesbilder 
används bland annat cylindermodellen (se avsnitt 6.2.1) för att 
identifiera och beskriva de personer i området som bidrar till den 
kriminella påverkan.163 I detta arbete ingår att identifiera de barn i 
området som har börjat utveckla ett normbrytande beteende och 
som exponeras för en kriminell miljö. 

Polismyndigheten och dess anställda är skyldiga att göra en 
orosanmälan, enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen, om det blir känt 
eller det finns misstankar om att barn far illa. Enligt de uppgifter vi 
fått från socialtjänst och lokalområdespoliser görs denna typ av 
anmälningar angående barn som påträffas i riskmiljöer. 
Polismyndigheten har också en möjlighet att omhänderta barnen 
med stöd av 12 § polislagen (1984:387) om de påträffas i mer akuta 
situationer. 

 
162 Socialstyrelsen (2019), Förebyggande insatser enligt LVU. En vägledning om tillämpningen 
av 22 § LVU, s. 23. 
163 Polismyndigheten (2021), Lägesbild över utsatta områden 2021, s. 12. 
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I arbetet med barn i kriminella sammanhang upplever 
Polismyndigheten att de saknar verktyg att arbeta med. Nuvarande 
utformning av 12 § polislagen ger inte Polismyndigheten de 
möjligheter att agera som myndigheten upplever att de behöver i 
arbetet med barn som rör sig i kriminella miljöer.164 Bestämmelsen 
är avsedd att användas som en yttersta åtgärd och är ofta inte 
tillämplig i de situationer där polis i dagsläget stöter på dessa barn. 
Polismyndigheten upplever också att den gällande sekretess-
lagstiftningen försvårar myndighetens arbete med barn som är i 
riskzonen för att utveckla ett kriminellt beteende.165 Polisen får inte 
den större bilden kring barnen vilket skulle behövas för att barnen 
ska kunna fångas upp i ett tidigt skede. Återkoppling på gjorda 
orosanmälningar saknas också.166 

6.3.4 Samverkansmodeller 

SSPF är en samverkansmodell mellan skola, socialtjänst, 
Polismyndigheten och fritid riktad mot kriminellt beteende och 
missbruk. Syftet är att förhindra och förebygga att ungdomar 
hamnar i kriminalitet, rekryteras till kriminella gäng och/eller 
utvecklar ett missbruk.167 Arbetet inom ramen för SSPF genomförs 
med samtycke från vårdnadshavarna.168 

Sociala insatsgrupper169 är en annan samverkansform mellan 
Polismyndigheten, socialtjänst och skola (samt vid behov andra 

 
164 Uppgift från möte med företrädare från Polismyndighetens Nationella operativa avdelning. 
165 Uppgift från möte med företrädare från Polismyndighetens Nationella operativa avdelning. 
166 Att aktörerna upplever att sekretessen utgör ett hinder för informationsdelning i det 
brottsförebyggande arbetet kommer också fram i den undersökning av förutsättningarna för 
informationsdelning inom ramen för brottsförebyggande samverkan som Brå genomfört, se 
Brå (2021), Informationsdelning mellan socialtjänst och polis, i brottsförebyggande arbete med 
barn och unga, rapport 2021:2. 
167 https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/barn-och-unga/unga-
som-begar-brott/exempel-brottsforebyggande-metoder/sspf-skola-socialtjanst-polis-fritid/ 
(hämtad 2022-03-22). 
168 Socialstyrelsen (2017), Utvärdering av sociala insatsgrupper – genomförande, utfall och 
effekter av arbetet på verksamhetsnivå, s. 19. 
169 Förslaget att inrätta sociala insatsgrupper (SIG) presenterades i SOU 2010:15, Kriminella 
grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp. Den följande beskrivningen baseras 
framför allt på betänkandets redogörelse för hur insatsen bör utformas (s. 89 ff). Det finns i 
senare material flera olika beskrivningar av SIG och verksamhetens innebörd som i vissa 
avseenden kan skilja sig från de ursprungliga tankarna i SOU 2010:15. Det finns också en 
variation i hur SIG faktiskt har utformats och nu används i olika kommuner, se till exempel 
Socialstyrelsen (2020), Studier om sociala insatsgrupper. Resultatuppföljning av ungdomar i SIG 
och utveckling av lovande arbetsformer, Socialstyrelsen (2017), Utvärdering av sociala 
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relevanta aktörer), där barn i riskzon att återfalla i allvarlig 
brottslighet kan erbjudas ett samordnat stöd under ledning av 
socialtjänsten. Arbetet i sociala insatsgrupper bygger på frivillighet 
och medverkan från barnet. Socialtjänsten ska ha ett huvudansvar för 
de sociala insatsgrupperna. I insatsgrupperna ska åtgärder mot 
nyrekrytering till kriminella nätverk koordineras på individnivå. 
Syftet med insatsgrupperna ska främst vara att motverka 
nyrekrytering av unga till kriminella nätverk men arbetsformen kan 
även användas för att hjälpa avhoppare. Det handlar om barn som 
uppvisar många riskfaktorer när det gäller eget beteende och har 
förhållandevis få skyddsfaktorer, har begått flera brott eller har 
anknytning till kriminella grupperingar.170 En central uppgift ska 
vara att kartlägga och identifiera de ungdomar som mera omedelbart 
är på väg in i gängkriminalitet och försöka stärka deras 
skyddsfaktorer. Individuella handlingsplaner ska utarbetas med 
tydliga mål om vad som behöver göras för att barnet ska upphöra 
med brott och i planen ska anges vilka åtgärder som ska vidtas och 
av vem. Barnet och dennes vårdnadshavare ska delta vid utform-
ningen av handlingsplanen. Planen ska återkommande följas upp. 
Arbetet i de sociala insatsgrupperna bygger på att barnet (eller 
vårdnadshavarna) lämnar samtycke till att sekretessbelagda upp-
gifter får delas mellan de myndigheter som medverkar i gruppen.

 
insatsgrupper – effekter för individen och Barnombudsmannen (2015), Man är inte sina 
handlingar. Ungas röster om att medverka i sociala insatsgrupper. 
170 Socialstyrelsen (2017), Utvärdering av sociala insatsgrupper – genomförande, utfall och 
effekter av arbetet på verksamhetsnivå, s. 29. 
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7 Vistelseförbud för barn 

I detta kapitel behandlar vi frågan om ett vistelseförbud för barn bör 
införas. Först redogörs för vilket syfte ett vistelseförbud ska ha och 
utgångspunkterna för våra överväganden och bedömningar. 
Därefter redogörs för de uppgifter som lämnats av de myndigheter 
och intresseorganisationer vi träffat. Kapitlet avslutas med våra egna 
överväganden och bedömningar. 

7.1 Utgångspunkter 

7.1.1 Syftet med ett vistelseförbud 

Vi ska utreda om det i syfte att skydda barn från att fara illa bör 
införas en möjlighet för socialnämnden att genom beslut begränsa 
enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller i vissa områden. 
Syftet ska vara att hindra barnet från att vistas i en miljö som bedöms 
kunna påverka barnets hälsa och utveckling negativt och utgångs-
punkten för insatsen ska vara att förebygga och förhindra att barn 
far illa. Ett vistelseförbud innebär att barnet förbjuds att vistas på en 
viss geografisk plats eller inom ett visst geografiskt område, antingen 
under vissa tider eller generellt. 

Det vistelseförbud vi ska bedöma behovet och lämpligheten av 
ska alltså vara en social insats, med ett skyddande syfte. Det är inte 
fråga om ett vistelseförbud som ska ha till syfte att verka brotts-
förebyggande eller som ska användas för att upprätthålla ordningen 
på allmänna platser. Inte heller ska det utformas som en reaktiv 
åtgärd mot ett tidigare uppvisat beteende. 
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7.1.2 Miljöns påverkan vid utvecklingen av normbrytande 
beteenden 

Vistelseförbudet är inriktat på den fysiska miljön på så sätt att det är 
barnets närvaro på fysiska platser som begränsas. Som vi beskrivit i 
föregående kapitel om problembilden är det ett komplext samspel 
mellan olika risk- och skyddsfaktorer som har betydelse vid 
utvecklandet av olika normbrytande beteenden, som missbruk, 
kriminalitet och andra socialt nedbrytande beteenden. Av redo-
görelsen kan vi dra slutsatsen att det snarare är den sociala kontexten 
ett barn vistas i, än den fysiska miljön som sådan, som är av 
betydelse. Den fysiska miljön är alltså främst relevant utifrån att det 
är en arena där barn i möten med andra individer riskerar att påverkas 
negativt. 

De miljöer som utifrån denna aspekt kan identifieras som 
relevanta återfinns ofta i barns närområde. Ofta är det dock 
bostadsområdet i sin helhet som kan sägas utgöra en riskmiljö 
snarare än vissa särskilda och klart avgränsade platser. Det finns en 
rörlighet i miljöerna vilket innebär att de flyttar på sig, ofta med 
korta tidsintervall. Den digitala miljön har också ökat sin betydelse 
i dessa sammanhang och är numera en vanlig arena för kontakt-
skapande och umgänge. 

7.1.3 Dagens lagstiftning lämnar luckor 

Tidiga och förebyggande insatser är ofta avgörande för att skydda 
barn som riskerar att fara illa. Sätts insatser in i ett tidigt skede, innan 
problemen hunnit växa, finns det större chans att kunna vända en 
negativ utveckling och skadan på barnets hälsa och utveckling blir 
inte lika stor. Insatser till barn ska i första hand ges i frivillig form 
enligt socialtjänstlagen (2001:453). Socialtjänsten har möjlighet att 
erbjuda hjälp och stöd genom flera olika insatser med stöd av 
socialtjänstlagen. I de fall enskilda inte vill ta emot hjälp av social-
tjänsten krävs dock i dagsläget att barnets situation blivit relativt 
allvarlig innan socialnämnden kan besluta om tvångsåtgärder med 
stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga, LVU. För att ett barn ska kunna beredas vård med stöd av 3 § 
LVU (det vill säga på grund av sitt eget beteende) krävs att barnet 
utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas 
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genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 
verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende. Möjligheten 
att besluta om förebyggande insatser enligt 22 § LVU, så kallat 
mellantvång, är en möjlighet för socialnämnden att gripa in i ett 
tidigare skede. Förebyggande insatser enligt 22 § kan beslutas om 
det kan antas att den enskilde till följd av ett beteende som avses i 
3 § kommer att behöva beredas vård med stöd av LVU om beteendet 
fortsätter. I de fall samtycke till insatser saknas och förutsätt-
ningarna för insatser enligt LVU inte är uppfyllda har socialnämnden 
begränsade möjligheter att ge stöd och skydd. Det råder en 
uppfattning om att socialtjänsten behöver få fler verktyg för att 
kunna gripa in tidigare, i situationer då samtycke saknas. 

Socialnämnden saknar i dag också möjlighet att meddela förbud 
som riktar in sig på att begränsa barns rätt att vistas på vissa platser 
eller i vissa områden där de riskerar att fara illa. Möjligheten att enligt 
5 kap. 2 § socialtjänstlagen förbjuda en person att i sitt hem ta emot 
andras barn har som syfte att skydda barn från att vistas i olämpliga 
miljöer, men är begränsad till hemmiljöer. Socialnämnden kan i 
dagsläget inte begränsa barns närvaro i andra miljöer. Behov av att 
begränsa ett barns närvaro på en viss plats eller inom ett visst område 
kan finnas i flera situationer, till exempel i ett tidigt skede när ett 
barn börjar uppvisa ett socialt nedbrytande beteende, men även i 
situationer där barnet, antingen med stöd av socialtjänstlagen eller 
LVU, redan är föremål för vårdinsatser. 

Bedömningen av behovet av ett vistelseförbud bör alltså prövas 
utifrån socialnämndens behov av nya verktyg, dels för att kunna gå 
in med åtgärder utan samtycke i ett annat skede än vad som är 
möjligt i dag, dels för att få möjlighet att kunna begränsa barns 
närvaro i skadliga miljöer. 

7.1.4 Insatsens påverkan på barns rättigheter måste beaktas 

Eftersom det är fråga om en insats riktad mot barn ska effekterna på 
barnens rättigheter beaktas och tillmätas avgörande betydelse. Av 
utredningens direktiv följer att barnkonventionen ska vara en 
utgångspunkt i utredningens arbete. 
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Ett barnrättsbaserat synsätt utgör kärnan i barnkonventionen.171 
Detta synsätt bör därmed utgöra utgångspunkt vid bedömningen av 
om ett vistelseförbud ska införas. Ett barnrättsbaserat synsätt 
innebär att varje barn ska erkännas, respekteras och skyddas som 
rättighetsbärare med en individuell personlighet, egna behov och 
intressen och en personlig integritet.172 Rättigheterna i barnkon-
ventionen är odelbara och ömsesidigt beroende av varandra och 
rättigheterna ska ses som en helhet.173 Det är alltså viktigt att 
identifiera dels de barn, eller grupper av barn, som kan komma att 
påverkas, dels hur de kan komma att påverkas, såväl positivt som 
negativt. Av artikel 3.1 i barnkonventionen följer också att vid varje 
åtgärd som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara 
barnets bästa. 

7.1.5 Även andra grundläggande fri- och rättigheter påverkas 

Rätten till rörelsefrihet slås fast i såväl 2 kap. 8 § regeringsformen 
som i artikel 2 i fjärde tilläggsprotokollet till Europakonventionen. 
Ett beslut som begränsar ett barns rätt att vistas på vissa platser eller 
i vissa områden inskränker barnets rörelsefrihet. En sådan inskränk-
ning får endast ske för att tillgodose vissa intressen och ska stå i 
proportion till vad som ska uppnås med inskränkningen. Det är 
därför viktigt att det utreds och klarläggs vilka konsekvenser ett 
vistelseförbud för barn kan få för de enskilda som berörs. 

7.1.6 Vistelseförbud och socialtjänstens roll 

Socialnämnden har enligt 5 kap. 1 § socialtjänstlagen ansvar att 
förebygga och förhindra att barn far illa. Socialtjänsten ska arbeta 
med att erbjuda stöd och hjälp till enskilda och har inte i uppdrag att 
agera repressivt. Verksamheten ska enligt 1 kap. 1 § tredje stycket 
socialtjänstlagen bygga på respekt för människornas självbestäm-
manderätt och integritet. I de fall socialnämnden ska gå in med 
insatser mot den enskildes vilja krävs det därför tungt vägande skäl. 

 
171 Prop. 2017/18:186, Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter, s. 75. 
172 Prop. 2017/18:186, Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter, s. 75. 
173 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att i första hand få 
beaktat vad som bedöms vara barnets bästa, CRC/C/GC/14, punkt 16 a). 
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Som framgår av avsnitt 7.2.1 har det från Socialstyrelsen och 
socialtjänsterna174 vi träffat förts fram att ett vistelseförbud inte 
anses ligga i linje med socialtjänstens roll. Företrädarna upplever att 
vistelseförbudet är en repressiv åtgärd, snarare än en vårdande insats 
och ser en risk för att socialtjänsten blir, eller uppfattas, som en 
repressiv myndighet och inte en myndighet som erbjuder stöd och 
hjälp. 

Vi instämmer i att vistelseförbud till utformning och genom-
förande skiljer sig från vårdinsatser som socialtjänsten kan till-
handhålla, både med stöd av socialtjänstlagen och LVU. Utrese-
förbud med stöd av LVU har dock också mer karaktär av ett rent 
förbud än en vårdande insats. Redan i dag har socialnämnden alltså 
möjlighet att vidta åtgärder som saknar vårdande inslag. Mot att det 
inte skulle vara i linje med socialtjänstens roll kan det också invändas 
att den utveckling vi sett under senare tid, främst vad gäller barn som 
hamnar i kriminella sammanhang, kräver nya arbetssätt. Att ett 
vistelseförbud inte skulle uppfattas vara helt i enlighet med 
socialtjänstens roll, så som den förstås i dagsläget, och skilja sig från 
andra insatser ser vi därför inte som ett skäl för att inte genomföra 
ett vistelseförbud som beslutas av socialnämnd. 

7.2 Uppgifter från vissa myndigheter och 
intresseorganisationer 

7.2.1 Socialstyrelsen, socialtjänsten och Sveriges Kommuner 
och Regioner 

Vi har genomfört möten med representanter för socialtjänsterna i 
Göteborg, Malmö och Stockholm. Vi har även träffat företrädare för 
Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner. 

Socialstyrelsen 

Företrädarna för Socialstyrelsen har uppgett bland annat följande. 
Miljön inom socialt arbete är mycket mer än den fysiska omgiv-
ningen, det handlar om familje- och kamratrelationer med mera. 
Miljön, i denna betydelse, är rörlig varför problemen troligen bara 

 
174 Företrädare från socialtjänsterna i Göteborg, Malmö och Stockholm. 
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kommer att flyttas. De aktuella miljöerna finns ofta i barnens 
boendemiljö. 

En möjlig målgrupp skulle kunna vara barn, och familjer som 
erbjudits insatser som de tackat nej till. Ett vistelseförbud skulle 
dock behöva kombineras med andra insatser. Det kommer också att 
krävas någon form av sanktion för att det ska fungera, eftersom det 
handlar om barn som med stor sannolikhet kommer att överträda 
beslutet. Vistelseförbud skulle eventuellt också kunna användas som 
en insats under tiden som socialtjänsten arbetar fram andra insatser. 

Mycket av socialtjänstens arbete handlar om att skapa förtroende 
hos barnet och familjen för de sociala myndigheterna, ett förbud blir 
i ett sådant sammanhang kontraproduktivt och kan skapa en större 
känsla av utanförskap och tillitsbrist hos det enskilda barnet. 
Vistelseförbudet kan också skapa en ökad stress hos barnet eftersom 
den plats vistelseförbud omfattar kan vara den plats där barnet 
känner sig trygg. Barn som får ett vistelseförbud kommer i större 
utsträckning vistas i hemmet, men för en del barn kan hemmiljön 
vara skadlig. 

De barn Socialstyrelsen i första hand ser framför sig som 
målgrupp är barn som redan är kända av socialtjänsten och som 
uppvisar ett normbrytande beteende, det skulle alltså inte vara en 
tidig insats. Är det fråga om tidiga insatser borde det i stället ligga på 
till exempel skolan. 

Vistelseförbud har inget vårdande syfte utan avsikten är bara att 
få bort någon från en viss miljö, vilket inte är i linje med 
socialtjänstens roll. Anses en miljö vara farlig för barnen bör det 
snarare arbetas för att ändra miljön, än att förbjuda barnen att vistas 
där. Det upplevs vidare skevt att barnen ska ”straffas”, när det i 
många fall handlar om att föräldrar inte tar emot insatser från 
socialtjänsten eller inte uppfyller sitt föräldraansvar. 

Det finns en risk att förbuden baseras på subjektiva eller osakliga 
grunder, och att vissa bostadsområden drabbas värre än andra utan 
sakliga skäl. 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Företrädarna för Sveriges Kommuner och Regioner har uppgett 
bland annat följande. Det finns en lucka mellan möjligheten att ge 
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hjälp och stöd frivilligt och tvångslagstiftningen. Det behövs 
ytterligare redskap. Det är dock tveksamt om vistelseförbud är rätt 
verktyg. Snarare behövs ett mellantvång riktat mot föräldrarna. Man 
måste komma åt föräldrarnas ovilja att ta emot insatser. 

Att gå in med en så kraftfull och långtgående åtgärd som ett 
vistelseförbud i ett tidigt skede i barnets utvecklingsprocess, när 
beteendet ännu inte är så allvarligt, framstår som oproportionerligt. 
Det riskerar att skapa en minskad tilltro till myndigheterna. 
Vistelseförbud skulle kräva en stor apparat vad gäller kontroll med 
mera för att fungera. Förbudet kommer behöva kombineras med 
andra insatser. Vistelseförbudet framstår mot denna bakgrund inte 
som en lämplig tidig insats utan bör i så fall riktas mot barn som har 
kommit längre i sin negativa utveckling. Även i dessa fall krävs att 
den kombineras med andra insatser, till exempel att vistelseförbud 
beslutas i kombination med LVU-vård. Vistelseförbud kan komma 
att hjälpa några individer men det är inte många. 

Socialtjänsterna 

Företrädarna för socialtjänsterna i Göteborg, Malmö och Stockholm 
har sammanfattningsvis uppgett bland annat följande. För de barn 
som saknar motivation behöver socialtjänsten kraftfullare verktyg. 
Företrädarna ställer sig dock frågande till om vistelseförbud är det 
verktyg som behövs. 

Ofta är det den sociala kontexten, attityderna och normerna i hela 
bostadsområdet som utgör risken. Det kan därför bli svårt att 
definiera och avgränsa de platser och områden som ska omfattas av 
vistelseförbudet. Det finns vissa platser som kan identifieras som 
olämpliga, till exempel vissa torg och skolgårdar. Det finns dock en 
stor rörlighet i dessa områden. Det sociala umgänget utgör en större 
risk än den geografiska platsen och umgänget kommer man inte åt 
med ett vistelseförbud. Möjligheten att kommunicera via sociala 
medier och att snabbt byta mötesplatser försvårar för vistelse-
förbudet att få effekt. Eftersom det ofta är fråga om miljöer i barnets 
hemområde kommer det vara svårt att avgränsa områdena utan att 
det får negativa konsekvenser för barnet och dess möjligheter att 
delta i positiva aktiviteter i området. För de barn som har destruktiva 
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hemmiljöer riskerar vistelseförbudet också att innebära att de måste 
tillbringa mer tid i en skadlig hemmiljö. 

Barn mellan 10–18 år är den eventuella målgruppen. Social-
tjänsterna har olika uppfattningar om hur ett vistelseförbud kan 
användas. Flera bedömer att om vistelseförbudet används som en 
tidig insats, inriktad på yngre barn i ett tidigt skede av deras negativa 
utveckling, får det bäst effekt. Det kan i dessa fall fungera som en 
påtryckning när socialtjänsten inte når fram till föräldrarna. Det blir 
ett verktyg för att påtala allvaret i barnets situation. Det kan 
eventuellt också fungera som en hjälp för föräldrarna i gräns-
sättningen, samt som ett stöd för barnet att stå emot påtryckningar 
från riskumgängen. Vistelseförbud skulle även kunna användas på 
andra sätt och i senare skeden vid en negativ utveckling hos barnet. 
Det hade till exempel kunnat användas i kombination med en 
pågående LVU-vård, för att möjliggöra fortsatt LVU i hemmet, eller 
efter avslutad LVU-placering. Den samlade bilden från social-
tjänsterna är dock att det endast är för ett fåtal individer som ett 
vistelseförbud hade haft en positiv effekt. 

Samtliga är överens om att vistelseförbud, oavsett hur det 
används, kommer att behöva kombineras med andra, ofta 
omfattande, vårdinsatser. Vistelseförbudet är endast en symtom-
behandling. Det fungerar inte att endast begränsa barnet utan 
samhället måste tillhandahålla ett annat positivt sammanhang i 
stället. För att insatsen ska vara framgångsrik krävs vidare en 
omfattande samverkan mellan socialtjänst, vårdnadshavare, 
fältassistenter och Polismyndigheten. Socialtjänsten måste ha in-
gående kunskap om aktuella platser och områden för att 
vistelseförbudet ska bli verkningsfullt och praktiskt genomförbart, 
vilket förutsätter ett löpande informationsutbyte med andra aktörer. 
Socialtjänsten har också behov av att snabbt få information om 
överträdelser för att myndigheten ska kunna agera. 

Företrädarna ser svårigheter kring hur efterlevnaden ska 
kontrolleras. Det finns en risk att insatsen blir tandlös samtidigt som 
alla är överens om att den kommer riktas mot en målgrupp där det 
behövs sanktioner. Socialtjänsten kommer inte ha möjlighet att 
kontrollera efterlevnaden utan det måste läggas på en annan aktör, 
företrädelsevis Polismyndigheten som måste ges befogenhet att till 
exempel avlägsna barnet från platsen. Risken är dock att det blir en 
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katt och råtta-lek som enbart förvärrar situationen och ökar 
motståndet hos barnet att ta emot hjälp. 

Samtliga socialtjänster ser en risk för att vistelseförbudet blir 
kontraproduktivt på så sätt att insatsen skadar förtroendet för 
socialtjänsten och ökar motståndet hos barnet och familjen att ta 
emot hjälp. Socialtjänsten riskerar vidare att uppfattas som en 
repressiv myndighet. Föräldrarnas engagemang och delaktighet är 
avgörande när det gäller arbetet med barn med normbrytande 
beteende. Socialtjänsterna upplever att det kommer att finnas 
svårigheter att förklara insatsen och dess syfte för de enskilda. 

Det kommer att vara en resurskrävande insats och det kommer 
att krävas en omfattande utredning. Utredningarna riskerar sam-
tidigt att snabbt bli inaktuella eftersom det finns en rörlighet i 
miljöerna. Socialtjänsterna upplever att det i stället bör läggas fokus 
på insatser och åtgärder för barnet som är bevisat effektiva. 
Samhällets insatser bör också inriktas på att angripa problemen med 
platsen i stället för att förbjuda barnen att vistas där. 

7.2.2 Polismyndigheten 

Företrädare från Polismyndighetens Nationella operativa avdelning 
har framfört bland annat följande. Socialtjänstens och polisens 
uppdrag skiljer sig åt. Ur ett brottsförebyggande perspektiv är 
vistelseförbud en efterfrågad åtgärd av myndigheten. 
Polismyndigheten saknar verktyg för att jobba med nyrekryteringen 
till kriminalitet. Det behövs åtgärder för att kunna sätta tryck på de 
ungdomar som myndigheterna inte når fram till. 

Enligt forskning är det snarare det sociala umgänget som är av 
vikt vid utvecklande av kriminalitet, än den fysiska miljön. Den 
digitala miljön har också betydelse. De fysiska platserna kommer 
sannolikt att flytta på sig om det beslutas om ett vistelseförbud. Det 
kommer krävas en samverkan för att identifiera de områden och 
platser som är skadliga. 

Vid sidan av att fungera som en insats i ett tidigt skede borde 
vistelseförbud kunna användas för ungdomar som har avslutat en 
LVU-placering. Ungdomarna kan i dessa situationer fortfarande ha 
kopplingar kvar till tidigare kriminella umgängen. 
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Det måste finnas någon sanktion om barnet inte följer 
vistelseförbudet, utöver att omhänderta barnet och flytta det från 
platsen. Den finns annars en risk att barnet bara åker tillbaka till 
platsen. Det kommer inte heller alltid vara lämpligt att lämna barnet 
i hemmiljön. 

7.2.3 Brottsförebyggande rådet (Brå) 

Företrädare från Brå har framfört bland annat följande. Det är en 
mycket komplex och vanligen flerårig process där en rad olika 
omständigheter bidrar till respektive motverkar att ett barn börjar 
begå brott och så småningom utvecklar en kriminell identitet. Den 
allmänna uppfattningen är att det är antalet och kombinationen av 
risk- respektive skyddsfaktorer som har betydelse, snarare än någon 
enskild riskfaktor. Vistelsemiljön är en riskfaktor såtillvida att den 
rymmer individer som kan påverka barn negativt. Kriminellt 
umgänge, oavsett geografisk plats, är en väl belagd riskfaktor. Den 
kriminogena platsen i sig, oberoende av de individer som vistas där, 
är såvitt känt av Brå outforskad. Det umgänge ett barn har på en plats 
kommer att utöva det dominerande inflytandet över barnets 
fortsatta identitetsutveckling. Det är svårt att identifiera ”kriminella 
miljöer” och platserna flyttar sig hela tiden. Den digitala miljön har 
också fått större betydelse och gör barnen nåbara även i hemmet. 

Vistelseförbud för barn som löper risk för kriminell identifiering 
bedöms inte leda till att dessa individer väljer att vistas hemma, utan 
de kommer i stället umgås med sina kamrater på annan plats. Brå kan 
inte se att det finns en målgrupp för vistelseförbud. För de barn som 
löper risk för en kriminell identifiering, det vill säga barn som växt 
upp i en familj med en komplex problembild med bristande 
uppfostran som följd, vore även en ökad vistelse i hemmet 
kontraproduktivt. Det är viktigt att tänka på att många av de barn 
som skulle omfattas av förslaget kommer från hem där trångboddhet 
är ett faktum och det inte är en självklarhet att vistas hemma. En 
annan aspekt att beakta är hem där det förekommer olika former av 
hedersförtryck. 

Det finns en risk för att effekterna av vistelseförbud kan bli 
kontraproduktiva. Det finns en ökad risk för exkludering och ett 
förstärkt utanförskap, och en starkare misstro mot det konven-
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tionella samhället. Ett vistelseförbud skulle kunna få oönskade 
effekter på områdesnivå via ryktesspridning etcetera och bjuda in till 
onödiga provokationer. Inom vissa bostadsområden finns en stor 
misstro mot myndigheter och vistelseförbud skulle kunna 
underblåsa detta ytterligare. Det kan också finnas risk för att det 
enskilda barnet pekas ut. I ett snävt geografiskt perspektiv kan man 
möjligen se tillfälliga positiva effekter på Polismyndighetens 
ordningshållande verksamhet, och i motsvarande grad försvårande 
effekter på de platser dit barnen förflyttar sig som en följd av 
utfärdade vistelseförbud. 

Brå bedömer att ett vistelseförbud inte kommer vara verksamt 
som önskat. Ett vistelseförbud för barn bör inte betecknas som eller 
likställas med en vårdande insats. I stället bör mer kraftfulla insatser 
göras, såväl i det förebyggande områdesarbetet som i de familjer som 
barnen tillhör. Fokus och resurser bör i första hand riktas mot att 
förstärka väldokumenterade skyddsfaktorer och bekämpa väldoku-
menterade riskfaktorer. Det går inte bara att plocka bort barnen utan 
samhället måste tillhandahålla något annat. 

7.2.4 Organisationer från civilsamhället 

Vi har genomfört ett samråd där organisationerna Barnrättsbyrån, 
Bris och Föreningen Knas Hemma deltagit. Vi har också haft möte 
med företrädare från Fryshuset. Företrädarna för dessa organisa-
tioner har framfört bland annat följande. För att ett vistelseförbud 
ska anses vara en legitim begränsning av rörelsefriheten måste det 
finnas stöd för att den efterfrågade effekten uppnås. Problemet med 
riskbeteende hos barn är mycket mer komplext än att det går att 
komma åt med ett vistelseförbud. Det är ofta barnets sociala 
relationer som utgör problemet och dessa kommer man inte åt med 
vistelseförbud. Personerna kommer att ändra arena och flytta sig 
någon annanstans. Den digitala världen skapar också möjligheter till 
kontakter. Risken är att problemen flyttas bort från 
Polismyndighetens och socialtjänstens ögon och att barnen hamnar 
i ett sammanhang som är ännu farligare. Det finns också risk för 
godtyckliga beslut och att regleringen, även om den är normneutral, 
blir diskriminerande. 
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Om vistelseförbud används som en tidig insats, som ett sätt att 
tydligt signalera allvaret i barnets situation, skulle det kunna ha en 
positiv effekt. Det tas ofta upp av personer som hoppat av en 
kriminell livsstil som en fråga om varför det inte kom en kraftfull 
reaktion från samhällets sida tidigare. Ett vistelseförbud kan också 
eventuellt fungera på så sätt att barnet får någon annan att ”skylla 
på”, på motsvarande sätt som provtagningar kan vara ett sätt att hålla 
sig borta från narkotika. Ett vistelseförbud kommer alltid att behöva 
kombineras med vårdinsatser. Det måste arbetas med övriga 
riskfaktorer i barnets liv som är anledningen till att barnet befinner 
sig i dessa miljöer. Det finns en risk att vistelseförbud kommer att 
användas i stället för mer resurskrävande åtgärder, som barnet hade 
haft större behov av. 

Ungdomsövervakning, som innebär samma rörelsebegränsning, 
kan utdömas vid brott med högt straffvärde. Det upplevs som 
problematiskt att samma begränsning ska kunna riktas mot barn 
som inte begått någon överträdelse och att skyddsobjekt och 
förbudsobjekt blir samma person. 

Riskmiljöerna finns ofta i närområdet vilket gör begränsningen 
problematisk och oproportionerlig. Barnen riskerar att stängas ute 
från positiva sammanhang och att bli stigmatiserade. Många av dessa 
barn har också en trasig hemmiljö som de blir mer utlämnade till om 
de får ett vistelseförbud. 

Vistelseförbud riskerar att försämra barnets situation snarare än 
förbättra den. Det är fråga om barn som har stora tillitsproblem och 
vistelseförbudet riskerar att ytterligare förstöra tilliten till 
myndigheterna och försvåra arbetet med barnen. För ett barn som 
balanserar på gränsen kan ett vistelseförbud få barnet att falla över i 
ett kriminellt beteende - ”jag behandlas redan som en kriminell och 
straffas fast jag inte gjort något”. 

7.3 Bör vistelseförbud för barn införas? 

Bedömning: Det bör inte införas en möjlighet för socialnämnden 
att i skyddande syfte genom beslut begränsa enskilda barns rätt 
att vistas på vissa platser eller i vissa områden i samhället. 
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7.3.1 Inledande anmärkningar utifrån barnkonventionen 

Vistelseförbud är en åtgärd som ska riktas mot barn, varför åtgärdens 
förhållande till och förenlighet med barnkonventionen är centralt. 
Ett barnrättsbaserat synsätt utgör kärnan i barnkonventionen. Varje 
barn ska erkännas, respekteras och skyddas som rättighetsbärare 
med en individuell personlighet, egna behov och intressen och en 
personlig integritet.175 Rättigheterna i barnkonventionen är odelbara 
och ömsesidigt beroende av varandra och rättigheterna ska ses som 
en helhet.176 De fyra grundläggande principerna, förbudet mot 
diskriminering (artikel 2), principen om barnets bästa (artikel 3.1), 
barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6) och barnets 
rätt att uttrycka sina åsikter (artikel 12), ska vara vägledande vid 
tolkningen och tillämpningen av bestämmelserna i barnkon-
ventionen. 

Av artikel 3.1 följer att vid varje åtgärd som rör barn ska i första 
hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Barnrätts-
kommittén har uttalat att syftet med begreppet ”barnets bästa” är att 
säkerställa både fullt och faktiskt åtnjutande av alla de rättigheter 
som erkänns i barnkonventionen och barnets helhetsutveckling. Alla 
rättigheter som föreskrivs i barnkonventionen är för barnets bästa 
och ingen rättighet ska kunna inskränkas av en negativ tolkning av 
barnets bästa. Barnets bästa ska användas som vägledning i alla frågor 
som rör barn och även vid eventuella inbördes konflikter mellan de 
olika rättigheterna i konventionen. Fokus måste ligga på att 
identifiera möjliga lösningar som ser till barnets bästa.177 

Konventionsstaterna har en skyldighet att vidta alla lämpliga 
åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i 
konventionen (artikel 4). Vistelseförbud kan vara en åtgärd som 
staten kan nyttja för att genomföra eller säkerställa barns rättigheter. 
Att förebygga och förhindra att barn far illa är att säkerställa barnets 
rätt till liv, överlevnad och utveckling (jfr artikel 6) och utgör ett sätt 
att skydda barnet från olika former av övergrepp, utnyttjande och 
olaglig användning av substanser (jfr artiklarna 19 och 33–36). Att 
förebygga och förhindra att barn far illa förbättrar också barnets 

 
175 Prop. 2017/18:186, Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter, s. 75. 
176 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att i första hand få 
beaktat vad som bedöms vara barnets bästa, CRC/C/GC/14, punkt 16 a). 
177 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att i första hand få 
beaktat vad som bedöms vara barnets bästa, CRC/C/GC/14, punkt 33. 



Vistelseförbud för barn Ds 2022:12 

104 

möjligheter att till exempel tillgodogöra sig utbildning (jfr artiklarna 
28 och 29) och att delta i positiva kultur- och fritidsaktiviteter (jfr 
artikel 31). Att begränsa ett barns möjligheter att vistas på vissa 
platser eller inom vissa områden kan dock försvåra barnets 
möjligheter att delta i olika fritidsaktiviteter (jfr artikel 31) eller att 
upprätthålla prosociala kamratrelationer, eller kan på andra sätt 
verka negativt på barnets utveckling (jfr artikel 6). För de barn som 
har en destruktiv hemmiljö kan till exempel ett vistelseförbud 
innebära att de blir mer utelämnade till att vistas i hemmiljön, vilket 
kan vara skadligt. Det finns även en risk att ett vistelseförbud verkar 
stigmatiserande eller används på ett diskriminerande sätt (jfr 
artikel 2). 

För att kunna göra en analys av vistelseförbudets förenlighet med 
barnkonventionen är det av vikt att de barn eller grupper av barn som 
berörs identifieras. Först och främst kommer självklart de barn som 
får ett vistelseförbud att beröras, men vi ser att även andra grupper 
av barn kommer att beröras av ett vistelseförbud. Vi kommer nedan 
närmare analysera och belysa hur vi ser att ett vistelseförbud 
påverkar barns situation. 

7.3.2 Vistelseförbud utgör en inskränkning i rörelsefriheten 

Ett barn har rätt till rörelsefrihet, enligt såväl 2 kap. 8 § regerings-
formen178 som artikel 2 i fjärde tilläggsprotokollet till Europakon-
ventionen. Ett förbud som innebär att barnets rätt att vistas på vissa 
platser eller inom vissa områden begränsas utgör en inskränkning i 
rörelsefriheten. Rörelsefriheten får enligt regeringsformens bestäm-
melser begränsas genom lag, men endast om det är för att tillgodose 
ett ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle och 
begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med 
hänsyn till det ändamål som har föranlett den (2 kap. 20 och 21 §§ 
regeringsformen). Enligt artikel 2.3 i nämnda tilläggsprotokoll får 
rörelsefriheten inte underkastas andra inskränkningar än sådana som 
är angivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga 
av hänsyn till statens säkerhet eller den allmänna säkerheten, för att 
upprätthålla den allmänna ordningen, för att förhindra brott, för att 
skydda hälsa eller moral eller för att skydda annans frihet. 

 
178 Bestämmelsen i regeringsformen stadgar en rätt till rörelsefrihet för svenska medborgare. 
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För att ett vistelseförbud ska anses godtagbart måste det alltså 
motiveras utifrån ett godtagbart intresse och den inskränkning 
vistelseförbudet innebär måste stå i proportion till det ändamål 
förbudet ska tillgodose. Vi ska utreda om socialnämnden ska få en 
möjlighet att begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser 
eller i vissa områden för att förebygga och förhindra att barn far illa. 
Det är alltså fråga om en social insats som har till ändamål eller syfte 
att skydda barn genom att begränsa deras närvaro i vissa miljöer som 
bedöms som skadliga för barnens hälsa och utveckling. Detta får 
anses vara ett godtagbart ändamål för att begränsa barnets rörelse-
frihet enligt regeringsformen och Europakonventionen. 

7.3.3 Finns det stöd för att ändamålet att förebygga och 
förhindra att barn far illa uppnås? 

För att ett vistelseförbud ska utgöra en godtagbar inskränkning i 
barnets fri- och rättigheter krävs dock att åtgärden faktiskt svarar 
mot det angivna ändamålet att förebygga och förhindra att barn far 
illa. Eftersom ett vistelseförbud i många fall kommer att få en direkt 
påverkan på barnets vardag, i den meningen att det begränsar barnets 
möjligheter att röra sig fritt i närområdet, är det vår uppfattning att 
det krävs ett mycket tydligt stöd för att vistelseförbud bidrar till att 
förebygga och förhindra att barn far illa för att inskränkningen ska 
anses godtagbar. I detta sammanhang ska också beaktas att det är en 
åtgärd som ska riktas mot barn och som ska kunna beslutas 
oberoende av samtycke. 

Det är den sociala kontexten som är av betydelse, inte den 
fysiska miljön 

Som vi beskrivit i kapitel 6 är det ett komplext sampel mellan flera 
olika risk- och skyddsfaktorer som leder till att ett barn utvecklar 
eller inte utvecklar ett normbrytande beteende. Ett vistelseförbud 
kommer i sig beröra eller ingripa mot en faktor i detta samspel, den 
fysiska miljön, på så sätt att barnet hindras från att vistas i miljön. 
Det är oklart i vilken mån den fysiska miljön, eller den fysiska 
platsen, som sådan har betydelse i utvecklandet av normbrytande 
beteende. Vad gäller kriminalitet har Brå uppgett att den 
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kriminogena platsen i sig, oberoende av de individer som vistas där, 
är outforskad såvitt Brå känner till, medan kriminellt umgänge är en 
väl belagd riskfaktor.179 Utifrån den problembild som vi beskriver i 
kapitel 6 är det enligt vår bedömning, både vad gäller kriminalitet 
och andra normbrytande beteenden, den sociala kontexten som 
barnet befinner sig i, snarare än vistelsemiljön som sådan, som är den 
drivande faktorn. Socioekonomiska faktorer, relationer, normer och 
attityder i omgivningen utgör viktiga riskfaktorer. Denna sociala 
kontext som barnen befinner sig i är i mindre utsträckning knuten 
till en särskild fysisk miljö (som till exempel skolan, fritidsgården, 
parkområdet) utan är närvarande på samtliga nivåer i barnets liv. Det 
är alltså de individer, normer och värderingar barnet kommer i 
kontakt med på en plats och den påverkan dessa har på barnet som 
utgör en riskfaktor, inte platsen eller den fysiska miljön i sig. Den 
sociala kontextens betydelse för utvecklingen av framför allt ett 
kriminellt beteende, men även andra typer av normbrytande 
beteenden, har också betonats av Socialstyrelsen, Polismyndigheten, 
Brå och socialtjänsterna vid våra kontakter. 

Vistelseförbud har begränsad eller ingen påverkan på den sociala 
kontexten 

Vistelseförbudet får till effekt att barnets närvaro på en viss fysisk 
plats begränsas. Det är dock enligt vår mening osäkert om åtgärden 
når, eller kan påverka, barnets sociala umgänge. Dels finns risken att 
umgänget byter plats, det vill säga att barnet fortsätter att umgås 
med samma personer men på andra platser, dels finns det många 
andra alternativa kanaler för att kommunicera och umgås. Den 
fysiska platsen som mötesplats har mindre betydelse för barns 
sociala liv i dag än den haft tidigare. Den digitala miljön och det 
umgänge som kan ske där är till exempel en stor del av barns sociala 
liv i dag och denna arena påverkar man inte med ett vistelseförbud. 
Det går därför att ifrågasätta om ett vistelseförbud skulle ha någon 
större effekt på barnets sociala kontext. 

Vi ifrågasätter inte att vistelseförbud kan ha en viss effekt på 
förekomsten av brott och ordningsstörningar inom det område ett 
förbud avser eftersom förbudet kan få till följd att individer som 

 
179 Brå (2021), Underlag för besvarande av Socialdepartementets frågor till Brå rörande 
vistelseförbud för unga. Inkommit 2021-11-22. 
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uppträder störande flyttas från platsen. I och med att de aktuella 
individerna med stor sannolikhet kommer förflytta sig till en annan 
plats finns dock en risk att den positiva effekt som kan uppstå inom 
ett område, kommer motsvaras av en negativ effekt inom ett annat 
område, det vill säga att problemen endast flyttas någon annanstans. 
Att vistelseförbud skulle få en generell brottsförebyggande effekt 
går därför inte med säkerhet att säga. Vidare är att förebygga brott 
inte ändamålet med det vistelseförbud vi har att bedöma. 

Vistelseförbud har inte heller påverkan på andra risk- och 
skyddsfaktorer 

Det är inte en enskild riskfaktor som leder till att barn utvecklar ett 
normbrytande beteende utan det är fråga om ett komplext samspel 
av risk- och skyddsfaktorer. Ett vistelseförbud kommer få till följd 
att barnet förflyttas från eller förhindras att vistas i en viss fysisk 
miljö som bedöms som olämplig eller skadlig för barnet. Även om 
riskfaktorerna i en del fall kommer till starkare uttryck inom en viss 
fysisk miljö är det som konstaterats ovan inte den fysiska miljön i 
sig som är en riskfaktor. Ett vistelseförbud påverkar inte heller 
orsaken till att barnet befinner sig i en olämplig miljö från första 
början. Faktorer som utgör en risk för barnet och som kan göra 
barnet mer benäget att söka sig till olämpliga och skadliga miljöer, 
såsom socioekonomisk utsatthet, utanförskap, hemförhållanden, 
bristande skolgång, olika personliga förhållanden samt normer och 
attityder bland kamrater och i bostadsområdet påverkas inte av 
vistelseförbudet. Om barnet förflyttas från den fysiska miljön 
kommer barnet fortfarande att befinna sig i den övergripande sociala 
kontexten som innehåller flera riskfaktorer. Både företrädare för 
socialtjänsterna, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner 
och Brå har vid våra kontakter tydligt uttryckt att de anser att det är 
andra typer av insatser som har effekt i arbetet med att förebygga 
och förhindra att barn far illa. Socialstyrelsen och Sveriges 
Kommuner och Regioner har till exempel uttryckt att det är 
vårdnadshavarnas ovilja att ta emot stöd och insatser från 
socialtjänsten som det bör arbetas med, det vill säga att det snarare 
finns ett behov av ytterligare åtgärder som kan riktas mot vårdnads-
havarna. Vidare har socialtjänsterna, Socialstyrelsen, Sveriges 
Kommuner och Regioner och Brå samtliga betonat behovet av att 
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erbjuda ett annat sammanhang för barnet. En starkt bidragande 
faktor till att barn hamnar i olämpliga och skadliga miljöer är ofta att 
de där finner ett sammanhang som de annars saknar. Om barnet 
berövas det sammanhanget utan att få tillgång till något annat och 
utan att de bakomliggande orsakerna till barnets situation blir 
utredda och föremål för åtgärder är risken stor att barnet i stället 
söker upp andra, destruktiva sammanhang. Risken för att ett 
vistelseförbud får till effekt att barnet och dess umgänge endast 
flyttar någon annanstans har också lyfts fram av Brå, 
Polismyndigheten, Socialstyrelsen och socialtjänsterna. Det finns 
alltså en risk för att ett vistelseförbud blir kontraproduktivt då det 
kan få barn att söka sig till andra, kanske än mer olämpliga miljöer. 

Slutligen kan det också konstateras att ett vistelseförbud inte 
innebär att det görs något åt den olämpliga eller skadliga miljön som 
sådan. Det kan argumenteras för att om en viss miljö är skadlig för 
barn bör miljön förbättras i stället för att barnets rörelsefrihet i 
miljön begränsas. Dels för att miljön annars kommer att finnas kvar 
oförändrad när barnets vistelseförbud upphör, och det därmed finns 
en risk att barnet återvänder till den aktuella miljön. Dels finns 
risken att andra barn, som inte har ett vistelseförbud mot den 
aktuella platsen, far illa genom att vistas i miljön om samhället inte 
förändrar miljön. 

Vistelseförbud riskerar att stjälpa snarare än hjälpa 

En annan aspekt som lyfts fram av Socialstyrelsen, socialtjänsterna, 
Brå och företrädare från civilsamhället är att vistelseförbud riskerar 
att skada tilltron både till socialtjänsten och till det konventionella 
samhället. Att det finns en fungerande relation och kommunikation 
mellan barnet, familjen och socialtjänsten är av stor vikt. En 
bristande tilltro gör det svårare att lyckas vända en negativ utveck-
ling hos barnet. Detta gör sig gällande för alla typer av tvångs-
åtgärder, och är inte specifikt för vistelseförbud, men förtjänar att 
nämnas. För att minska denna risk är det viktigt att socialtjänsten 
för de enskilda som berörs tydligt kan beskriva syftet och behovet 
av de åtgärderna man genomför. Mot denna bakgrund kan risken, 
enligt vår bedömning, eventuellt vara större när det gäller 
vistelseförbud. Vi har i detta sammanhang beaktat vad social-
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tjänsterna uppgett om att det kommer att finnas svårigheter med att 
beskriva insatsen och dess syfte. Vi finner inte skäl att ifrågasätta 
denna bedömning från socialtjänsternas sida utan kan konstatera att 
avsaknaden av stöd för att vistelseförbud påverkar relevanta risk- 
och skyddsfaktorer kan innebära att det blir svårt att förklara 
insatsen. 

Det faktum att det är den sociala kontexten, attityderna och 
normerna i ett helt bostadsområde som i regel utgör risken, snarare 
än enskilda avgränsade platser innebär också att det kan bli svårt att 
definiera och avgränsa de platser och områden som ska omfattas av 
vistelseförbudet. Detta eftersom det är svårt att avgöra vilka faktorer 
som gör att en viss plats eller ett visst område utgör en riskmiljö för 
det enskilda barnet. Även av denna anledning kan det bli svårt för 
socialtjänsten att förklara och motivera för barnet och vårdnads-
havarna varför just en viss plats ska omfattas av ett vistelseförbud. 
Det finns också en stor risk för att det uppstår diskussioner eller 
konfrontationer mellan barnet och socialtjänsten genom att barnet 
testar gränserna för förbudet. 

Att enbart förbjuda ett barn att vistas på en viss plats riskerar 
också att snarare uppfattas som en bestraffning, än en stödåtgärd. 
Det riskerar att påverka enskildas tilltro till de sociala myndig-
heterna och göra dem mindre benägna att ta emot annat behövligt 
stöd. Detta särskilt om socialtjänsten inte på ett tydligt sätt lyckas 
förklara bakgrunden till beslutet och syftet med förbudet för barnet 
och vårdnadshavarna. 

Sammanfattande slutsats 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vistelseförbudets utform-
ning innebär att insatsen kommer att inriktas på en faktor eller en 
omständighet, den fysiska platsen, vars betydelse för utvecklingen 
av olika former av normbrytande beteenden hos barn är oklar, men 
förmodligen av mindre betydelse. En faktor som vi vet är av stor 
vikt, och som i viss mån har koppling till den fysiska miljön, är den 
sociala kontexten eller det sociala umgänge barnet har i en viss miljö. 
Vistelseförbud kommer enligt vår bedömning inte ha någon 
nämnvärd effekt på denna faktor. Vidare kommer insatsen i sig inte 
att påverka eller behandla de bakomliggande faktorerna som ligger 
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till grund för att barnet sökt upp eller hamnat i ett destruktivt 
sammanhang eller ge barnet verktyg för att kunna förändra sin 
situation eller undvika liknande sammanhang i framtiden. Vad som 
utgör den skyddande aspekten i ett vistelseförbud kan därför 
ifrågasättas. Dessutom finns det omständigheter som talar för att ett 
vistelseförbud kan vara kontraproduktivt och snarare försämra 
barnets möjligheter till en positiv utveckling. 

Mot denna bakgrund gör vi bedömningen att det saknas stöd för 
att vistelseförbud kommer uppnå det avsedda syftet att förebygga 
och förhindra att barn far illa. Redan på denna grund finns det 
därmed skäl att ifrågasätta ett vistelseförbuds förenlighet med 
barnets grundläggande fri- och rättigheter. 

Mot denna slutsats kan invändas att vistelseförbudet inte ska ses 
som en enskild insats utan som ett av flera verktyg och att det ska 
användas i kombination med andra insatser. Vistelseförbudet kan då 
användas för att faktiskt hålla ett barn borta från en olämplig miljö 
under tiden socialtjänsten med andra mer vårdinriktade insatser 
försöker arbeta med risk- och skyddsfaktorer i barnets liv. Som vi 
utvecklar i avsnitt 7.3.6 finns det dock flera omständigheter som 
talar för att vistelseförbud, även om den fysiska miljön i och för sig 
skulle vara av betydelse för utvecklingen av ett normbrytande 
beteende eller om vistelseförbud användes i kombination med andra 
insatser, skulle vara förenat med sådana tillämpningssvårigheter att 
det även i dessa fall går att ifrågasätta om ändamålet faktiskt uppnås. 

7.3.4 Är vistelseförbud en proportionerlig inskränkning? 

För det fall det bedöms att vistelseförbud uppnår ändamålet att 
förebygga och förhindra att barn far illa måste inskränkningen även 
prövas i förhållande till proportionalitetsprincipen, det vill säga att 
inskränkningen inte går utöver vad som är nödvändigt med hänsyn 
till ändamålet. 

Förbudsobjekt och skyddsobjekt i samma person ställer höga 
krav på att ändamålet uppnås 

Vistelseförbudet ska enligt våra direktiv innebära att det är barnet 
som begränsas från att vistas på vissa platser eller områden. 
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Skyddsobjektet och förbudsobjektet är alltså samma person. Det 
kan invändas att utgångspunkten snarare borde vara att 
begränsningen riktas mot den eller det som uppfattas som en skadlig 
faktor. Så är till exempel bestämmelsen i 5 kap. 2 § socialtjänstlagen 
utformad, där förbudet riktas mot den person vars hemmiljö bedöms 
som olämplig. Att en person, som på något sätt agerat felaktigt eller 
anses utgöra en risk, får tåla en viss grad av inskränkning i sina fri- 
och rättigheter får anses mer godtagbart än att inskränkningen 
drabbar någon som inte själv kan påverka situationen. I de fall det är 
ett eget beteende som ligger till grund för ett beslut om en 
ingripande åtgärd blir det också mer förutsebart för den enskilde vad 
beteendet riskerar att leda till och den enskilde har möjlighet att 
genom sitt beteende undvika en inskränkning. När det är fråga om 
en person som inte själv i någon större omfattning kan påverka 
situationen kan det argumenteras för att utgångspunkten bör vara 
att endast mindre inskränkningar i personens fri- och rättigheter kan 
godtas. 

Att skyddsobjektet är den person som också blir föremål för 
olika tvångsåtgärder gäller i viss mån även vid övriga tvångsåtgärder 
enligt LVU. Det är barnet, det vill säga den som ska skyddas från att 
skadas antingen på grund av bristande hemförhållande eller sitt eget 
beteende, som blir föremål för vård och som placeras utanför 
hemmet, eller som vid mellantvång ska motta vissa typer av insatser. 
På en avgörande punkt skiljer sig dock vistelseförbud och LVU-vård 
åt enligt vår uppfattning. Vistelseförbud innehåller inte något 
faktiskt vårdinslag utan innebär endast att barnets närvaro på en viss 
plats begränsas. Vid beredande av vård enligt LVU får barnet och 
föräldrarna, förutom att barnet i alla fall initialt placeras utanför 
hemmet, stöd och hjälp även på andra sätt, till exempel genom att få 
delta i olika behandlingar för att komma till rätta med de problem 
eller brister som identifierats. 

Även vid utreseförbud är det skyddsobjektet, det vill säga barnet, 
som får sin möjlighet att resa ut ur landet inskränkt. Även 
utreseförbud är ett rent förbud, utan vårdande inslag. Vistelseförbud 
uppvisar därmed mer likheter med utreseförbudet än med andra 
insatser enligt LVU. Även här finns det dock vissa enligt vår mening 
avgörande skillnader. Utreseförbud har till syfte att skydda barn från 
att i utlandet ingå äktenskap eller utsättas för könsstympning, detta 
genom att hindra barnen från att resa ut ur landet. Genom att barnen 
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inte kan lämna landet kan de inte hamna i den situation som 
samhället avser att skydda dem från. Att utreseförbudet uppfyller 
sitt syfte, eller med andra ord svarar mot det avsedda ändamålet, 
framstår därmed som mer klart än vad som är fallet vad gäller 
vistelseförbud. 

I sammanhanget förtjänas också att nämnas att vistelseförbud, i 
och med att skyddsobjekt och förbudsobjekt är samma person, 
skiljer sig mot de befintliga tillträdesförbudsregleringar vi har i 
Sverige, där det är andra personers skyddsintressen som ansetts 
motivera en inskränkning i en persons rörelsefrihet. Syftet med 
tillträdesförbudsregleringarna är att minska risken för trakasserier 
och brott mot en viss person (som inte är den som förbudet riktas 
mot) eller på en viss plats, att skydda äganderätten samt att värna 
andra människors trygghet och möjlighet att vistas på vissa platser.180 

Mot bakgrund av att vistelseförbudet alltså riktas mot skydds-
objektet själv, och skyddsobjektet är ett barn, krävs det enligt vår 
uppfattning starkt stöd för att ändamålet med inskränkningen 
uppnås för att den ska anses proportionerlig. Som vi redogjort för 
saknas det sådant stöd och det är enligt vår mening högst tveksamt 
om det avsedda ändamålet uppnås. 

Inskränkningen får direkt effekt i barnets vardag 

De platser och områden som kan bli aktuella för ett vistelseförbud 
finns ofta i barnets närområde. Den inskränkning som förbudet 
innebär i barnets rörelsefrihet kommer därmed i många fall att ha en 
direkt effekt på barnets vardag. Det begränsar barnets möjlighet att 
röra sig naturligt i närområdet och kan till exempel komma att 
påverka barnets väg till skolan, fritidsaktiviteter eller hem till 
kamrater.  I vissa fall kan det komma att utgöra ett hinder för barnet 
att delta i aktiviteter eller prosocialt umgänge som sker på den plats 
eller i det område förbudet avser. Ur denna aspekt skiljer sig 
vistelseförbud från utreseförbud som inte har en lika direkt effekt i 
barnets vardag. Den inskränkning vistelseförbudet innebär är 
därmed mer påtaglig vilket ska beaktas i proportionalitets-

 
180 Se prop. 1987/88:137, Om besöksförbud, s. 13, prop. 2002/03:70, Ytterligare åtgärder för att 
motverka våld i nära relationer, s. 26 f, prop. 2004/05:77, Lag om tillträdesförbud vid 
idrottsarrangemang, s. 26 f och prop. 2020/21:52, Tillträdesförbud till butik och förstärkt 
straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet, s. 29 och s. 33. 
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bedömningen. Enligt vår uppfattning innebär detta att stödet för att 
inskränkningen är nödvändig för att uppnå ändamålet måste vara 
ännu starkare. Som vi redan konstaterat saknas sådant stöd. 

Det ska i sammanhanget noteras att det enskilda barnets ålder får 
anses ha viss betydelse i fråga om hur omfattande inskränkningen 
blir. Yngre barn har i regel färre anledningar att vistas i miljöer 
utomhus utan vårdnadshavare eller annan vuxen, medan äldre barn 
ofta har ett större behov och fler legitima skäl att vistas i miljöer 
utanför hemmet. Ju äldre barnen är, desto mer ingripande kan 
därmed inskränkningen i vardagslivet anses vara. 

En annan aspekt att väga in är vilken betydelse den aktuella miljön 
har för barnet. Barn som hamnar i eller uppsöker destruktiva miljöer 
söker ofta efter ett sammanhang som de saknar i livet i övrigt. Barnet 
kanske saknar andra prosociala kamratrelationer, har inget socialt 
sammanhang i skolan och deltar inte i fritidsaktiviteter. Det finns 
barn som söker sig till sammanhang utanför hemmet då de på grund 
av trångboddhet inte har någon naturlig plats i hemmet där de kan 
finna lugn och ro. För andra barn, som har en destruktiv och otrygg 
hemmiljö där vårdnadshavarna av olika anledningar brister i 
omsorgen, kan miljön utanför hemmet vara den trygga plats de har i 
tillvaron, även om miljön enligt vuxenvärldens ögon utgör en 
riskmiljö. 

Att genom vistelseförbud hindra barn från att vistas på en viss 
plats kan därför för vissa barn innebära att de stängs ute från den 
trygga punkt de har i tillvaron. Om vistelseförbudet inte kombineras 
med andra insatser för att förbättra barnets situation och barnet inte 
erbjuds ett annat positivt sammanhang, riskerar barnet att bli 
utlämnat till andra destruktiva miljöer samtidigt som det hindras 
från att vara i det sammanhang där det känner sig tryggt. För barn 
med en destruktiv hemmiljö kan vistelseförbud till exempel innebära 
att barnet tillbringar mer tid i en hemmiljö som inte främjar en 
positiv utveckling hos barnet. Även för barn som inte har en 
destruktiv hemmiljö, men där hemmiljön präglas till exempel av 
trångboddhet skulle en åtgärd som innebär att barnet behöver 
tillbringa mer tid i hemmet kunna ha en negativ effekt för barnet 
eftersom det till exempel kan vara förhindrat att ta emot kamrater i 
hemmet. 

I detta sammanhang ska också lyftas fram de effekter ett 
vistelseförbud kan ha för andra barn än det barn som får ett 
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vistelseförbud. Till exempel kan syskon och kamrater till det barn 
som får ett vistelseförbud påverkas. Syskons situation kan påverkas 
om barnet som får vistelseförbud tillbringar mer tid hemma, till 
exempel i de fall det är fråga om familjer som lever i trångboddhet. 
För barnets kamrater kan vistelseförbudet få till effekt att 
möjligheterna att umgås begränsas om barnet inte får vistas på vissa 
platser eller områden där kamratgruppen ofta vistas och det inte 
finns möjlighet att umgås i hemmiljö eller om barnet på grund av sitt 
vistelseförbud inte kan delta i fritidsaktiviteter. 

Det är primärt inte barnets eget beteende som utgör grund för 
inskränkningen utan omgivningen barnet rör sig i 

Det ska i detta sammanhang också beaktas att det är fråga om barn 
som inledningsvis ofta kan antas vara oförstående inför vilka 
sammanhang de riskerar att dras in i, som beskrivs i avsnitt 6.2.1. Ur 
barnens synvinkel rör de sig endast i sin närmiljö, och umgås med 
personer som också befinner sig i denna miljö. I de fall det är fråga 
om barn där till exempel kriminella aktörer etablerat en kontakt och 
mer aktivt börjat att utnyttja barnen för olika tjänster befinner 
barnen sig ofta i en väldigt utsatt situation med påtryckningar och 
hot. Lämpligheten i att rikta fri- och rättighetsinskränkande åtgärder 
mot barn i dessa situationer kan enligt vår mening ifrågasättas. 

Svårigheter att avgränsa relevanta miljöer innebär att 
inskränkningen riskerar att gå längre än vad som är motiverat 

Platsen eller området som ska omfattas av ett vistelseförbud ska 
definieras utifrån om miljön är skadlig för det enskilda barnet. Som 
vi redogjort för ovan är det inte den fysiska miljön i sig som är av 
betydelse i detta sammanhang utan den sociala kontext barnet 
befinner sig i eller kommer i kontakt med på platsen. Det är mot 
denna bakgrund komplext att avgöra om en miljö är skadlig för 
barnet eller inte. Den sociala kontexten, attityderna och normerna i 
ett helt bostadsområde är i många fall det som utgör risken, snarare 
än enskilda avgränsade platser. Det är därför svårt att avgöra vilka 
faktorer som gör att en viss plats eller ett visst område utgör en 
riskmiljö för det enskilda barnet. Detta öppnar upp för subjektiva 



Ds 2022:12 Vistelseförbud för barn 

115 

bedömningar och en ökad risk att regleringen, medvetet eller 
omedvetet, används på ett diskriminerande sätt. Det kan till exempel 
misstänkas att ett visst områdes rykte får stor betydelse vid be-
dömningen, även om det i praktiken saknas faktiska omständigheter 
som visar att miljön i området utgör en risk för barnet i det enskilda 
fallet. 

Svårigheten att avgränsa de platser och områden som förbudet 
ska avse innebär att risken är stor för att området definieras som 
vidare än vad som egentligen behövs för att skydda barnet från den 
skadliga miljön eller att området tvärtom avgränsas för snävt. I båda 
dessa fall är det enligt vår uppfattning inte möjligt att säga att 
inskränkningen är proportionerlig, eftersom den i det ena fallet 
kommer gå längre än vad som är nödvändigt, och i det andra fallet 
kommer att innebära att barnet begränsas utan att syftet uppnås. 

Även om det primärt är bostadsområdet i sin helhet som bedöms 
som en riskmiljö kan det identifieras mer avgränsade områden som 
kan sägas utgöra en förhöjd risk. Det är till exempel fråga om platser 
där det sker öppen narkotikahantering eller där man har kännedom 
om att äldre kriminella eller radikala aktörer söker kontakt med 
yngre personer. I förhållande till dessa platser kvarstår dock 
problematiken att på ett tydligt sätt avgränsa områdena. 

Begränsningar i tid ett sätt att minska inskränkningen 

Eftersom det är det sociala umgänget som finns på platsen som utgör 
riskfaktorn är ett förbud att vistas på en plats som gäller dygnet runt 
i regel alltför omfattande i förhållande till vistelseförbudets syfte och 
med tanke på de inskränkningar förbudet innebär i barnets 
vardagsliv. En utomhusmiljö i närområdet kan under dagtid vara en 
positiv miljö för barn att vistas i för att det främjar ett prosocialt 
umgänge med kamrater, deltagande i fritidsaktiviteter och liknande. 
Samma miljö kan under kvällen vara en destruktiv miljö för barnet 
för att andra personer i större utsträckning rör sig i miljön och det 
är andra attityder och värderingar som styr samspelet. Att begränsa 
förbudet till att gälla de tider de destruktiva elementen i miljön 
bedöms vara mest framträdande är ett sätt att minska inskränk-
ningen och göra den mer proportionerlig. 
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Även här finns det enligt vår uppfattning dock en svårighet i att 
kunna avgränsa vid vilka tider förbudet ska gälla. Eftersom det är 
svårt att avgöra vilka faktorer som gör att en viss plats eller ett visst 
område utgör en riskmiljö för det enskilda barnet är det också svårt 
att bedöma vid vilka tider dessa faktorer får genomslag på den 
aktuella platsen eller området. Precis som när det gäller den geo-
grafiska avgränsningen finns det en risk att den tidsmässiga avgräns-
ningen görs såväl för vid som för snäv. 

Sammanfattande slutsats 

Det finns alltså en rad omständigheter som innebär att vi bedömer 
att ett vistelseförbud och den inskränkning det innebär i barnets fri- 
och rättigheter, inte kan anses stå i proportion till ändamålet med 
insatsen. Det främsta skälet för denna bedömning är avsaknaden av 
stöd för att insatsen uppnår det avsedda syftet samtidigt som 
insatsens karaktär, där skyddsobjekt och förbudsobjekt är samma 
person och där inskränkningen får direkta effekter i barnets vardag, 
innebär att det måste ställas höga krav på att ändamålet uppnås. I 
detta sammanhang bör också beaktas att det är en insats som ska 
riktas mot barn, utan barnens samtycke, och där det är miljöns 
skadlighet för barnet, inte primärt barnets eget beteende, som är av 
betydelse. Detta innebär också enligt vår uppfattning att det krävs 
tydligt stöd för att inskränkningen svarar mot det avsedda 
ändamålet. Dessutom finns, på grund av den faktor som de relevanta 
miljöerna ska identifieras utifrån, en överhängande risk att förbudet 
blir antingen för brett eller för snävt utformat i förhållande till den 
eftersträvade effekten. Även i denna del gör vi alltså bedömningen 
att ett vistelseförbud inte kan anses vara förenligt med barnets fri- 
och rättigheter. 

7.3.5 Kan ett vistelseförbud anses vara för barnets bästa? 

Utifrån barnkonventionen har staten en skyldighet att säkerställa 
barns rätt till utveckling och att skydda barn från skadliga miljöer 
och utnyttjande. Att skydda barn från skadliga sammanhang är ett 
sätt för staten att uppfylla dessa förpliktelser. 
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Om vistelseförbud hade den avsedda effekten och höll barn borta 
från vissa miljöer, kan det antas att miljöerna också skulle bli mindre 
intressanta för de aktörer som utgör ett negativt element i miljön, 
till exempel kriminella personer som vill utnyttja barnen för att 
utöva tjänster eller personer som vill sprida extremistiska budskap. 
Att en del av de barn som bor i socialt utsatta områden upplever 
otrygghet på grund av synlig kriminalitet, våld och narkotika och 
försöker undvika vissa platser och personer har kommit fram när 
Barnombudsmannen intervjuat barn i socialt utsatta områden om 
deras erfarenheter.181 Ett fungerande vistelseförbud kan också antas 
få till effekt att barn som begår kriminella handlingar hålls borta från 
området och risken för andra barn att utsättas för brott av jämnåriga 
minskar därmed. Barn som blir utsatta för brott, till exempel rån 
utförda av jämnåriga, i sitt närområde upplever därefter ofta 
närmiljön som otrygg och blir begränsade i sin vardag (se avsnitt 
6.2.1 och 6.2.2). Vid sidan av att främja en positiv utveckling för det 
enskilda barnet som får ett vistelseförbud hade insatsen alltså kunnat 
få en positiv effekt för samtliga barn som finns i området. 

Som vi redogör för i avsnitt 7.3.3 saknas det dock vetenskapligt 
stöd för att vistelseförbud kommer att uppnå syftet att förebygga 
och förhindra att barn far illa. Det är främst den sociala kontexten 
som är av betydelse och det finns starka skäl att ifrågasätta att man 
med ett vistelseförbud påverkar den sociala kontexten. Den 
eventuella positiva effekt man kan se på en avgränsad plats, som 
omfattas av ett vistelseförbud, vad gäller förekomsten av brott och 
ordningsstörningar får förmodligen inte heller genomslag i området 
i stort eftersom problemen med stor sannolikhet endast flyttas 
någon annanstans. Ett vistelseförbud påverkar inte heller andra risk- 
och skyddsfaktorer i barnets liv. Tvärtom finns det skäl att anta att 
vistelseförbudet i många fall kan förvärra barnets situation, genom 
en ökad känsla av utanförskap och stigmatisering och en ökad 
misstro mot det konventionella samhället. Samtidigt har vi kunnat 
konstatera att ett vistelseförbud kommer att ha direkta effekter i 
barnets vardag. Barnet riskerar att stängas ute från positiva 
sammanhang, såväl vad gäller kamratrelationer som fritids-
aktiviteter, och att utlämnas till andra skadliga miljöer. Det kan 

 
181 Barnombudsmannen (2018), Barn och ungas erfarenhet av våldsbejakande islamistisk 
extremism, s. 15 och Barnombudsmannen (2018), Utanförskap, våld och kärlek till orten. Barns 
röster om att växa upp i utsatta kommuner och förorter, s. 28 ff. 
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också ifrågasättas om det kan anses vara till barnets bästa, sett i 
förhållande till gruppen samtliga barn som befinner sig eller rör sig i 
området, att inte arbeta för att förbättra miljön som sådan utan i 
stället förbjuda vissa barn att vistas där, men inte andra. 

Enligt vår bedömning finns det risk för subjektiva bedömningar 
och en ökad risk att regleringen, medvetet eller omedvetet, används 
på ett diskriminerande sätt. Ett visst områdes rykte kan till exempel 
få stor betydelse vid bedömningen, även om det i praktiken saknas 
faktiska omständigheter som visar på att miljön i området utgör en 
risk för barnet i det enskilda fallet. Den stigmatisering för barn i 
området detta skulle kunna innebära måste beaktas. Barn är i regel 
medvetna om vilken bild omgivningen har av deras bostadsområde 
och det finns en rädsla att denna bild även kommer att påverka hur 
barnet själv uppfattas och bemöts av omgivningen.182 En känsla av 
utanförskap och exkludering kan ha en negativ påverkan på barnets 
utveckling.183 

Avsaknaden av stöd för att ett vistelseförbud skulle uppnå det 
avsedda ändamålet får till följd att åtgärden snarast skulle innebära 
att barnen som får ett vistelseförbud straffas för något som ligger 
utanför deras kontroll, i stället för att de får behövlig hjälp och stöd. 
Om en miljö identifieras som skadlig för barnen bör miljön 
förbättras, inte barnen begränsas. Det kan också argumenteras för 
att ett förbud borde riktas mot de äldre individer som lockar in 
barnen i skadliga sammanhang i stället för att barnens möjlighet att 
röra sig i sitt närområde begränsas. Även i förhållande till att ett 
vistelseförbud skulle kunna vara ett verktyg för socialtjänsten i de 
fall vårdnadshavare inte tar emot frivilliga insatser, blir det barnen 
som på grund av vårdnadshavarnas agerande bestraffas i stället för 
att fler tvingande insatser riktas mot vårdnadshavarna. 

Sammantaget bedömer vi att det inte kan anses vara till barnets 
bästa att införa en möjlighet att begränsa enskilda barns rätt att vistas 
på vissa platser eller områden. 

 
182 Barnombudsmannen (2018), Barn och ungas erfarenhet av våldsbejakande islamistisk 
extremism, s. 15. 
183 Jfr Barnombudsmannen (2018), Utanförskap, våld och kärlek till orten. Barns röster om att 
växa upp i utsatta kommuner och förorter, s. 25. 
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7.3.6 Tillämpningssvårigheter som gör vistelseförbud till en 
mindre lämplig åtgärd 

Vi anser det befogat att även redogöra för några tillämp-
ningsproblem som vi identifierat och som enligt vår mening, oaktat 
vilken bedömning som görs i frågan om vistelseförbudets 
förenlighet med barnets fri- och rättigheter, innebär att vistelse-
förbud inte bör införas. 

Situationer där ett vistelseförbud skulle kunna användas 

Som framgår av avsnitt 7.2 finns det några situationer där ett 
vistelseförbud bedöms eventuellt kunna ha en positiv effekt. Det har 
från socialtjänsterna och Socialstyrelsen förts fram att vistelseförbud 
skulle kunna fungera som en varningsklocka för att signalera allvaret 
i barnets situation, både till barnet själv och till vårdnadshavarna, och 
därigenom möjligen få dem mer motiverade att ta emot andra typer 
av insatser från socialtjänsten. Det har också förts fram att 
vistelseförbudet kan fungera som ett stöd dels för vårdnadshavarna 
när det gäller gränssättning gentemot barnet, dels för barnet när det 
gäller att stå emot påtryckningar från riskumgängen. Tanken är att 
det blir lättare att säga nej när de kan hänvisa till att förbudet härrör 
från någon annan än vårdnadshavarna. I samtliga dessa scenarier är 
det fråga om att i ett relativt tidigt skede i en negativ utveckling 
använda vistelseförbud. Det kan till exempel, när det gäller barn som 
riskerar att utveckla ett kriminellt beteende, vara fråga om barn som 
i cylindermodellen befinner sig i D-gruppen (avsnitt 6.2.1). Det har 
även lyfts fram att vistelseförbud kan användas när barnets situation 
blivit mer allvarlig, till exempel som ett komplement när barnet är 
placerat med stöd av socialtjänstlagen eller på grund av beslut om 
vård enligt LVU, eller efter en avslutad placering som ett stöd när 
barnet återvänder till sin tidigare vistelsemiljö. 

För att ett vistelseförbud ska kunna fungera som ett verktyg för 
att förebygga och förhindra att barn far illa i dessa situationer krävs 
att förbudet är praktiskt genomförbart och går att tillämpa i 
praktiken. Enligt vår bedömning finns det flera omständigheter, 
relaterade såväl till utformningen av förbudet som sådant som till 
kontrollen av efterlevnaden samt förfarandet, som innebär att det i 
praktiken kommer bli svårt att använda vistelseförbud på ett korrekt 
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sätt. Denna risk bör tas på allvar, särskilt eftersom det enligt vår 
bedömning finns stora risker med ett vistelseförbud som används på 
fel sätt. En felanvändning riskerar att förvärra barnets situation, med 
en ökad känsla av utanförskap och utsatthet, stigmatisering och 
förlorad tilltro till samhället. 

Svårigheten att utforma förbudet på ett ändamålsenligt sätt i 
förhållande till den skadliga kontexten 

För att ett vistelseförbud ska gå att tillämpa krävs att det är möjligt 
att kunna avgränsa de geografiska platser och områden där förbudet 
ska gälla. Det måste dels gå att identifiera de miljöer som utgör en 
risk för barnet, dels måste platserna eller områdena kunna avgränsas 
på ett tillräckligt tydligt sätt. Som vi redogjort för i avsnitt 7.3.4 ser 
vi problem vad gäller att avgränsa förbudet, det vill säga vilka platser 
eller områden som förbudet ska avse samt vid vilka tider förbudet 
ska gälla. Svårigheten att definiera riskmiljön innebär också att det 
blir svårt att motivera förbudets omfattning för den enskilde – varför 
är jag förbjuden att vistas på detta torg, men får vistas på gatan runt 
hörnet? Den rörlighet som finns i dessa miljöer innebär också att ett 
beslutat vistelseförbud snabbt riskerar att bli inaktuellt då det 
skadliga sammanhanget eller umgänget endast flyttar sig någon 
annanstans eller använder sig av andra arenor (till exempel digitala 
kanaler) för att upprätthålla kontakten med de barn som har 
meddelats vistelseförbud. 

Kontroll av efterlevnad och avsaknad av sanktion vid bristande 
efterlevnad 

Kontroll- och sanktionsmöjligheter är av stor betydelse för att insatsen 
ska kunna få effekt 

Att följa upp ett meddelat vistelseförbud är en förutsättning för att 
kunna kontrollera att förbudet får effekt och att barnet faktiskt hålls 
borta från den plats eller det område som bedömts som skadligt för 
barnet. Vistelseförbud kommer att bli aktuellt för barn som inte på 
frivillig väg begränsar sin närvaro på vissa platser och som uppvisar 
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tendenser till ett normbrytande beteende. Det kommer i många fall 
alltså vara fråga om barn som kan antas vara mindre benägna att följa 
ett beslut om vistelseförbud. Att det finns verktyg för att 
upprätthålla beslutet vid bristande efterlevnad ökar förut-
sättningarna för att beslutet får den efterfrågade effekten. Det ger 
faktiska möjligheter att se till att barnet inte vistas i den skadliga 
miljön, men sänder också en signal att samhället ser allvarligt på och 
bryr sig om barnets situation. Socialtjänsterna, Socialstyrelsen och 
Polismyndigheten har också samtliga betonat behovet av att det 
finns en kontrollmekanism och någon form av sanktion vid 
bristande efterlevnad. De har uttryckt att det annars finns en stor 
risk att det utvecklas till en ”katt och råtta”-lek som enbart förvärrar 
situationen och ökar motståndet hos den enskilde att ta emot hjälp. 

Avsaknaden av sanktionsmöjligheter för det fall barnet inte 
fullföljer insatsen är ett av skälen som förts fram från social-
tjänsterna till att mellantvång enligt 22 § LVU sällan används i 
praktiken. Vi ser en risk att vistelseförbudet på samma sätt kommer 
att upplevas som tandlöst, och framstå som ett mindre attraktivt 
alternativ för socialtjänsten, om det inte aktivt arbetas med 
uppföljning och upprätthållande av förbudet. Vistelseförbudets 
karaktär av social skyddsinsats innebär dock enligt vår bedömning 
dels att vissa kontrollmekanismer framstår som olämpliga, dels att 
det är svårt att finna en lämplig sanktion. 

Elektronisk övervakning bör inte användas 

Kontrollen av att en meddelad rörelseinskränkning följs kan ske på 
olika sätt. Vid kontaktförbud och rörelsebegräsningar inom 
påföljdssystemet används elektronisk övervakning. De straffsank-
tionerade tillträdesförbuden avser områden med en i någon mån 
kontrollerad entré och det är där möjligt att kontrollera personen i 
samband med att han eller hon försöker ta sig in på det aktuella 
området. Enligt vår bedömning är dessa typer av kontroller inte 
möjliga eller lämpliga att använda vid vistelseförbud. Det är inte 
fråga om platser eller områden som är avgränsade på samma sätt som 
till exempel butiker och idrottsarenor eller som har samma typ av 
inträdeskontroller. Det går alltså inte att kontrollera rätten att vistas 
där i samband med tillträdet till platsen eller området. 
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Elektronisk övervakning hade i och för sig varit ett möjligt 
verktyg att använda. Det är också den metod som hade gett en 
heltäckande bild av efterlevnaden eftersom barnet följs i realtid och 
samtliga tillfällen barnet inte följer förbudet upptäcks. Andra typer 
av kontroller, som till exempel fysiska kontroller i det aktuella 
området, ger enbart en ögonblicksbild och kommer med stor 
sannolikhet att missa överträdelser. Det kan också argumenteras för 
att ett barn som får ett vistelseförbud kan behöva ”hotet” från 
elektronisk övervakning hängande över sig för att bli motiverad att 
följa beslutet. Vetskapen om att det finns en risk att bli påkommen 
kommer att göra barnet mer benäget att följa förbudet än om barnet 
vet att risken för upptäckt är liten. Det kan också argumenteras för 
att elektronisk övervakning för vissa barn kan fungera som en hjälp 
på så sätt att barnet ”kan skylla på” att han eller hon övervakas 
elektroniskt för att undkomma påtryckningar om att överträda ett 
meddelat vistelseförbud. Vi anser dock att det finns flera skäl som 
talar emot att använda sig av elektronisk övervakning när det gäller 
vistelseförbud, framför allt utifrån ett proportionalitetsperspektiv. 

Vistelseförbud är en social insats som har till syfte att förebygga 
och förhindra att barn far illa. Det kan enligt vår mening ifrågasättas 
om det är proportionerligt att kombinera en sådan typ av social 
skyddsåtgärd, som riktar sig mot barn och som inte kräver det 
enskilda barnets samtycke, med elektronisk övervakning som 
innebär ett påtagligt ingrepp i den personliga integriteten.184 

Elektronisk övervakning framstår också som mindre lämpligt 
med beaktande av att en överträdelse av ett vistelseförbud enligt vår 
bedömning inte bör följas av en administrativ eller straffrättslig 
sanktion (se vidare nedan). Sett ur detta perspektiv skiljer sig 
vistelseförbudet från de situationer där elektronisk övervakning 
används i dag. I dessa situationer kan övervakningen leda till 
konkreta sanktioner från samhällets sida för att upprätthålla ett 
straffsanktionerat förbud. Förbuden syftar i dessa fall till att skydda 
en tredje part eller att upprätthålla en utdömd påföljd. Kontrollen 
kan alltså motiveras av samhällets intresse av att upprätthålla 
förbudet för att det ska uppfylla sitt syfte. Enligt vår bedömning 
finns det inget motsvarande tungt allmänt intresse som kan motivera 

 
184 Vid de former av rörelseinskränkningar där elektronisk övervakning används i dag är 
inskränkningarna en reaktion på att den enskilde som är föremål för inskränkningarna har 
begått, eller bedöms ha risk för att begå, kriminella handlingar eller tidigare har överträtt 
tillträdesförbudet. 
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det integritetsintrång en elektronisk övervakning hade inneburit vid 
ett vistelseförbud. Syftet med ett vistelseförbud är att motverka en 
negativ utveckling hos barnet. För att insatsen ska uppnå sitt syfte, 
krävs bland annat att man från socialtjänstens sida kan skapa en 
tillitsfull relation till barnet. Elektronisk övervakning riskerar att 
skapa en misstro och en förstärkt känsla av utanförskap. Om barnet 
blir övervakad ökar också risken att barnet upplever insatsen som en 
bestraffning snarare än ett stöd. Övervakningen kan därmed 
motverka syftet med den rörelseinskränkande insatsen. 

Sammanfattningsvis anser vi därför att det finns flera skäl som 
talar mot att använda elektronisk övervakning vid ett vistelseförbud. 
Det är genom fysisk närvaro och kontroller i de aktuella områdena 
av de aktörer som befinner sig i området efterlevnaden av ett 
vistelseförbud enligt vår bedömning kan kontrolleras. Fysiska 
kontroller ger, som vi konstaterat ovan, enbart en ögonblicksbild 
och det finns därmed en stor risk att överträdelser av vistelse-
förbudet inte upptäcks, vilket riskerar att göra insatsen ineffektiv. 

Bristande efterlevnad kan med dagens lagstiftning inte utgöra grund 
för LVU-vård  

Att barnet inte följer ett meddelat beslut om vistelseförbud utgör 
inte i sig grund för att ansöka om vård enligt 3 § LVU. Ett sådant 
agerande i sig är inte tillräckligt för att barnet ska anses uppvisa ett 
sådant socialt nedbrytande beteende att det finns en påtaglig risk för 
att hans eller hennes hälsa eller utveckling skadas. Den omständig-
heten att barnet inte följt ett meddelat vistelseförbud kan och bör 
dock beaktas om nämnden överväger att ansöka om tvångsvård, 
eftersom det säger något om barnets vilja och förmåga att samarbeta 
med socialtjänsten och att följa meddelade beslut (se vidare avsnitt 
8.6.2). 

Insatsens sociala karaktär utesluter administrativa eller straffrättsliga 
sanktioner 

Vistelseförbudet är en social insats som har till syfte att förebygga 
och förhindra att barn far illa, genom att begränsa deras närvaro i 
skadliga miljöer. Mot bakgrund av insatsens sociala karaktär är det 



Vistelseförbud för barn Ds 2022:12 

124 

enligt vår mening inte lämpligt att vid en bristande efterlevnad 
reagera mot det enskilda barnet med en administrativ sanktion, till 
exempel en avgift, eller genom att kriminalisera överträdelser av 
vistelseförbud. Att bestraffa en enskild för att den inte tar emot en 
social insats framstår som en främmande tanke. Det finns en risk att 
en bestraffning snarare befäster ett socialt nedbrytande beteende hos 
barnet samt skadar relationen mellan barnet och socialtjänsten och 
därigenom försvårar det fortsatta arbetet. Vad gäller kriminalisering 
ska också noteras att barn som är under 15 år inte är straffmyndiga. 
I förhållande till denna grupp hade en kriminalisering överhuvud-
taget inte blivit tillämpbar. 

Ett alternativ skulle kunna vara att rikta sanktionen mot barnets 
vårdnadshavare. Vårdnadshavare har ett ansvar att säkerställa barnets 
välmående, bland annat genom att se till att barnet inte befinner sig 
i skadliga miljöer. Detta föräldraansvar upphör inte för att 
socialtjänsten meddelar ett vistelseförbud. I de fall ett vistelseförbud 
meddelas ingår det också i vårdnadshavarens ansvar att se till att 
barnet följer förbudet. Att rikta sanktionen mot vårdnadshavarna 
skulle signalera att föräldraansvaret kvarstår och också tydliggöra 
vikten av att föräldrarna är med och engagerar sig i barnets situation. 
I dansk rätt finns ett sådant system där till exempel rätten till olika 
ekonomiska bidrag påverkas i vissa fall om beslut från de sociala 
myndigheterna inte efterlevs. Detta är enligt vår uppfattning dock 
inte en tilltalande lösning. Att ytterligare försvåra för redan utsatta 
familjer är enligt vår mening i strid med insatsens skyddande syfte. 
Att på detta sätt bestraffa vårdnadshavarna är också ett främmande 
inslag i den svenska socialrätten i övrigt. 

Vi har övervägt om handlingen att förmå ett barn att vistas på en 
plats eller i ett område i strid med ett vistelseförbud ska 
kriminaliseras, på motsvarande sätt som det i regleringen om utrese-
förbud är kriminaliserat att föra ut ett barn ur Sverige i strid med ett 
utreseförbud. Vi har funnit att det skulle bli stora tillämpnings-
svårigheter med en sådan lösning. Det skulle vara svårt dels att bevisa 
vem som förmått barnet att överträda vistelseförbudet, dels att 
bevisa att personen i fråga hade kännedom om att barnet hade ett 
beslut om vistelseförbud. Mot denna bakgrund bedömer vi att inte 
heller detta är ett rimligt alternativ. Vår slutsats är därmed att 
vistelseförbudet inte bör kombineras med någon form av 
administrativ eller straffrättslig sanktion. 
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Möjliga åtgärder innebär att det är upplagt för en katt- och råtta-lek 

En annan aspekt är behovet av verktyg för att agera i den faktiska 
situationen när ett barn befinner sig någonstans i strid med ett 
meddelat vistelseförbud. För att förbudet ska ha effekt, i betydelsen 
att barnet inte vistas i den skadliga miljön, krävs det att det när ett 
barn påträffas inom förbjudet område finns möjlighet att flytta 
barnet därifrån. Utan en sådan möjlighet skulle vistelseförbudet bli 
helt tandlöst. De åtgärder som vi ser kan bli aktuella vid en bristande 
efterlevnad är därför dels en möjlighet för Polismyndigheten att ta 
hand om och flytta barn som befinner sig på en plats i strid med ett 
meddelat vistelseförbud, dels en skyldighet för socialnämnden att 
genomföra samtal med barnet och vårdnadshavarna vid bristande 
efterlevnad. 

En skyldighet för socialnämnden att kalla barnet och vårdnads-
havarna till samtal om barnet inte följer ett meddelat vistelseförbud 
tydliggör vikten av uppföljning och motivationsarbete och säker-
ställer ett forum där socialtjänsten samt barnet och dess vårdnads-
havare kan mötas. Ett uppföljande samtal innebär också att det blir 
en reaktion från samhällets sida, mer än det faktiska omhän-
dertagandet av Polismyndigheten. 

Med denna konstruktion hamnar vi dock i den situation som 
socialtjänsterna, Socialstyrelsen och Polismyndigheten varnat för, 
det vill säga att det finns en stor risk att det utvecklas till en ”katt 
och råtta”-lek, där barnet tas om hand av polis och flyttas från 
platsen, för att därefter direkt återvända. Det finns också en risk att 
en sådan situation leder till en upptrappning av eller skapar ett 
motstånd hos barnet mot de sociala myndigheterna vilket försvårar 
arbetet med att vända barnets destruktiva utveckling. Det kan också 
leda till att barnet, både i sina egna och i omgivningens ögon, befästs 
i en identitet präglad av normbrytande beteende och utanförskap. 

Sammanfattande slutsats 

Omständigheten att vistelseförbud enligt vår bedömning endast 
kommer att kunna kontrolleras genom fysiska kontroller och 
svårigheten att finna lämpliga sanktioner som främjar, i stället för 
motverkar syftet med insatsen, innebär att ett vistelseförbud riskerar 
att bli tandlöst. Detta leder också till en risk för att vistelseförbudet 
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försämrar barnets situation, genom stigmatisering och befästande av 
destruktiva beteenden, och försvårar socialtjänstens arbete, på grund 
av bristande tilltro. 

7.4 Slutsats 

Ett vistelseförbud för barn i syfte att förebygga och förhindra att 
dessa far illa skulle innebära en inskränkning i grundläggande fri- och 
rättigheter. Såväl rätten till rörelsefrihet som flera rättigheter i 
barnkonventionen påverkas. Det saknas stöd för att insatsen skulle 
uppnå det avsedda syftet. Tvärtom finns flera omständigheter som 
tyder på att insatsen snarare kan försämra barnets situation. Detta 
innebär att inskränkningen inte kan anses vare sig ändamålsenlig 
eller proportionerlig. Det kan inte heller anses vara till barnets bästa 
att införa en insats som innebär inskränkningar i barns vardagsliv 
och som saknar vetenskapligt stöd. Insatsen riskerar tvärtom att 
försämra barns situation och deras möjligheter att utnyttja sina 
rättigheter. Denna bedömning gör sig gällande både i förhållande till 
det barn som meddelas ett vistelseförbud, som till samtliga barn som 
bor eller rör sig i området. Vi bedömer också att genomförandet av 
ett vistelseförbud i praktiken skulle vara förenat med flera 
tillämpningsproblem som innebär att insatsen inte är lämplig och 
riskerar att bli kontraproduktiv. Mot denna bakgrund anser vi att en 
reglering som ger socialnämnden möjlighet att begränsa enskilda 
barns rätt att vistats på vissa platser eller områden inte bör införas. 

I enlighet med utredningens direktiv ska vi, oavsett bedömning, 
lämna förslag på en reglering av ett vistelseförbud. I nästa kapitel 
presenterar vi därför ett förslag på en sådan reglering, detta förslag 
ligger alltså inte i linje med vår bedömning.
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8 En reglering om vistelseförbud 

I detta kapitel lämnas förslag på en reglering om vistelseförbud, 
enligt vad som följer av utredningens uppdrag, vilket inte stämmer 
överens med vårt ställningstagande i föregående kapitel. 

8.1 Allmänna överväganden rörande utformningen av 
vistelseförbud 

Utgångspunkter 

Proportionerlig åtgärd 

Vistelseförbud ska användas i syfte att förebygga och förhindra att 
barn far illa. Samtidigt utgör förbudet en ingripande tvångsåtgärd 
som inskränker barnets fri- och rättigheter. Att åtgärden är 
proportionerlig mot det ingrepp den utgör är därför en central 
utgångspunkt. Eftersom det är en åtgärd som rör barn ska vid 
utformningen av bestämmelsen och tillämpningen i första hand 
beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. 

Tydlig och preciserad lagstiftning 

Med hänsyn till rättssäkerheten är det viktigt att lagstiftningen är så 
tydlig och preciserad som möjligt vad gäller de grundläggande 
förutsättningarna för tvångsåtgärden. Utformningen av bestäm-
melserna får inte ge upphov till tolkningsproblem och subjektiva 
bedömningar. Det får inte heller finnas utrymme att använda 
bestämmelserna på ett sätt som strider mot likabehand-
lingsprincipen. Rekvisiten för när ett vistelseförbud ska meddelas 
måste vara klara och förutsebara. Detta är också en förutsättning för 
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att inskränkningen i den enskildes fri- och rättigheter som 
vistelseförbudet innebär ska vara tillåten enligt Europakon-
ventionen.185 

Social skyddsinsats med framåtsyftande riskbedömning 

En annan utgångspunkt måste vara ändamålet med regleringen. 
Vistelseförbudet är inte en reaktiv åtgärd utan utgör en social 
skyddsinsats. Syftet är att förebygga och förhindra en negativ 
utveckling hos barnet. Det är därmed inte främst individens tidigare 
beteende som ska vara avgörande för om vistelseförbud ska 
meddelas. Prövningen ska, precis som vid prövningen av behovet av 
vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga, LVU, i stället utgå från en framåtsyftande riskbedömning där 
risken för att barnet utvecklas ogynnsamt är det centrala.  

Riskmiljöer 

Det skyddande inslaget i ett vistelseförbud är att barnet ska skyddas 
mot vissa typer av miljöer som bedöms skadliga för barnet. Miljöns 
betydelse för barnets utveckling ska därför vara avgörande för 
bedömningen av vilka platser eller områden som ska omfattas av 
förbudet. Det är framför allt den sociala kontexten som är av 
betydelse, och inte den fysiska miljön som sådan, vad gäller risken 
för att utveckla ett normbrytande beteende. Vad som kommer att 
utgöra en riskmiljö kommer därmed vara individuellt. 

Tillämpningsområde 

Att vistelseförbudet används i rätt situation och för rätt individer är 
en förutsättning för att ändamålet med insatsen ska uppnås. Det 
finns enligt vår bedömning inte någon tydligt avgränsad målgrupp. 
Vistelseförbud kan komma till användning vid olika tidpunkter i 
utvecklingen av ett normbrytande beteende. Det kan användas som 
en tidig insats, för att så tidigt som möjligt bryta utvecklingen när 

 
185 En inskränkning av rörelsefriheten får endast ske bland annat om det sker med stöd av lag. 
Kravet på stöd i lag anses även innebära ett krav på att lagbestämmelsen ska vara tillräckligt 
förutsebar och reglerna tillräckligt precisa, se avsnitt 4.5.2. 
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ett normbrytande beteende börjar märkas hos ett barn. Vistelse-
förbud kan även användas när ett barn har etablerat ett norm-
brytande beteende, för att hindra barnet från att vistas i skadliga 
miljöer samtidigt som andra typer av insatser pågår. Vistelseförbud 
kan användas som komplement i situationer där det redan pågår 
LVU-vård eller vård med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), för 
att förstärka möjligheterna att få bort barnet från en destruktiv 
miljö. Samtidigt har de företrädare från socialtjänsterna som vi mött 
fört fram att det endast är för ett litet antal individer som ett 
vistelseförbud kommer ha effekt (i avsnitt 7.2.1 finns en redogörelse 
av de synpunkter företrädare för socialtjänsten lämnat). Det är vår 
bedömning att bestämmelserna ska utformas på ett sätt som så långt 
som möjligt möjliggör att vistelseförbud kan användas i alla nämnda 
situationer. Med en sådan utformning ökar chanserna att 
vistelseförbudet faktiskt kan användas för de barn och i de 
situationer där socialtjänsten bedömer att insatsen kan ha en positiv 
effekt. 

Tydligt avgränsat förbud 

För att minimera det ingrepp vistelseförbudet utgör är det av vikt att 
förbudet inte görs mer omfattande än nödvändigt. I detta ligger dels 
att förbudet ska avse ett tydligt avgränsat geografiskt område, dels 
att förbudet ska begränsas i tid. 

Förhållandet till vissa grundläggande fri- och rättigheter 

Ett vistelseförbud innebär en inskränkning i barnets rörelsefrihet. 
Rätten till rörelsefrihet slås fast i både 2 kap. 8 § regeringsformen 
och artikel 2 i fjärde tilläggsprotokollet till Europakonventionen. 
Innebörden av dessa rättigheter och möjligheten att inskränka dessa 
redogörs för i avsnitt 4.5.1 och 4.5.2. 

Vistelseförbudet syftar till att förebygga och förhindra att barn 
far illa genom att skydda dem från skadliga miljöer. Det handlar om 
att skydda barnet från miljöer som kan ha en menlig inverkan på 
barnet och dess utveckling, inte bara här och nu utan för lång tid 
framöver. Detta får enligt vår bedömning, förutsatt att vistelse-
förbud faktiskt får denna effekt, anses utgöra ett godtagbart ändamål 
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för att inskränka rörelsefriheten. Avseende att en inskränkning inte 
får gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet som 
har föranlett den kan följande konstateras. 

Vistelseförbud kommer att avse en geografiskt avgränsad plats 
eller ett geografiskt avgränsat område och får endast meddelas för 
miljöer som bedöms ha betydelse för barnets utveckling i negativ 
riktning. Det är alltså inte vilken plats eller vilket område som helst 
som kan bli föremål för ett vistelseförbud. Ett väl utformat 
vistelseförbud skulle i det enskilda fallet kunna förhindra att barnets 
situation blir så pass allvarlig att ett tvångsomhändertagande behövs. 
Ett vistelseförbud skulle kunna möjliggöra att barnet bor kvar 
hemma och tar emot vårdinsatser i hemmet i stället för att placeras 
utanför hemmet. Risken att vistelseförbudet hindrar barnet från att 
delta i positiva sociala aktiviteter begränsas genom att förbudet i det 
enskilda fallet ska avgränsas geografiskt och endast ska avse vissa 
tider på dygnet. Begränsningen sträcker sig inte så långt att den 
utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen och politisk, religiös, 
kulturell eller annan sådan åskådning får inte ligga till grund för att 
en person meddelas ett vistelseförbud. Möjligheten att besluta om 
vistelseförbud kommer regleras i lag och prövningen ska ske i 
domstol. 

Förhållandet till barnkonventionen 

Ett barnrättsbaserat synsätt utgör kärnan i barnkonventionen. Varje 
barn ska erkännas, respekteras och skyddas som rättighetsbärare 
med en individuell personlighet, egna behov och intressen och en 
personlig integritet. Barnets rätt att bli hört och få sina åsikter 
beaktade måste tillgodoses systematiskt i alla processer och barnets 
egenmakt och deltagande ska vara centralt i de ärenden och beslut 
som berör barnet.186 Rättigheterna i barnkonventionen är odelbara 
och ömsesidigt beroende av varandra och rättigheterna ska ses som 
en helhet.187 De fyra grundläggande principerna188 ska vara väg-

 
186 Prop. 2017/18:186, Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter, s. 75. 
187 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att i första hand få 
beaktat vad som bedöms vara barnets bästa, CRC/C/GC/14, punkt 16 a). 
188 Förbudet mot diskriminering (artikel 2), barnets bästa (artikel 3.1), rätten till liv, 
överlevnad och utveckling (artikel 6) och rätten att uttrycka sina åsikter (artikel 12). Se avsnitt 
4.5.3 för en genomgång av principerna och deras betydelse. 
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ledande vid tolkningen och tillämpningen av bestämmelserna i 
barnkonventionen. 

Vistelseförbud är en åtgärd som staten kan nyttja för att 
genomföra de rättigheter som erkänns i barnkonventionen. Att 
förebygga och förhindra att ett barn far illa är att säkerställa barnets 
rätt till liv, överlevnad och utveckling (jfr artikel 6) samt utgör ett 
sätt att skydda barnet från olika former av övergrepp, utnyttjande 
och olaglig användning av substanser (jfr artiklarna 19 och 33–36). 
Som påpekats ovan kan vistelseförbud också leda till att mer 
ingripande tvångsåtgärder undviks. Samtidigt kan vistelseförbudet 
försvåra barnets möjligheter att få en meningsfull fritid och att delta 
i olika typer av aktiviteter (jfr artikel 31). Ett vistelseförbud kan 
också komma att utgöra en inskränkning i barnets vardagsliv och kan 
inverka negativt på barnets utveckling då det till exempel kan 
försvåra upprätthållandet av prosociala kamratrelationer, kan leda till 
att barnet är utlämnat till att tillbringa mer tid i en destruktiv 
hemmiljö och kan verka stigmatiserande för barnet. 

Av artikel 3.1 i barnkonventionen följer att vid varje åtgärd som 
rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets 
bästa. Barnrättskommittén har uttalat att syftet med begreppet 
barnets bästa är att säkerställa både fullt och faktiskt åtnjutande av 
alla de rättigheter som erkänns i barnkonventionen och barnets 
helhetsutveckling. Alla rättigheter som föreskrivs i barnkonven-
tionen är för barnets bästa och ingen rättighet ska kunna inskränkas 
av en negativ tolkning av barnets bästa.189 Barnets bästa ska användas 
som vägledning i alla frågor som rör barn och även vid eventuella 
inbördes konflikter mellan de olika rättigheterna i konventionen. 
Fokus måste ligga på att identifiera möjliga lösningar som ser till 
barnets bästa.190 Vid ett beslut om vistelseförbud är det därför av vikt 
att socialnämnden noga utreder det enskilda barnets situation och 
identifierar på vilka sätt ett vistelseförbud kan komma att påverka 
barnet, såväl positivt som negativt. Det är också av vikt att 
socialnämnden, till exempel genom att också erbjuda andra typer av 
insatser, mildrar de negativa effekterna av ett vistelseförbud som kan 
identifieras och att nämnden vid den proportionalitetsbedömning 
som ska ske noga överväger effekterna för det enskilda barnet. Vad 

 
189 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att i första hand få 
beaktat vad som bedöms vara barnets bästa, CRC/C/GC/14, punkt 4. 
190 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att i första hand få 
beaktat vad som bedöms vara barnets bästa, CRC/C/GC/14, punkt 33. 
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som är barnets bästa ska, precis som i dag gäller för övriga beslut 
enligt LVU, vara avgörande vid beslut om vistelseförbud. I de fall 
olika intressen står emot varandra ska vad som är bäst för barnet 
alltså vara av avgörande betydelse. Den föreslagna regleringen 
kommer därmed i denna del att gå längre än åtagandet enligt artikel 
3.1 i barnkonventionen. 

Artikel 12 i barnkonventionen slår fast att barn som är i stånd att 
bilda egna åsikter har en rätt att fritt uttrycka dessa i alla frågor som 
rör barnet. Barnet ska i domstols- och administrativa förfaranden 
som rör barnet särskilt beredas möjlighet att höras. Att barnet ges 
en möjlighet att höras och få uttrycka sina åsikter är en förutsättning 
för att på ett korrekt sätt tillgodose barnets rättigheter och beakta 
vad som är det bästa för det enskilda barnet.191 Vi föreslår ett 
förfarande som är i likhet med vad som i övrigt gäller vid beslut om 
vård enligt LVU och som är utformat på ett sådant sätt att barnets 
rätt att komma till tals säkerställs. 

8.2 Utformningen av ett vistelseförbud 

Förslag: En person under 18 år får förbjudas att under vissa tider 
vistas på en särskilt angiven plats eller inom ett särskilt angivet 
område, om 

1. det finns en påtaglig risk att den unge kommer att utveckla 
ett sådant beteende som avses i 3 § LVU och det med hänsyn till 
den unges hälsa eller utveckling finns behov av att begränsa den 
unges närvaro på platsen eller i området, eller 

2. den unge har ett vårdbehov på grund av sådana förhållanden 
som avses i 3 § LVU och det med hänsyn till den unges hälsa eller 
utveckling finns behov av att begränsa den unges närvaro på 
platsen eller i området. 

Vistelseförbud ska kunna beslutas oberoende av om 
vårdnadshavarna eller barnet samtycker till insatsen. 

 
191 Jfr Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att i första hand 
få beaktat vad som bedöms vara barnets bästa, CRC/C/GC/14, punkt 43, där kommittén uttalar 
sig om förhållandet mellan artikel 3.1 (barnets bästa) och artikel 12. 
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Skälen för förslaget 

Vistelseförbud ska kunna meddelas oberoende av om barnet och 
vårdnadshavarna samtycker till insatsen 

Det finns behov av att få tillgång till nya verktyg i de fall det inte går 
att nå fram till barnen och deras familjer på frivillig väg. 
Vistelseförbud innebär en ny möjlighet för socialnämnden att 
skydda barn från vissa platser eller områden där barnen riskerar att 
fara illa. Om insatsen skulle vara beroende av att vårdnadshavarna 
och/eller barnet samtycker minskar den potentiella målgruppen. 

Som vi utvecklar nedan ska vistelseförbud kunna beslutas i 
situationer där förutsättningarna för beredande av vård enligt LVU 
inte är uppfyllda. Genom att möjliggöra beslut om vistelseförbud 
oberoende av de enskildas samtycke får socialnämnden därmed 
möjlighet att i andra situationer än i dag gå in med insatser. 

Ett argument som förts fram för att införa ett vistelseförbud är 
att åtgärden kan fungera som en väckarklocka för både barnet och 
dess vårdnadshavare angående allvaret i barnets situation. För att 
åtgärden ska kunna fungera på detta sätt krävs att socialnämnden kan 
besluta om vistelseförbud oavsett samtycke. 

Vi föreslår därför att ett beslut om vistelseförbud ska kunna 
meddelas oavsett om vårdnadshavarna eller barnet samtycker till 
insatsen eller inte. 

Oavsett om förutsättningarna för vård enligt LVU är uppfyllda eller 
inte ska vistelseförbud kunna meddelas 

För att beredande av vård enligt LVU ska bli aktuellt krävs att det, 
antingen på grund av brister i hemmiljön eller på grund av barnets 
eget beteende, finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller 
utveckling skadas. Om situationen ännu inte är så pass allvarlig men 
det kan antas att ett barn på grund av sitt eget beteende kommer att 
behöva beredas vård enligt 3 § LVU om beteendet fortsätter finns 
en möjlighet att besluta om mellantvång enligt 22 § LVU. 
Förutsättningarna för vistelseförbud bör inte formuleras på samma 
sätt som förutsättningarna för mellantvång eller vård enligt LVU. 
Tvärtom ska vistelseförbud kunna meddelas även om förut-
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sättningarna för att besluta om andra insatser enligt LVU inte är 
uppfyllda. 

Om möjligheten att besluta om vistelseförbud skulle kräva att 
förutsättningarna för vård enligt LVU är uppfyllda, skulle 
tillämpningsområdet för insatsen bli alltför snävt. Ett av syftena med 
vistelseförbud, att i andra situationer än vad som är möjligt i dag gå 
in med insatser oberoende av samtycke, skulle då inte bli uppfyllt. 
Insatsen skulle med en sådan utformning få en begränsad effekt. 

Att förutsättningarna för vård enligt LVU inte måste vara 
uppfyllda innebär dock inte att vistelseförbud inte ska kunna 
meddelas samtidigt som LVU-vård pågår. Under pågående LVU-
vård finns det begränsade möjligheter att skydda barnet från att 
vistas på platser eller i områden som bedöms skadliga för barnet. I 
de fall barnet är placerat på ett sådant ungdomshem som drivs av 
Statens institutionsstyrelse192 finns vissa möjligheter enligt 15 § 
LVU att, om det är nödvändigt för att vården ska kunna genomföras 
eller med hänsyn till säkerheten, hindra barnet från att lämna 
hemmet och i övrigt begränsa barnets rörelsefrihet. I de fall barnet 
är placerat på någon annan form av boende eller i familjehem har 
socialnämnden inte möjlighet att begränsa barnets rätt att vistas på 
en viss plats eller inom ett visst område. Under tiden ett barn 
genomgår vård finns det dock ofta behov av att kunna skydda barnet 
från tidigare umgängen och att hålla barnet borta från vissa miljöer 
eller sammanhang, som ett led i arbetet med att bryta ett sådant 
beteende som avses i 3 § LVU. Det finnas därmed behov av att kunna 
besluta om vistelseförbud även under pågående LVU-vård. 
Vistelseförbud ska därför kunna meddelas både när förutsätt-
ningarna för vård enligt LVU är uppfyllda och när så inte är fallet. 
Av samma skäl kan det finnas behov av ett vistelseförbud i de fall 
barnet är placerat på frivillig väg med stöd av socialtjänstlagen. 

Vistelseförbud ska kunna meddelas för den som är under 18 år 

Enligt direktiven bör förslagen avgränsas till barn, det vill säga 
personer under 18 år. Vård med stöd av LVU kan som huvudregel 
ges till den som är under 18 år. När det gäller vård med stöd av 3 § 
LVU finns dock ett undantag som medger att vård kan beredas den 

 
192 Se 12 § LVU. 
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som fyllt 18 men inte 20 år, om vård inom socialtjänsten med hänsyn 
till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är 
lämpligare än annan vård (1 § andra och tredje stycket LVU). Vård 
enligt 3 § LVU ska upphöras senast när den unge fyller 21 år (21 § 
LVU). Som vi utvecklar nedan föreslår vi att sådana beteenden som 
avses i 3 § LVU också ska vara utgångspunkt för möjligheten att 
besluta om vistelseförbud. Vi föreslår dock inte att det bör finnas en 
möjlighet att besluta om vistelseförbud för personer mellan 18 och 
20 år, utan bedömer i enlighet med direktivet att vistelseförbud ska 
kunna beslutas för personer under 18 år. 

Som skäl för möjligheten att bereda vård med stöd av 3 § LVU 
även för personer mellan 18 och 20 år framförde lagstiftaren vid 
bestämmelsens tillkomst att unga i åldrarna närmast över 18 år till 
följd av försenad mognad eller utveckling ofta kan ha stort behov av 
de insatser som kan ges inom socialtjänsten. Den vård som 
socialtjänsten kan ge kan vara bättre ägnad att förhindra att den 
unges beteende leder till skada än de insatser som kan ges av andra 
samhällsorgan.193 Även om vistelseförbud har till syfte att förebygga 
och förhindra att barn far illa, har insatsen som sådan inte några 
vårdande inslag utan avser att fungera som ett verktyg för att fysiskt 
hålla den enskilde borta från en skadlig miljö. De skäl som åberopats 
för att vård med stöd av 3 § LVU ska kunna ges till personer mellan 
18 och 20 år gör sig därför inte gällande på samma sätt i förhållande 
till vistelseförbud. 

Så länge en person är under 18 år ingår det vidare i föräldra-
ansvaret att vid behov begränsa barnets närvaro i skadliga miljöer 
och att inom ramen för detta i viss mån begränsa barnets rörelse-
frihet om så krävs. Att de sociala myndigheterna får en möjlighet att 
vid behov gå in och begränsa barnets närvaro i vissa miljöer framstår 
därför som rimligt. När en person har blivit myndig ansvarar han 
eller hon dock själv fullt ut för sin situation varför det inte framstår 
som lika rimligt att socialnämnden ska ha möjlighet att begränsa 
rörelsefriheten för en myndig person. Att utifrån de förutsättningar 
som ska gälla vid vistelseförbud inskränka rörelsefriheten för per-
soner som är myndiga anser vi därför inte är lämpligt eller pro-
portionerligt. 

 
193 Prop. 1979/80:1 del A, Om socialtjänsten, s. 584. Se även bilaga 4 till prop. 1979/80:1, 
Lagrådsremiss om vård utan samtycke inom socialtjänst och sjukvård, s. 14 ff. 
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Den målgrupp som identifierats i våra kontakter med socialtjänst 
och Polismyndigheten är barn mellan 10–18 år, beroende på hur 
insatsen används. Den dominerande uppfattningen vid våra kon-
takter med socialtjänsten har varit att insatsen har större chans att 
lyckas i de fall den riktas mot yngre barn. Bland annat för att yngre 
barn i regel rör sig över mindre områden och upplevs vara mindre 
benägna att röra sig utanför närområdet för det fall de skulle hindras 
att vistas på vissa platser i närområdet. Äldre ungdomar har däremot 
naturligt ett större område som de rör sig på i vardagen och är 
därmed också mer benägna att uppsöka andra miljöer om de får ett 
vistelseförbud. Även behovet av sanktioner vid bristande efterlevnad 
har lyfts fram som ett argument för att insatsen har större effekt för 
yngre barn. Detta eftersom behovet av skarpa sanktioner bedöms 
som större när det är fråga om äldre barn som kommit längre i 
utvecklingen av ett normbrytande beteende. Mot denna bakgrund 
kan det argumenteras för att åldersgruppen ska snävas in ytterligare 
och att vistelseförbud endast ska kunna beslutas exempelvis för 
personer under 15 år. Med beaktande av att det efterfrågats att 
vistelseförbudet ska kunna användas även som komplement vid en 
pågående vård utanför hemmet anser vi dock att regleringen inte bör 
innehålla någon ytterligare avgränsning vad gäller ålder. 

Vistelseförbud ska kunna meddelas om barnet riskerar att utveckla ett 
sådant beteende som avses i 3 § LVU 

Eftersom det är fråga om en ingripande åtgärd måste det vara förut-
sebart i vilka situationer tvångsåtgärden är tillämplig och bestäm-
melsens tillämpningsområde ska korrespondera med insatsens syfte. 
Det måste vara tydligt vilka beteenden som kan ligga till grund för 
ett vistelseförbud. Det är fråga om en ingripande åtgärd och den bör 
därför inte komma i fråga för vilken typ av beteende som helst. 
Eftersom syftet med åtgärden är att förhindra och förebygga att barn 
far illa bör den riktas mot de beteenden som utgör en fara för barnets 
hälsa eller utveckling. När det gäller vilka typer av normbrytande 
beteenden som ska beaktas bör ledning därför hämtas från de 
beteenden som omnämns i 3 § LVU. Dessa beteenden har av 
lagstiftaren redan bedömts vara sådana att det finns skäl att ingripa 
med tvång för att skydda barnet då beteendena typiskt sett skadar 
barnets hälsa eller utveckling. Vi har under vårt arbete inte 
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identifierat någon annan typ av beteende som också är av sådan 
karaktär att det skulle kunna ligga till grund för ett vistelseförbud. 
De beteenden som kommit upp i våra diskussioner med olika 
professionella aktörer har också varit de beteenden som omfattas av 
3 § LVU. 

Med en sådan utformning uppnås enhetlighet kring vilka 
beteenden som kan leda till att den enskilde blir föremål för insatser 
med stöd av LVU. Att det är samma typ av beteenden som kan ligga 
till grund för vistelseförbud, mellantvång och vård enligt 3 § är också 
en förutsättning för att vistelseförbud ska kunna fungera som en del 
i en vårdtrappa tillsammans med de övriga insatserna i LVU. Detta 
ger också bättre möjligheter att använda vistelseförbudet som en del 
i en större verktygslåda och att arbeta med andra alternativ vid 
bristande efterlevnad. Att utgå från beteendena i 3 § LVU innebär 
också att tillämpningen underlättas eftersom socialnämnderna och 
domstolarna har erfarenhet av att bedöma denna typ av beteenden. 

Vistelseförbud ska alltså kunna användas om barnet riskerar att 
utveckla ett missbruk, ägna sig åt brottslig verksamhet eller något 
annat socialt nedbrytande beteende. 

Risken ska vara påtaglig 

Frågan är därefter vilken risknivå som ska gälla. Eftersom ett 
vistelseförbud utgör en inskränkning i barnets grundläggande fri- 
och rättigheter är det vår uppfattning att en sådan åtgärd endast kan 
komma i fråga i fall som är av någorlunda kvalificerat slag. En fri- 
och rättighetsinskränkning får aldrig gå utöver vad som är 
nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och 
det är därför viktigt att beviskravet inte är för lågt. Samtidigt får 
beviskravet inte vara så högt att syftet med vistelseförbudet mot-
verkas. 

Med beaktande av den inskränkning vistelseförbudet utgör är risk 
enligt vår uppfattning ett för lågt beviskrav. Det krävs enligt vår 
bedömning relativt lite för att det ska finnas en risk för att ett barn 
utvecklar ett sådant beteende som avses i 3 § LVU. Det skulle till 
exempel kunna räcka med att barnet befinner sig på en plats där det 
ofta brukas narkotika för att det, oaktat barnets beteende eller 
förekomsten av risk- och skyddsfaktorer i övrigt, skulle finnas en 
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risk att barnet utvecklar ett missbruk. Eftersom vistelseförbud är en 
ingripande åtgärd som i många fall kommer att begränsa barnets 
möjligheter att röra sig fritt inom närområdet, krävs det en risknivå 
som riktar insatsen mot de fall där det finns en mer kvalificerad risk. 
Att införa rekvisitet risk skulle dessutom innebära att det införs ett 
nytt rekvisit i LVU, vars innebörd är något oklar, vilket kan leda till 
godtyckliga eller subjektiva bedömningar. 

När det gäller vård med stöd av LVU och utreseförbud, som 
också utgör ingripande åtgärder, har lagstiftaren valt att uttrycka det 
som att det ska finnas en påtaglig risk. Med den preciseringen av 
risknivån menas att det inte får vara fråga om en obetydlig, oklar eller 
avlägsen risk utan om en klar och konkret risk, det vill säga att det 
måste finnas konkreta omständigheter som talar för att risk finns.194 
Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 2009 ref. 64 konstaterat att 
vid bedömningen av om påtaglig risk för skada finns måste 
utgångspunkten vara barnets aktuella situation och en närliggande 
eller klart förutsebar utveckling av denna. Hypotetiska resonemang 
om framtida händelser kan således inte ligga till grund för ett beslut 
om tvångsvård. Denna risknivå motsvarar vad som bör krävas även 
vid vistelseförbud. Socialnämnderna och domstolarna är vana vid att 
göra bedömningar utifrån denna risknivå och att använda samma 
formulering även vad avser vistelseförbud kan därför antas komma 
att underlätta tillämpningen av regleringen. 

Mot denna bakgrund anser vi att för att ett vistelseförbud ska 
kunna meddelas måste risken för att barnet utvecklar ett sådant 
beteende som avses i 3 § LVU vara påtaglig. Det innebär att det 
måste finnas konkreta omständigheter som talar för en risk för att 
barnet kommer att utveckla ett sådant beteende som avses i 3 §. 
Subjektiva antaganden om en sådan risk eller ovidkommande 
omständigheter får inte läggas till grund för ett vistelseförbud. Det 
får inte heller vara fråga om en obetydlig, oklar eller avlägsen risk. 

Riskbedömningen tar sikte på andra förhållanden än i 2 och 3 §§ 
LVU, eftersom det när det gäller vistelseförbud är risken för att 
barnet utvecklar ett visst beteende som är det centrala. Det är fråga 
om beteenden som typiskt sett leder till skada på barnets hälsa eller 
utveckling om de får fortgå och som per definition kan anses 
skadliga för barnet. Vistelseförbud ska dock kunna tillämpas innan 

 
194 Prop. 1989/90:28, Om vård i vissa fall av barn och ungdomar, s. 62 f och prop. 2019/20:131, 
Ökat skydd mot hedersrelaterad brottlighet, s. 70 f. 
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barnets situation blivit så pass allvarlig att det finns en konkret risk 
för att barnets hälsa eller utveckling skadas varför något krav på att 
beteendet ska vara skadligt för barnet inte uppställs. 

Det kan diskuteras om det är lämpligt att i LVU införa en ny 
riskbedömning som tar sikte på andra förhållanden än i 2 och 3 §§195, 
då det eventuellt kan leda till förvirring i tillämpningen. Vi bedömer 
dock att den risken är låg och det är enligt vår bedömning motiverat 
att utforma regeln på detta sätt för att vistelseförbudet ska kunna 
användas på avsett sätt. Att utforma regeln så att vistelseförbud 
endast kan beslutas när barnets beteende innebär en påtaglig risk för 
dennes hälsa eller utveckling, skulle innebära att åtgärden blir 
användbar i ett relativt sent skede och bestämmelsens tillämp-
ningsområde begränsas. Det finns därför skäl att utforma regeln på 
så sätt att riskbedömningen avser risken att utveckla ett visst skadligt 
beteende, i stället för risken för skada. I författningskommentaren 
får tillämparen ledning i hur prövningen ska göras. Reglerna om 
utreseförbud innehåller också en riskbedömning som tar sikte på 
andra förhållanden än i 2 och 3 §§ vilket inte ifrågasatts av tillämp-
arna. 

Om det finns en påtaglig risk eller inte är en individuell 
bedömning som ska göras i varje enskilt fall. Omständigheter som 
kan innebära att det finns en påtaglig risk för att ett barn utvecklar 
ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § kan till 
exempel vara att ett barn interagerar med äldre kriminella aktörer 
inom ett visst område, eller om barnet utför tjänster åt dessa aktörer. 
Att barnet påträffas påverkad av droger eller alkohol kan också vara 
en sådan omständighet. Det kan även vara barn som återkommande, 
vid olämpliga tider på dygnet, påträffas i miljöer där det förekommer 
missbruk eller kriminalitet och där vårdnadshavarna inte förmår få 
barnet att stanna hemma (jfr den så kallade D-gruppen i cylinder-
modellen, avsnitt 6.2.1). 

Vistelseförbud ska även kunna beslutas när barnet utvecklat ett sådant 
beteende som avses i 3 § LVU 

Att kunna använda vistelseförbud även när förutsättningarna för 
vård enligt 3 § LVU är uppfyllda har lyfts fram vid de möten vi har 

 
195 Även i 24 § LVU används rekvisitet ”påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling 
skadas”. 
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haft med socialtjänsterna. Även när barnets situation eskalerat och 
barnet etablerat ett visst beteende som utgör en påtaglig risk för 
barnet finns det behov av att begränsa barnets möjligheter att vistas 
i vissa sammanhang, samtidigt som det arbetas med andra 
vårdinsatser. 

Vistelseförbud bör därför också kunna beslutas om barnet genom 
missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller 
något annat socialt nedbrytande beteende utsätter sin hälsa eller 
utveckling för en påtaglig risk att skadas. I denna situation är det 
alltså samma riskbedömning som ska göras som i fråga om barnet är 
i behov av vård med stöd av 3 § LVU. Regeln ska dock inte utformas 
så att det är en förutsättning att barnet faktiskt mottar vård med stöd 
av 3 § LVU. Detta eftersom det även för barn som befinner sig i en 
sådan allvarlig situation men där vård tillhandahålls med stöd av 
socialtjänstlagen ska kunna beslutas om vistelseförbud. 

Förbudet ska avse en särskilt angiven plats eller ett särskilt angivet 
område 

Vistelseförbud har till syfte att hålla barnet borta från en skadlig 
miljö, inte att säkerställa att barnet vistas i en positiv miljö. Att 
utforma vistelseförbudet som en skyldighet för barnet att vistas på 
en viss plats är därför inte i linje med insatsens syfte. En sådan 
utformning är också mer inskränkande än ett förbud för barnet att 
vistas på en viss plats eller inom ett visst område. Vistelseförbudet 
ska därför utformas som ett förbud för barnet att vistas på en särskilt 
angiven plats eller inom ett särskilt angivet område. Med plats avser 
vi en tydligt avgränsad geografisk yta, till exempel ett torg eller en 
skolgård, medan vi med område avser en större geografisk yta, till 
exempel en viss kommundel. 

Platsen eller området ska identifieras utifrån risken miljön utgör 
för barnet. Det ska i detta sammanhang återigen betonas att det i 
regel inte är den fysiska miljön som sådan som är problematisk utan 
den sociala kontexten. Även om det i viss mån går att identifiera 
platser och områden som mer generellt kan antas utgöra riskmiljöer, 
till exempel hot spots med hög brottslighet eller platser med öppen 
narkotikaförsäljning, är det omständigheterna i det enskilda fallet 
och barnets individuella situation som är avgörande för vilken 
påverkan en viss miljö har på barnet. Det är därför svårt att på 
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förhand identifiera de platser eller områden som kan aktualiseras för 
ett vistelseförbud. Vidare har det tydligt framgått från våra 
kontakter med socialtjänst och Polismyndigheten att det finns en 
rörlighet i dessa miljöer. En alltför snäv utformning av vilka platser 
eller områden som kan bli föremål för ett vistelseförbud riskerar 
därför att leda till att bestämmelsen får ett för snävt tillämpnings-
område och en begränsad effekt. 

Regleringen bör därför inte utformas på ett sådant sätt att vissa 
platser eller områden pekas ut direkt i lagtexten. I stället ska 
regleringen utformas så att socialnämnden kan identifiera de platser 
eller områden som är relevanta för den enskilda individen. Platsen 
eller området måste dock tydligt definieras i beslutet i det enskilda 
fallet, det ska vara tydligt för såväl barnet som för de aktörer som 
ska kontrollera efterlevnaden vad beslutet innebär. 

De skadliga miljöer som ett vistelseförbud ska skydda barnet från 
återfinns ofta i barnets närområde. Ett alltför geografiskt omfatt-
ande förbud kan i en sådan situation riskera att få stora negativa 
konsekvenser för den enskilde. Det kan till exempel hindra barnet 
från att delta i fritidsaktiviteter, försvåra möjligheten att ta sig till 
eller från skolan eller kraftigt begränsa möjligheten att överhuvud-
taget röra sig i närområdet. Om området som barnet hindras att 
vistas på är så stort att han eller hon i praktiken inte kan lämna 
hemmet skulle det också kunna argumenteras för att det utgör ett 
frihetsberövande. Utgångspunkten bör därför vara att det ska vara 
fråga om en tydligt angiven och avgränsad plats. 

Det är dock inte uteslutet att förbudet i ett enskilt fall kan avse 
ett större geografiskt område, som till exempel ett förbud att vistas 
inom en viss stadsdel. Ett sådant mer omfattande förbud kan till 
exempel bli aktuellt om det gäller barn som är föremål för tvångsvård 
och som inom ramen för denna är placerad på annan ort och där det 
finns ett behov av att hålla barnet borta från gamla bekantskaper i 
hemområdet. Om det är fråga om ett område som inte ligger inom 
barnets närområde, och som befinner sig i ett område där barnet 
saknar legitima skäl att vistas, kan det också i vissa fall tänkas vara 
befogat med en sådan typ av förbud. 
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Det ska med hänsyn till barnets hälsa eller utveckling finnas behov av 
att begränsa närvaron i den aktuella miljön 

För att det ska anses proportionerligt att inskränka rätten att vistas 
på en viss plats eller inom ett visst område måste det finnas en 
koppling mellan platsen eller området och det syfte man vill uppnå. 
Det kan inte vara fråga om vilken plats eller vilket område som helst. 

Avsikten med att förbjuda ett barn att vistas i en viss miljö är att 
skydda barnet från en miljö som bedöms som skadlig för barnets 
hälsa eller utveckling. Vistelseförbud bör därför endast kunna 
beslutas i förhållande till platser eller områden där det finns en miljö 
som kan komma att påverka barnets hälsa eller utveckling negativt. 
Det är alltså inte tillräckligt att det finns en påtaglig risk att barnet 
utvecklar ett visst beteende eller redan uppvisar ett visst beteende 
för att det ska vara möjligt att besluta om ett vistelseförbud. Det 
måste också gå att identifiera en plats eller ett område där miljön är 
sådan att den har en påverkan på risken för att barnet utvecklar ett 
skadligt beteende, det vill säga att barnets hälsa eller utveckling kan 
komma att påverkas negativt om barnets närvaro på platsen eller i 
området inte begränsas. Platsen eller området som ska omfattas av 
förbudet ska alltså definieras utifrån att den är skadlig för barnets 
hälsa eller utveckling. Det kan till exempel vara en plats där det finns 
misstankar om att barnet kommer i kontakt med kriminella aktörer 
som försöker påverka barnet, eller en plats där det förekommer 
narkotika och där barnet påträffats påverkad. Bedömningen av om 
det finns skäl att begränsa barnets närvaro i den aktuella miljön är en 
individuell bedömning som ska göras baserad på barnets specifika 
omständigheter. 

Det är socialnämnden som kommer att handlägga ärenden om 
vistelseförbud och som inom ramen för sin utredning ska identifiera 
de platser eller områden som kan vara aktuella för ett vistelseförbud. 
Socialnämnden kommer att behöva samverka med 
Polismyndigheten och andra aktörer för att få nödvändig 
information för att kunna identifiera aktuella platser och områden.196 

 
196 Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar överlämnade i juni 2021 sitt 
betänkande Kommuner mot brott (SOU 2021:49). I betänkandet föreslås bland annat att 
kommunerna ska vara skyldiga att ta fram en lägesbild som beskriver brottsligheten och dess 
konsekvenser inom kommunens geografiska områden. Lägesbilden ska, förutom en 
kartläggning, också innehålla en analys av bland annat orsakerna till de problem som 
identifierats. Den ska även kompletteras med annan information som är av betydelse för 
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Det finns ett flertal bestämmelser om samverkan i socialtjänstlagen. 
Av 3 kap. 1 § socialtjänstlagen följer bland annat att nämnden i 
samarbete med andra ska främja goda miljöer i kommunen och att 
nämnden genom uppsökande verksamhet och på annat sätt ska 
främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. Social-
nämnden ska enligt 3 kap. 4 § socialtjänstlagen i den uppsökande 
verksamheten samverka med andra och enligt 3 kap. 5 § ska 
socialnämndens insatser vid behov utformas och genomföras i 
samverkan med andra. Vad gäller frågor som rör barn som far illa 
eller riskerar att fara illa anges i 5 kap. 1 a § socialtjänstlagen en 
skyldighet för socialnämnden att i sådana frågor samverka med 
samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. En mot-
svarande bestämmelse finns för skolverksamhet i 29 kap. 13 § 
skollagen (2010:800). Polismyndigheten har enligt 6 § polislagen 
(1984:387) en skyldighet att samarbeta med socialtjänsten och att 
snarast underrätta sociala myndigheter om förhållanden som bör 
föranleda någon åtgärd av dem. Genom samverkan med till exempel 
Polismyndigheten och skola kan socialtjänsten få en bättre bild av 
barnets situation och kunskap om vilka miljöer i kommunen som 
kan upplevas som problematiska. 

Bestämmelserna om samverkan är inte sekretessbrytande, de som 
medverkar i samverkan måste alltså förhålla sig till tillämpliga 
sekretessbestämmelser. När det gäller allmänna observationer om 
förhållandena i kommunen, till exempel på vilka ställen barn vistas 
under kvällstid, bör frågor om sekretess inte aktualiseras. När det 
gäller utbyte av information rörande enskilda individer är bland 
annat Polismyndigheten och skola skyldiga att anmäla till social-
nämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker 
att ett barn far illa och de är skyldiga att lämna alla uppgifter som 
kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och 
skydd (14 kap. 1 § socialtjänstlagen). Denna bestämmelse är 
sekretessbrytande. När det gäller socialnämndens behov av 
information gör vi därför i dagsläget bedömningen att befintliga 
sekretessbestämmelser inte bör utgöra något hinder. 

 
beskrivningen av brottsligheten och de förutsättningar som gäller för att förebygga den, se 
s. 164 ff. Om förslaget genomförs kan denna lägesbild vara till hjälp för socialnämnden i 
arbetet att identifiera och avgränsa relevanta platser och områden i ärenden om vistelseförbud. 
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Förbudet ska begränsas till att gälla vid vissa tider 

Enligt vår mening skulle ett generellt förbud att vistas på en plats 
som gäller dygnet runt i de allra flesta fall innebära att förbudet blir 
alltför omfattande i förhållande till sitt syfte. Detta eftersom det i 
regel inte är den fysiska platsen i sig som utgör riskfaktorn, utan det 
sociala umgänge som sker på platsen. Genom att begränsa förbudet 
till de tider de negativa elementen i miljön bedöms vara mest 
framträdande får förbudet en utformning som är proportionerlig i 
förhållande till förbudets syfte. Ett generellt utformat förbud 
innebär också ett större ingrepp i barnets liv och innebär en ökad 
risk för negativa konsekvenser, till exempel försämrade möjligheter 
att delta i fritidsaktiviteter. Att begränsa förbudet till att endast avse 
vissa tider är ett sätt att motverka detta. 

Som vi konstaterat tidigare är det omständigheterna kring den 
enskilde individen som kommer att avgöra vad som utgör en 
riskmiljö som ska omfattas av förbudet, och på samma sätt är det 
utifrån individens situation som det ska avgöras vid vilka tider 
förbudet ska gälla. Vad för typ av plats eller område som förbudet 
avser kan också ha betydelse för vid vilka tider förbudet ska gälla. 
Att direkt i lagtexten ange olika tidsintervall eller till exempel 
begränsa det till att förbudet endast får avse kvällar och helger är 
därför enligt vår mening inte lämpligt. Det bör i stället uttryckas så 
att förbudet ska begränsas till att gälla vid vissa tider.197 

Riskmiljöerna finns ofta i barnets närområde. Barn har i större 
eller mindre omfattning legitima skäl att vistas på olika platser eller 
områden i sitt närområde vid olika tider på dygnet. De behov och 
skäl som barnet har för att vistas på platsen eller i området ska 
beaktas och tidsgränserna ska så långt som möjligt sättas så att de 
positiva aspekter som kan finnas av att barnet har tillgång till platsen 
eller området inte påverkas. 

I regel bör beslutet kunna formuleras på så sätt att barnet 
förbjuds att vistas på angiven plats eller i angivet område till exempel 
kl. 18-07. Det kan dock finnas situationer där detta inte är tillräckligt 
för att säkerställa att vistelseförbudet inte inskränker barnets 
möjligheter att till exempel delta i en fritidsaktivitet. Det kan 
exempelvis vara fråga om en plats i direkt närhet till skolan och där 

 
197 Samma formulering används vad gäller inskränkningar i rörelsefriheten vid 
ungdomsövervakning, se 18 § andra stycket 1 lagen (2020:616) om verkställighet av 
ungdomsövervakning. 
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det finns skäl att begränsa barnets rätt att vistas på platsen utanför 
skoltid. Dock deltar barnet en kväll i veckan i en idrottsaktivitet som 
äger rum i skolans idrottslokaler och ett vistelseförbud under 
kvällstid skulle innebära att barnet inte kan ta sig till och från 
aktiviteten utan att överträda förbudet. I ett sådant fall kan det finnas 
behov av att formulera vistelseförbudet som ett förbud att vistas på 
platsen under kvällstid med ett undantag som ger barnet rätt att en 
viss dag i veckan passera platsen vid de tider aktiviteten startar och 
slutar. 

Proportionalitetsavvägningen 

Ett vistelseförbud innebär en inskränkning i rörelsefriheten enligt 
2 kap. 8 § regeringsformen och artikel 2 i fjärde tilläggsprotokollet 
till Europakonventionen. För att en sådan inskränkning ska vara 
godtagbar måste den vara proportionerlig. 

En allmänt giltig proportionalitetsprincip finns angiven i 5 § 
tredje stycket förvaltningslagen (2017:900). Av bestämmelsen kan 
även den så kallade behovsprincipen utläsas, det vill säga att hårdare 
metoder inte ska användas än som verkligen behövs för att uppnå 
det avsedda resultatet.198 Enligt bestämmelsen får en myndighet 
ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till det 
avsedda resultatet. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad 
som behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i 
rimligt förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för den 
som åtgärden riktas mot. Förvaltningslagen gäller för handläggning 
av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna och handläggning av 
förvaltningsärenden hos domstolarna (1 § förvaltningslagen). Att 
även domstolen har att göra en proportionalitetsbedömning vid 
tillämpningen av bestämmelserna om vistelseförbud följer av rege-
ringsformen och Europakonventionen samt av den allmänna 
proportionalitetsprincip som utvecklats i rättspraxis, och som för 
förvaltningsmyndigheternas del kodifierats i 5 § förvaltningslagen. 
Både socialnämnd och domstol har alltså att göra en proportion-
alitetsavvägning när de tar ställning till frågor rörande vistelse-
förbud. 

 
198 Strömberg & Lundell, Allmän förvaltningsrätt (2018, version 27, JUNO), Liber, s. 74. 
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Det måste noggrant övervägas om det är proportionerligt med ett 
vistelseförbud med hänsyn till den inskränkning det skulle innebära 
för barnet. Hur starkt stödet är för att den aktuella platsen har 
betydelse för barnets negativa utveckling bör tillmätas stor vikt. 
Barnets behov av att vistas på platsen eller i området för att till 
exempel kunna delta i positiva sociala aktiviteter, kunna ta sig till och 
från kollektivtrafik etcetera samt barnets möjlighet att få dessa 
behov tillgodosedda på annat sätt ska också beaktas. Det är även av 
stor vikt att beakta vad vistelseförbudet innebär vad gäller vilka andra 
miljöer barnet blir utlämnad till. Är det till exempel fråga om ett barn 
där det är känt att det finns en problematisk hemmiljö, och vistelse-
förbudet skulle innebära att barnet i större utsträckning blir 
utlämnad till att vistas i hemmet, finns det skäl att ifrågasätta om 
insatsen är proportionerlig. Ju större behov av att vistas på platsen 
eller i området, desto starkare skäl mot ett förbud, och i en sådan 
situation måste det finnas starkt stöd för att ett vistelseförbud på 
den aktuella platsen eller i det aktuella området skulle ha betydelse i 
arbetet med att motverka att barnet utvecklar ett sådant beteende 
som avses i 3 § LVU. 

Det ska noga övervägas vilket område och vilka tider förbudet ska 
gälla, så att insatsen är proportionerlig. Att förbudet inte får en 
vidare utformning än som är motiverat i det enskilda fallet följer 
också av behovsprincipen. Det är alltså av stor vikt att socialnämnd 
vid utformningen av ansökan noga överväger vilken plats eller vilket 
område som förbudet ska avse samt under vilka tider. 

I domstol är prövningsramen vistelseförbud med den i ansökan 
angivna utformningen. Detta innebär att domstolen vid sin 
proportionalitetsbedömning kan justera utformningen inom de i 
ansökan givna ramarna.  

Behovet av andra insatser 

Skälen för åtgärden är en av de aspekter som ska beaktas i 
proportionalitetsavvägningen. Möjligheten att insatsen kommer att 
uppnå den avsedda effekten, det vill säga bidra till att motverka en 
negativ utveckling hos barnet och därigenom förebygga och 
förhindra att han eller hon far illa, är en faktor av stor vikt. Det är 
ett komplext samspel av faktorer som leder till att barn utvecklar 
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sådana socialt nedbrytande beteenden som avses i 3 § LVU. Att 
arbeta med både risk- och skyddsfaktorer är därför viktigt för att 
motverka en negativ utveckling. Ett vistelseförbud kommer innebära 
att en faktor i detta samspel angrips på så sätt att barnet plockas bort 
från en fysisk miljö och den sociala kontext som finns där. Ett 
vistelseförbud ger dock inte barnet verktyg för att undvika sådana 
miljöer eller sammanhang i framtiden. Övriga riskfaktorer som 
utgör en risk för det enskilda barnet påverkas inte heller. 
Socialtjänsterna och Socialstyrelsen har tydligt uttryckt att de anser 
att ett vistelseförbud behöver kombineras med andra typer av 
insatser för att en negativ utveckling hos barnet ska motverkas. Vi 
instämmer i denna bedömning. Vistelseförbudet innehåller i sig inga 
vårdinslag utan är endast ett verktyg för att begränsa barnets närvaro 
i en viss miljö. Att vistelseförbudet kombineras med vårdinsatser är 
därför i regel nödvändigt för att ändamålet med vistelseförbudet ska 
kunna uppnås. Det är således av vikt att socialnämnden i samband 
med beslut om vistelseförbud överväger vilka andra insatser barnet 
har behov av. Detta är enligt vår bedömning också viktigt ur ett 
barnrättsperspektiv. Ett vistelseförbud kommer att påverka ett barns 
rättigheter såväl positivt som negativt (se kapitel 7). Att kombinera 
vistelseförbudet med andra typer av insatser är ett sätt att motverka, 
eller lindra, de negativa effekter vistelseförbudet kan ha för det 
enskilda barnet. Inom ramen för bedömningen av om ett 
vistelseförbud är proportionerligt i det enskilda fallet är det därför 
av vikt att behovet av andra insatser övervägs och att andra insatser 
tillhandahålls i kombination med vistelseförbudet i den omfattning 
som bedöms behövligt. 

Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och socialnämndens 
insatser till barn ska i första hand ges med stöd av socialtjänstlagen. 
Om det inte är möjligt eller tillräckligt med frivilliga insatser, ligger 
det inom socialnämndens ansvar att överväga om barnet har behov 
av vård enligt LVU. Som framgår ovan ska vistelseförbud kunna 
meddelas i en situation där förutsättningarna för vård enligt LVU 
inte är uppfyllda. Socialnämnden är i en sådan situation skyldig att 
erbjuda stöd och hjälp utifrån socialtjänstlagen. Sådant stöd kan 
under vissa förutsättningar ges utan samtycke från barnets vårdnads-
havare (se 3 kap. 6 a § socialtjänstlagen). Socialnämnden är även 
skyldig att erbjuda stöd och hjälp till barnets vårdnadshavare. Vill 
vårdnadshavarna eller barnet inte ta emot sådant stöd är social-
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nämnden skyldig att arbeta för att motivera dem till att ta emot stöd. 
Att socialnämnden uppfyller sitt ansvar i denna del är en viktig 
förutsättning för att barnets situation ska kunna förändras till det 
bättre. Det kommer att vara möjligt att besluta om vistelseförbud 
också i situationer där det kan vara aktuellt med mellantvång med 
stöd av 22 § LVU eller då förutsättningarna för vård enligt 3 § LVU 
är uppfyllda. I ett sådant läge ska socialnämnden överväga om andra 
typer av insatser med stöd av LVU bör tillhandahållas. Det ska i 
sammanhanget poängteras att vistelseförbudet inte kan ersätta andra 
insatser med stöd av socialtjänstlagen eller LVU eftersom insatserna 
inriktas på olika aspekter av barnets problematik. 

Barnets bästa 

LVU är en skyddslagstiftning för barn och unga och andemeningen 
i lagen är att de insatser som görs och beslut som fattas ska vara till 
för barnets bästa.199 I 1 § femte stycket LVU anges att vid beslut 
enligt lagen ska vad som är bäst för den unge vara avgörande. 
Bakgrunden till bestämmelsen är principen om barnets bästa i 
barnkonventionen.200 Bestämmelsen i LVU går dock längre än 
åtagandet enligt artikel 3.1 i barnkonventionen, då det i LVU anges 
att vad som är bäst för den unge ska vara avgörande. I en konflikt 
mellan barnets behov och andra intressen ska hänsynen till barnets 
bästa därmed alltid ges företräde i ärenden enligt LVU. Utform-
ningen av bestämmelsen i LVU motiverades med att det handlar om 
samhällets mest utsatta barn och ungdomar och åtgärder som vidtas 
och beslut som fattas med stöd av lagen kan inte ha annat syfte än 
att förbättra för den unge.201 Samma överväganden gör sig gällande 
när det gäller ärenden om vistelseförbud. Som vi föreslår i avsnitt 8.4 
ska reglerna om vistelseförbud föras in i LVU och 1 § femte stycket 
LVU kommer därmed att vara tillämplig även vid beslut om 
vistelseförbud. 

Principen om barnets bästa ska ses som ett tillvägagångssätt i 
beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn.202 Vad som kan 

 
199 Jfr prop. 2002/03:53, Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m., s. 77. 
200 Prop. 2002/03:53, Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m., s. 76 ff. 
201 Prop. 2002/03:53, Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m., s. 76 och s. 105. 
202 Prop. 2017/18:186, Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter, s. 96 och 
Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att i första hand få 
beaktat vad som bedöms vara barnets bästa, CRC/C/GC/14, punkt 6.c). 
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anses utgöra barnets bästa kan inte definieras en gång för alla utan 
måste bedömas utifrån det individuella barnet och barnets situation. 
Vad som är barnets bästa måste alltså avgöras i varje enskilt fall 
utifrån en bedömning av individuella förhållanden. Vid bedöm-
ningen ska hänsyn tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska 
välbefinnande och utveckling och så långt det är möjligt ska såväl 
kortsiktiga som långsiktiga effekter för barnet beaktas.203 

När det gäller vistelseförbud och bedömningen av barnets bästa 
ska till exempel stödet för att ändamålet med insatsen uppnås samt 
de negativa effekter åtgärden kan ha för det enskilda barnet och dess 
situation beaktas. Det kan vara fråga om hur förbudet påverkar 
möjligheten för barnet att delta i prosociala aktiviteter eller 
upprätthålla positiva kamratrelationer, samt vilken typ av hemmiljö 
barnet har eftersom ett förbud i många fall innebär att barnet 
behöver tillbringa mer tid i hemmet. Att ett vistelseförbud kan leda 
till att mer ingripande tvångsåtgärder som till exempel att ett 
omhändertagande undviks bör också tas i beaktande. 

8.3 Möjlighet att meddela undantag från ett 
vistelseförbud 

Bedömning: Det bör inte införas någon möjlighet att meddela 
tillfälliga undantag från meddelade vistelseförbud. 

 
Skälen för bedömningen: Som vi föreslår i avsnitt 8.2 ska förbudet 
vara begränsat till att gälla vissa tider på dygnet vilket är ett sätt att 
utforma förbudet så att det inte blir för ingripande i barnets vardag. 
Det är av stor vikt att socialnämnden och domstolen noggrant 
utformar vistelseförbudet på ett sådant sätt att barnets möjligheter 
att delta i fritidsaktiviteter och dylikt i så liten utsträckning som 
möjligt påverkas negativt. Om socialnämnd och domstol fullgör sitt 
ansvar i denna del bör det i regel inte uppkomma situationer där det 
finns behov av att göra undantag från ett meddelat vistelseförbud. 

Det finns enligt vår mening en risk att en möjlighet att meddela 
undantag från vistelseförbud leder till att socialnämnd och domstol 
inte lägger tillräckligt stor vikt vid vistelseförbudets utformning i 

 
203 Prop. 2002/03:53, Stärkt skydd för barn i utsatta situationer, s. 77 och prop. 2005/06:99, Nya 
vårdnadsregler, s.40. 
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samband med ansökan och beslut. En sådan möjlighet kan också bli 
tidsödande för socialnämnden, som kan få hantera en större mängd 
ansökningar om undantag, och kan leda till konflikter som kan 
försämra chanserna att uppnå en förbättring av barnets situation. 
Det finns därför inte skäl att införa en möjlighet att meddela ett 
tillfälligt undantag från ett meddelat vistelseförbud, och vi lämnar 
inte något sådant förslag. 

Det kan i och för sig komma att uppstå situationer där barnet vid 
ett enstaka tillfälle har behov av att vistas på en plats i strid med ett 
meddelat vistelseförbud, till exempel för att tillsammans med sina 
vårdnadshavare delta i ett möte på skolan utanför skoltid. En sådan 
situation bör kunna lösas genom att barnet och/eller dennes 
vårdnadshavare har en dialog med socialtjänsten, och det finns inte 
behov av att i en sådan situation meddela ett formellt beslut om 
undantag. 

8.4 Bestämmelser om vistelseförbud införs i LVU 

Förslag: Bestämmelserna om vistelseförbud införs i LVU. 

 
Skälen för förslaget: Även om ett vistelseförbud som sådant inte 
innefattar någon vård av barnet är det enligt vår mening motiverat 
att bestämmelserna angående möjligheten att meddela ett 
vistelseförbud införs i LVU. LVU är det primära skyddsregelverk 
som finns för att, utan samtycke, förebygga och förhindra att barn 
far illa och genom att placera bestämmelserna där hålls regelverket 
samlat. Möjligheten att besluta om vistelseförbud ska också kunna 
användas som ett komplement till bland annat de insatser som i dag 
kan tillhandahålls med stöd av LVU. En annan fördel med att införa 
bestämmelserna om vistelseförbud i LVU är att processen enligt vår 
uppfattning bör utformas i enlighet med det befintliga regelverket 
rörande handläggningen och ansvarsfördelningen mellan social-
nämnd och förvaltningsrätt. De regler som finns gällande 
handläggningen i LVU-ärenden är utformade för att säkerställa att 
barnets rättigheter, såsom rätten för barnet att komma till tals och 
principen om barnets bästa, tillgodoses under processen och är 
därmed väl lämpade att tillämpas även för ärenden om vistelse-
förbud. 
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LVU innehåller redan i dag bestämmelser om tvångsingripande 
(mellantvång, flyttningsförbud och utreseförbud) vilka inte förut-
sätter att förutsättningarna för beredande av vård enligt 2 eller 3 § är 
uppfyllda. Att villkoren för vistelseförbud utformas annorlunda än 
villkoren för beredande av vård kan därför inte anses utgöra något 
hinder mot att placera bestämmelserna i LVU. 

8.5 Förfarandet vid meddelande av vistelseförbud 

8.5.1 Inledning 

Vistelseförbud är tänkt att bland annat komplettera de insatser som 
i dag kan tillhandahållas med stöd av LVU. Processerna bör därför 
enligt vår uppfattning vara så enhetliga som möjligt och förfarandet 
för vistelseförbud bör utformas i enlighet med det befintliga 
regelverket rörande handläggningen och ansvarsfördelningen mellan 
socialnämnd och förvaltningsrätt. Bestämmelserna om vistelse-
förbud bör därför utformas så att de i möjligaste mån införlivas i, 
eller utgår från den befintliga systematiken i LVU. 

8.5.2 Beslut om vistelseförbud meddelas av 
förvaltningsrätten 

Förslag: Beslut om vistelseförbud ska meddelas av förvaltnings-
rätten efter ansökan av socialnämnd. 

Socialnämndens ansökan ska innehålla en redogörelse för 
barnets förhållanden, de omständigheter som utgör grund för att 
barnet behöver skyddas genom ett vistelseförbud, tidigare 
vidtagna åtgärder, vilka övriga åtgärder som beslutats eller 
övervägs, hur relevant information lämnats till barnet, vilket slags 
relevant information som lämnats och barnets inställning. 

 
Skälen för förslaget: Eftersom vistelseförbudet innebär ett 
ingripande i en grundlagsskyddad rättighet bör det kunna meddelas 
ett vistelseförbud först efter en prövning i domstol. Beslut om 
beredande av vård med stöd av LVU meddelas enligt 4 § LVU av 
förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden. Samma ordning 
gäller enligt 24 och 31 b §§ LVU för beslut om flyttningsförbud 
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respektive utreseförbud. Enligt vår mening bör denna ordning gälla 
även för vistelseförbud. 

Det är av vikt att förvaltningsrätten inför prövningen får en så 
fyllig redovisning av barnets situation som möjligt. För att 
domstolen ska få ett fullgott beslutsunderlag och för att säkerställa 
att socialnämnden utreder frågan på ett tillfredställande sätt bör 
ansökan ha motsvarande innehåll som en ansökan om beredande av 
vård. I stället för en redogörelse för den vård som socialnämnden 
avser att anordna ska dock ansökan innehålla en redogörelse för vilka 
övriga åtgärder som beslutats eller övervägs. Som vi redogjort för i 
avsnitt 8.2 kommer det vara av vikt att vistelseförbudet kombineras 
med andra vårdinsatser för att barnets negativa utveckling ska kunna 
brytas. Att förvaltningsrätten får vetskap om vilka övriga insatser 
som beslutats eller övervägs är därför av vikt, inte minst för att 
kunna ta ställning till insatsens proportionalitet. 

Av ansökan ska också framgå vilken information som lämnats till 
barnet och på vilket sätt, samt barnets inställning. Av 11 kap. 2 § 
socialtjänstlagen följer att de som berörs av en utredning rörande om 
ett barn behöver skydd eller stöd från socialnämnden som huvud-
regel genast ska underrättas om att en utredning har inletts. Både 
barnet och vårdnadshavarna berörs av en utredning rörande 
vistelseförbud. Av 36 § LVU följer vidare att barnet ska få relevant 
information och ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor 
som rör honom eller henne. Det följer även av artikel 12 i 
barnkonventionen att barn som är i stånd att bilda egna åsikter ska 
ha möjlighet att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet. 

Uppgiften att informera barnet får som huvudregel tillkomma 
företrädare för socialnämnden. Information bör ges till barnet så 
tidigt som möjligt och därefter kontinuerligt under hela tiden som 
ärendet om vistelseförbud pågår. Med relevant information avses 
vederhäftig information som är av betydelse för barnet i ärendet eller 
målet. Detta omfattar inte bara faktauppgifter i utredningen utan 
även information om följderna av barnets inställning och möjliga 
resultat av utredningen eller utgången i målet.204 

När det gäller vistelseförbud är det av stor vikt att företrädarna 
för socialnämnden på ett begripligt och tydligt sätt förklarar för 
barnet vad ett vistelseförbud kommer att innebära för barnet, det vill 
säga vilka platser eller områden förbudet kommer att avse och under 

 
204 Prop. 2006/07:129, Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m., s. 38 f. 
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vilka tider, följderna om barnet inte följer förbudet med mera. Det 
är också viktigt att det förklaras för barnet varför de aktuella 
platserna eller områdena bedöms som skadliga för barnet, och vad 
det är man vill uppnå genom att begränsa barnets närvaro där. Att 
barnet förstår informationen och innebörden av vistelseförbudet är 
viktigt dels för att vistelseförbudet ska få effekt, dels för att 
förtroendet för och tilliten till socialtjänsten inte ska ta skada. 
Företrädarna för socialnämnden bör försäkra sig om att barnet 
verkligen förstått och tagit till sig informationen. Det är även viktigt 
att föräldrarna får information om vistelseförbudets innebörd och 
deras roll i att säkerställa att barnet följer beslutet. 

8.5.3 Omprövning och upphörande av ett vistelseförbud 

Förslag: Om ett vistelseförbud har meddelats ska socialnämnden 
inom tre månader från dagen för beslutet pröva om 
vistelseförbudet ska upphöra. Denna fråga ska därefter prövas 
fortlöpande inom tre månader från senaste prövning. 

Om det inte längre finns skäl för ett vistelseförbud, ska 
socialnämnden besluta att vistelseförbudet ska upphöra. 

Ett vistelseförbud upphör att gälla när barnet fyller 18 år. 

Skälen för förslaget 

Ett beslut om vistelseförbud ska vara föremål för regelbunden 
omprövning 

Rättssäkerhetsskäl talar för att en sådan ingripande åtgärd som ett 
vistelseförbud ska gälla för viss tid alternativt omprövas med viss 
regelbundenhet. En utformning där ett vistelseförbud gäller tills 
vidare, utan löpande omprövning eller övervägande kring det 
fortsatta behovet av insatsen, innebär att inskränkningen kan gå 
utöver vad som är förenligt med Europakonventionen. En regel-
bunden omprövning är också viktig för att säkerställa att vad som är 
det bästa för barnet vid varje given tidpunkt beaktas och får genom-
slag.205 

 
205 Jfr Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att i första hand 
få beaktat vad som bedöms vara barnets bästa, CRC/C/GC/14, punkt 93. 
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Enligt nuvarande bestämmelser i LVU är beslut om insatser inte 
begränsade i tid utan gäller tills vidare. Av 13 § första stycket LVU 
framgår att om barnet beretts vård med stöd av 2 § ska social-
nämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vård enligt 
lagen fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas. 
Bestämmelsen innebär att ansvarig tjänsteman minst en gång i 
halvåret ska anmäla till nämnden hur vården fortgår. Avsikten med 
anmälan är inte att den alltid ska leda till ett formellt beslut. Det är 
först när nämnden finner anledning att ifrågasätta behovet av 
fortsatt vård som en prövning i nämnden ska ske och det beslut som 
nämnden då fattar får överklagas.206 Av 14 § tredje stycket respektive 
26 § första stycket LVU följer att socialnämnden minst en gång var 
tredje månad ska göra motsvarande övervägande vid beslut om 
umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort respektive 
flyttningsförbud. 

Har barnet beretts vård med stöd av 3 § ska socialnämnden, enligt 
13 § andra stycket LVU, inom sex månader från dagen för verk-
ställighet av vårdbeslutet pröva om vård med stöd av lagen ska 
upphöra. Denna fråga ska därefter prövas fortlöpande inom sex 
månader från senaste prövningen. Detsamma gäller enligt 22 § tredje 
stycket LVU vid mellantvång och enligt 31 c § LVU vid beslut om 
utreseförbud. 

Frågan om vårdtiden skulle vara tidsbegränsad från början vid 
beredande av vård enligt 3 § LVU har diskuterats av lagstiftaren som 
dock konstaterade att det är svårt att på förhand bedöma hur länge 
vårdbehovet kommer att bestå. En bestämd vårdtid kan därför leda 
till att vården behöver förlängas vid flera tillfällen, med förnyade 
processer som kan skapa otrygghet och vara till skada för både 
barnet och vårdnadshavarna. En bestämd vårdtid bedömdes å andra 
sidan kunna leda till mer ändamålsenliga insatser medan en obestämd 
vårdtid kan skapa osäkerhet och resignation hos den enskilde som 
påverkar rehabiliteringsarbetet. Den nu rådande ordningen med 
obligatorisk omprövning var sjätte månad ansågs förena kraven på 
rättssäkerhet i förfarandet med behovet av att låta vårdbehovet styra 
vårdtidens längd.207 

 
206 Prop. 1989/90:28, Om vård i vissa fall av barn och ungdomar, s. 114. 
207 Prop. 1979/80:1 del A, Om socialtjänsten, s. 502 och bilaga 4 till prop. 1979/80:1, 
Lagrådsremiss om vård utan samtycke inom socialtjänst och sjukvård, s. 23. 
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Vad gäller de straffsanktionerade tillträdesförbuden (kontakt-
förbud samt tillträdesförbud till idrottsarrangemang, butik, badan-
läggningar och bibliotek) gäller de för viss tid. Att förbuden ska gälla 
för en viss tid har ansetts som en självklar utgångspunkt utifrån ett 
rättssäkerhetsperspektiv. Det har också ansetts angeläget ur rätts-
säkerhetssynpunkt att förbuden inte avser längre tid än nöd-
vändigt.208 

Vistelseförbudet ska fungera som ett sätt att skydda barn från 
skadliga miljöer men är inte en insats med faktiska vårdinslag. Ett 
vistelseförbud innebär i sig endast ett förbud för barnet att vistas på 
vissa platser eller områden. Att låta vårdbehovet styra hur länge 
förbudet ska gälla gör sig därför enligt vår mening inte gällande på 
samma sätt som vid vård enligt 3 § LVU. Det är dock av vikt att 
vistelseförbudet kan fungera som en kompletterande åtgärd vid 
sidan av andra vårdinsatser som socialtjänsten tillhandahåller barnet, 
vilket talar för att vistelseförbud så långt som möjligt ska regleras på 
samma sätt som andra insatser enligt LVU. Precis som vid övriga 
insatser enligt LVU finns det när det gäller vistelseförbud också ett 
intresse av att undvika upprepade processer som kan skapa stress och 
osäkerhet hos dem som berörs av beslutet. Samtidigt kan ett 
tidsbegränsat beslut göra det tydligare för barnet vad som gäller, 
vilket kan göra barnet mer motiverat att samarbeta under tiden 
insatsen pågår. Å andra sidan finns det vid tidsbegränsade beslut en 
risk att barnet ”sitter av tiden” och inte aktivt engagerar sig i att 
förändra sin situation eftersom beslutet ”ändå kommer att upphöra”. 

Om beslut om vistelseförbud hade gällt för viss tid hade det 
inneburit att beslutet per automatik upphör när tiden löpt ut och att 
socialnämnden, om det finns ett fortsatt behov av insatsen, får inleda 
ett nytt ansökningsförfarande hos förvaltningsrätten. Ett alternativ 
hade varit att det fanns en möjlighet för nämnden att under vissa 
förutsättningar själv besluta om en förlängning av beslutets 
giltighetstid. Ett omprövningsförfarande motsvarande vad som 
gäller vid vård enligt 3 § LVU, mellantvång och utreseförbud, hade i 
stället inneburit att socialnämnden med visst tidsintervall ska ta 
ställning till om förbudet ska bestå eller upphöra. Nämndens 
ställningstagande utmynnar i ett formellt och överklagbart beslut 

 
208 Prop. 1987/88:137, Om besöksförbud, s. 21, prop. 2004/05:77, Lag om tillträdesförbud vid 
idrottsarrangemang, s. 38 och prop. 2020/21:52, Tillträdesförbud till butik och förstärkt 
straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottlighet, s. 36. 



En reglering om vistelseförbud Ds 2022:12 

156 

som kan bli föremål för domstolsprövning. Ett sådant förfarande 
skulle innebära att frågan om vistelseförbudet ska bestå eller inte blir 
föremål för en fullständig prövning i nämnden, utifrån social-
tjänstlagens och förvaltningslagens bestämmelser om handlägg-
ningen, vilket får anses tillgodose kraven på rättssäkerhet. Samtidigt 
behöver de enskilda inte gå igenom en domstolsprocess om de inte 
själva önskar. Ett förfarande med regelbundna omprövningar inne-
bär också att det för barnet (och vårdnadshavarna) finns en 
tidshorisont att förhålla sig till. Vid en sammantagen bedömning har 
vi därför valt att föreslå ett förfarande för prövning av om beslutet 
ska upphöra motsvarande vad som gäller vid vård enligt 3 § LVU, 
mellantvång enligt 22 § och utreseförbud. 

Beslut om vård enligt 3 §, mellantvång och utreseförbud ska 
enligt nuvarande reglering i LVU omprövas var sjätte månad. Beslut 
om vård enligt 2 § ska övervägas var sjätte månad medan beslut om 
umgängesbegränsning, hemlighållande av vistelseort och flyttnings-
förbud ska övervägas var tredje månad. Det kan argumenteras för att 
vistelseförbud ska omprövas med samma intervall som beslut om 
vård enligt 3 § LVU eller beslut om mellantvång enligt 22 § LVU 
eftersom detta möjliggör att omprövningarna hålls ihop i de fall 
barnet är föremål för flera insatser samtidigt. Kortare omprövnings-
intervall innebär också en större administrativ börda för nämnderna. 
Mot bakgrund av vistelseförbudets ingripande karaktär i det enskilda 
barnets vardagsliv anser vi dock att omprövningen av vistelse-
förbudet ska ske inom tre månader från dagen för beslutet om 
vistelseförbud, och därefter fortlöpande inom tre månader från 
senaste prövningen. Vi har vid denna bedömning beaktat att 
vistelseförbudet inte har något vårdinslag utan endast innebär en 
begränsning av barnets möjlighet att vistas i en viss miljö. Till 
skillnad mot utreseförbud, som inte heller innehåller något faktiskt 
vårdinslag, kommer vistelseförbud också ha en mer direkt påverkan 
på barnets vardag vilket talar för att beslutet ska omprövas med 
tätare intervall. Ytterligare en omständighet som talar för ett kortare 
omprövningsintervall är rörligheten som finns i de aktuella 
miljöerna. Eftersom det finns en snabb rörlighet i miljöerna är det 
befogat att nämnden med relativt täta intervaller bedömer om den i 
beslutet utpekade miljön fortfarande är skadlig för barnet på ett 
sådant sätt att ett vistelseförbud är motiverat. 
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Det följer vidare av allmänna förvaltningsrättsliga principer att ett 
beslut om vistelseförbud ska omprövas av socialnämnden när 
vårdnadshavarna eller ett barn som fyllt 15 år209 begär det. Av avsnitt 
8.5.5 framgår att beslut som fattas efter omprövning av nämnden ska 
vara överklagbara. 

Beslutet ska upphöra om förutsättningarna ändras 

Om förutsättningarna för ett vistelsesförbud inte längre är uppfyllda 
ska socialnämnden besluta att förbudet ska upphöra. Det kan till 
exempel vara fråga om att det inte längre finns en påtaglig risk att 
barnet utvecklar ett sådant beteende som avses i 3 § LVU, eller att 
barnets beteende förbättrats på ett sådant sätt att det inte längre kan 
anses att han eller hon har ett socialt nedbrytande beteende. Beslutet 
ska också upphöra om barnet i och för sig fortfarande riskerar att 
utveckla, eller redan uppvisar, ett socialt nedbrytande beteende men 
det inte längre finns skäl att tro att den angivna platsen eller området 
har en skadlig inverkan på barnets utveckling. Om socialnämnden 
får kännedom om att förutsättningarna förändrats på detta sätt ska 
den alltså vara skyldig att besluta att förbudet ska upphöra. Anser 
socialnämnden att det finns skäl för ett vistelseförbud till exempel i 
förhållande till ett annat område får ett nytt ärende initieras hos 
förvaltningsrätten. 

Ett beslut om vistelseförbud upphör när barnet fyller 18 år 

Ett vistelseförbud får endast meddelas för den som inte har fyllt 18 
år. Följaktligen ska ett meddelat beslut om vistelseförbud upphöra 
senast när barnet fyller 18 år, på motsvarande sätt som i dag gäller 
för beslut om beredande av vård enligt 2 § LVU och utreseförbud. 

 
 

 
209 Barn som har fyllt 15 år har talerätt i mål och ärenden enligt LVU, se 36 § LVU. 
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8.5.4 Muntlig förhandling och offentligt biträde 

Förslag: I mål om vistelseförbud och upphörande av vistelse-
förbud ska förvaltningsrätten och kammarrätten hålla muntlig 
förhandling, om det inte är uppenbart obehövligt. Muntlig 
förhandling ska alltid hållas om någon part begär det. 

I mål och ärenden om vistelseförbud och upphörande av 
vistelseförbud ska offentligt biträde förordnas för den som 
åtgärden avser samt för dennes vårdnadshavare, om det inte måste 
antas att behov av biträde saknas. 

 
Skälen för förslaget: Vistelseförbud är en ingripande åtgärd och av 
rättssäkerhetsskäl bör det föreskrivas en rätt till muntlig förhandling 
i mål om vistelseförbud. Av 35 § LVU framgår att förvaltningsrätten 
och kammarrätten, i mål om beredande eller upphörande av vård, 
flyttningsförbud, fortsatt omhändertagande för tillfällig vård eller 
utreseförbud, ska hålla muntlig förhandling om detta inte är 
uppenbart obehövligt. Muntlig förhandling ska alltid hållas, om 
någon part begär det. Parterna ska upplysas om sin rätt att begära 
muntlig förhandling. Motsvarande ordning bör gälla i mål om 
vistelseförbud och upphörande av vistelseförbud och 35 § LVU bör 
därför ändras på så sätt att även mål om vistelseförbud omnämns i 
bestämmelsen. 

Åtgärdens ingripande karaktär innebär att det av rätts-
säkerhetsskäl också är av vikt att både barnet och dess vårdnads-
havare har rätt till offentligt biträde, om det inte måste antas att 
behov av biträde saknas, i mål och ärenden om vistelseförbud och 
upphörande av vistelseförbud. Ett offentligt biträde som biträder 
barnet i processen är ett sätt att säkerställa att barnet får möjlighet 
att framföra sina åsikter i frågor som rör honom eller henne. Det ska 
därför framgå av 39 § LVU att offentligt biträde ska förordnas i mål 
och ärenden om vistelseförbud och upphörande av vistelseförbud 
för barnet och dennes vårdnadshavare, om det inte måste antas att 
behov av biträde saknas. 
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8.5.5 Överklagande av vissa beslut 

Förslag: Socialnämndens beslut i fråga om fortsatt vistelseförbud 
ska kunna överklagas. 

 
Skälen för förslaget: En prövning av om ett beslut om vistelse-
förbud ska upphöra ska ske var tredje månad samt när vårdnads-
havaren eller ett barn som fyllt 15 år begär det (avsnitt 8.5.3). 
Socialnämndens prövning i dessa fall ska resultera i ett formellt 
beslut. Socialnämndens beslut om omprövning av vistelseförbud ska 
kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Precis som när det 
gäller ansökan om vistelseförbud finns det starka rättssäkerhetsskäl 
som talar för att den enskilde ska ha rätt till en domstolsprövning av 
frågan om den ingripande åtgärden ska upphöra. Vi föreslår därför 
att det görs ett tillägg i 41 § LVU om att socialnämndens beslut om 
upphörande av vistelseförbud ska kunna överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. 

Det finns inga bestämmelser i LVU om vem som får överklaga 
ett beslut. Allmänt gäller dock enligt 42 § förvaltningslagen att ett 
beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått 
honom eller henne emot.210 I praxis avseende tillämpningen har det 
blivit tydligt att kravet att beslutet ska ha gått den enskilde emot ska 
tolkas generöst. Det är typiskt sett uppfyllt om den som överklagar 
yrkar att beslutet ska upphävas eller ändras.211 Detta innebär i regel 
att vårdnadshavarna och barnet, om han eller hon har fyllt 15 år, har 
talerätt. 

8.5.6 Delegering av socialnämndens beslut 

Förslag: Bestämmelserna om begränsning av delegation av 
socialnämndens beslut i 10 kap. 4 § socialtjänstlagen ska även 
gälla ärenden om ansökan om vistelseförbud. 

 
Skälen för förslaget: Enligt 10 kap. 4 § socialtjänstlagen får uppdrag 
att besluta på socialnämndens vägnar ges endast åt en särskild 
avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden i ett 

 
210 Bestämmelsen motsvarar delvis 22 § i den tidigare förvaltningslagen (1986:223). 
211 Jfr HFD 2015 ref. 73. 
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antal angivna ärenden. Bestämmelsen begränsar alltså till vem 
beslutanderätten får delegeras i angivna ärendetyper, förutsatt att 
delegation är möjlig enligt kommunallagens (2017:725) bestäm-
melser. Några av de ärendetyper som omfattas av bestämmelsen i 
10 kap. 4 § socialtjänstlagen är ärenden om beredande av vård enligt 
4 § LVU, omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU och 
utreseförbud enligt 31 b § LVU. Av rättssäkerhetsskäl har det 
ansetts angeläget att begränsa delegationsrätten för dessa ärenden 
eftersom det är fråga om beslut som ofta är djupt ingripande för den 
enskilde och som förutsätter en ingående prövning av barnets 
förhållanden. Det har därför inte ansetts lämpligt att beslutande-
rätten i dessa frågor tillkommer en person ensam.212 

Ärenden om vistelseförbud är också av sådant slag att det kan 
anses vara motiverat att begränsa till vem beslutanderätten i sådana 
ärenden får delegeras. Bestämmelserna om begränsning av dele-
gation enligt 10 kap. 4 § socialtjänstlagen ska därför gälla även 
ärenden om ansökan om vistelseförbud. 

8.5.7 Domstolarnas domförhet i mål om vistelseförbud 

Bedömning: Vid handläggning av mål om vistelseförbud i 
förvaltningsrätt och kammarrätt bör nämndemän ingå i rätten. 

 
Skälen för bedömningen: Av 17–18 §§ lagen (1971:289) om 
allmänna förvaltningsdomstolar och 37 § LVU följer att nämndemän 
ska ingå vid handläggning i förvaltningsrätt och kammarrätt av mål 
enligt LVU, förutom vid mål om omedelbart omhändertagande, 
tillfälligt flyttningsförbud och tillfälligt utreseförbud. Mot bakgrund 
av de typer av bedömningar som ska ske i mål om vistelseförbud 
anser vi att nämndemän även ska ingå vid handläggningen av mål om 
vistelseförbud. 

 
212 Prop. 1979/80:1 del A, Om socialtjänsten, s. 392. 
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8.6 Kontroll och upprätthållande av vistelseförbud 

8.6.1 Inledning 

Att följa upp ett beslut om vistelseförbud är en förutsättning för att 
kunna kontrollera att det får effekt och att barnet faktiskt hålls borta 
från den miljö som bedömts som skadlig för barnet. Det är också 
viktigt att det finns verktyg för att upprätthålla beslutet. Det ger 
faktiska möjligheter att se till att barnet inte vistas i den skadliga 
miljön, men sänder också en signal att samhället ser allvarligt på och 
bryr sig om barnets situation. En majoritet av de myndighetsrepre-
sentanter vi träffat har också framhållit vikten av kontroll och 
konsekvenser vid bristande efterlevnad, och att det annars finns en 
stor risk att det utvecklas till en ”katt och råtta”-lek som enbart 
förvärrar situationen och ökar motståndet hos de enskilda att ta 
emot hjälp. 

Frågan om upprätthållande och kontroll av ett meddelat förbud 
innehåller flera delar. Det är fråga om hur kontrollen ska ske men 
också om hur förbudet ska upprätthållas vid en bristande efterlevnad 
och om en bristande efterlevnad ska sanktioneras. Enligt vår 
bedömning har de reaktioner som kan följa vid en bristande efter-
levnad betydelse för vilken typ av kontroll som är motiverad. Vi 
redogör därför först för våra överväganden rörande vad som ska bli 
följden av en bristande efterlevnad innan vi behandlar frågan om 
kontrollmöjligheter. 

8.6.2 Bristande efterlevnad ska inte sanktioneras 
administrativt eller straffrättsligt 

Bedömning: Bristande efterlevnad ska inte få administrativa eller 
straffrättsliga konsekvenser. 
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Skälen för bedömningen 

Insatsens sociala karaktär utesluter administrativa eller straffrättsliga 
sanktioner 

Vistelseförbudet är en social insats som har till syfte att förebygga 
och förhindra att barn far illa, genom att begränsa deras närvaro i 
skadliga miljöer. Mot bakgrund av insatsens sociala karaktär är det 
enligt vår mening inte lämpligt att vid en bristande efterlevnad 
reagera mot det enskilda barnet med en administrativ sanktion, till 
exempel avgift, eller genom att kriminalisera överträdelser av 
vistelseförbud. Att bestraffa en enskild för att den inte tar emot en 
social insats framstår som en främmande tanke. Det finns en risk att 
en bestraffning snarare befäster ett socialt nedbrytande beteende hos 
barnet samt skadar relationen mellan barnet och socialtjänsten och 
därigenom försvårar socialtjänstens arbete. Vad gäller kriminal-
isering ska också noteras att vistelseförbud kan komma att meddelas 
för barn som är under 15 år och som alltså inte är straffmyndiga. I 
förhållande till denna grupp skulle en kriminalisering överhuvud-
taget inte vara möjlig. 

Ett alternativ hade varit att rikta sanktionen mot barnets 
vårdnadshavare. Vårdnadshavare har ett ansvar att säkerställa barnets 
välmående, bland annat genom att se till att barnet inte befinner sig 
i skadliga miljöer. Detta föräldraansvar upphör inte för att 
socialtjänsten meddelar ett vistelseförbud. I de fall ett vistelseförbud 
meddelats ingår det också i vårdnadshavarens ansvar att se till att 
barnet följer beslutet. Att rikta sanktionen mot vårdnadshavarna 
skulle signalera att deras föräldraansvar kvarstår och också 
tydliggöra vikten av att föräldrarna är med och engagerar sig i 
barnets situation. I dansk rätt finns ett sådant system där till exempel 
rätten till olika ekonomiska bidrag påverkas i vissa fall om beslut från 
de sociala myndigheterna inte efterlevs. Detta är enligt vår 
uppfattning inte en tilltalande lösning. Att ytterligare försvåra för 
redan utsatta familjer skulle vara i strid med insatsens skyddande 
syfte. Att på detta sätt bestraffa vårdnadshavarna är också ett 
främmande inslag i den svenska socialrätten i övrigt. 

I regleringen om utreseförbud är det kriminaliserat att föra ut ett 
barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud. Vi har övervägt om en 
motsvarande reglering skulle vara lämplig när det gäller vistelse-
förbud, det vill säga att kriminalisera handlingen att förmå ett barn 
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att vistas på en plats eller i ett område i strid med ett vistelseförbud. 
Vi har funnit att det skulle bli stora tillämpningssvårigheter med en 
sådan lösning. Det skulle vara svårt dels att bevisa vem som förmått 
barnet att överträda vistelseförbudet, dels att bevisa att personen i 
fråga hade kännedom om att barnet hade ett beslut om 
vistelseförbud. Mot denna bakgrund bedömer vi att inte heller detta 
är ett lämpligt alternativ. 

Bristande efterlevnad utgör inte i sig grund för LVU-vård men har 
betydelse vid bedömningen av barnets vårdbehov 

Vistelseförbud aktualiseras för barn där det finns en tydlig 
indikation på att barnet riskerar en negativ utveckling. Det ska finnas 
en påtaglig risk att barnet utvecklar ett sådant beteende som avses i 
3 § LVU, alternativt ska barnet redan ha utvecklat ett sådant 
beteende. Om ett barn bedöms vara i behov av vistelseförbud är det 
alltså fråga om ett barn som befinner sig i en situation som 
socialnämnden behöver ta på allvar och reagera på. Det är fråga om 
barn där det finns en stor risk, om den negativa utvecklingen inte 
bryts, att vård med stöd av 3 § LVU blir aktuellt. 

Att barnet inte följer ett meddelat beslut om vistelseförbud utgör 
dock inte i sig grund för att ansöka om vård enligt 3 § LVU. Ett 
sådant agerande i sig är inte tillräckligt för att barnet ska anses 
uppvisa ett sådant socialt nedbrytande beteende att det finns en 
påtaglig risk för att hans eller hennes hälsa eller utveckling skadas. 
Den omständigheten att barnet inte följt ett meddelat vistelseförbud 
kan och bör dock beaktas om nämnden överväger att ansöka om 
tvångsvård. Att upprepat agera i strid med meddelat förbud säger till 
exempel något om barnets inställning till normer och regler och kan, 
tillsammans med barnets agerande i övrigt, visa att barnet har ett 
socialt nedbrytande beteende. Att barnet fortsätter uppsöka en miljö 
som socialnämnden förklarat för barnet som en olämplig miljö kan 
också ses som en indikation på att barnet har en dragning till 
destruktiva miljöer. Att barnet inte samarbetar med socialtjänsten i 
att upprätthålla vistelseförbudet kan också tyda på att andra 
vårdinsatser inte kan genomföras på frivillig väg. Om barnets 
situation blir så pass allvarlig att nämnden finner skäl att överväga 
tvångsvård ska genomförandet av ett eventuellt tidigare meddelat 
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vistelseförbud därmed vara en omständighet bland flera andra som 
beaktas av nämnden. 

8.6.3 Samtal ska genomföras vid bristande efterlevnad 

Förslag: Om socialnämnden får kännedom om att barnet 
överträtt ett vistelseförbud ska nämnden skyndsamt kalla barnet 
och dess vårdnadshavare till ett samtal. 

Skälen för förslaget 

Socialnämnden ska noga följa hur beslutet efterlevs och vid behov 
revidera förbudets omfattning 

Avsaknaden av en administrativ eller straffrättslig sanktion vid en 
bristande efterlevnad innebär att det är än viktigare att 
socialnämnden genomför ett aktivt motivationsarbete och i de fall 
det finns behov kombinerar vistelseförbudet med andra typer av 
insatser. Därigenom klargörs på ett tydligt sätt för barnet hur 
allvarlig situationen är och att det inte är acceptabelt att barnet inte 
tar emot insatser. Vid införandet av bestämmelsen i 22 § LVU 
framförde lagstiftaren att socialnämnden är skyldig att följa 
utvecklingen och särskilt uppmärksamma situationer där 
behandlingsplanen inte fungerar. Det anfördes också att det ligger 
inom ramen för nämndens ansvar att klargöra för barnet att andra 
åtgärder kan bli aktuella, om inte den destruktiva utvecklingen 
bryts.213 Motsvarande gör sig enligt vår mening gällande när det 
gäller vistelseförbud. Socialnämnden har alltså ett ansvar att klargöra 
för barnet vilka följderna kan bli av ett fortsatt destruktivt beteende, 
som till exempel beredande av tvångsvård. Vistelseförbudet utgör ett 
steg i den vårdkedja som LVU och socialtjänstlagen möjliggör och 
målgruppen för insatsen är barn som uppvisar eller riskerar att 
utveckla ett sådant beteende att de riskerar att bli föremål för LVU-
vård. Socialnämnden är också skyldig att följa utvecklingen och 
uppmärksamma när vistelseförbudet inte följs och ska vid behov 
revidera förbudets omfattning samt överväga andra åtgärder. 

 
213 Prop. 1984/85:171, Om särskilda insatser inom socialtjänsten för ungdomar i samband med 
missbruk och kriminalitet, m.m., s. 27. 
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Socialnämnden ska ha samtal med barnet vid bristande efterlevnad 

För att tydliggöra vikten av uppföljning och motivationsarbete och 
för att säkerställa ett forum där socialtjänsten samt barnet och dess 
vårdnadshavare kan mötas föreslår vi att det införs en skyldighet för 
socialnämnden att kalla barnet och vårdnadshavarna till samtal om 
barnet inte följer ett meddelat vistelseförbud. Vid ett sådant samtal 
får socialnämndens företrädare möjlighet att till barnet och 
vårdnadshavarna förmedla sin syn på barnets situation och på nytt 
förklara syftet med vistelseförbudet, varför ett sådant förbud 
beslutats för barnet och varför förbudet ser ut som det gör. Det ger 
även barnet en möjlighet att tala om sin situation. Ett sådant samtal 
bör underlätta i motivationsarbetet och ge utrymme för att skapa 
den förtroendefulla relation mellan socialtjänsten och barnet som är 
nödvändig för att kunna få till bestående positiva förändringar. 
Samtalet kan vidare ge underlag för att se över vilka andra insatser 
som kan vara aktuella för barnet och för att ta ställning till om 
vistelseförbudet behöver revideras. 

Det är av vikt att samtalet genomförs i nära anslutning till att 
socialnämnden får kännedom om överträdelsen, annars går 
sambandet mellan överträdelsen och samtalet förlorat. En skyndsam 
reaktion understryker allvaret i situationen och tydliggör att 
samtalet är en reaktion på överträdelsen. Det kan övervägas om en 
tidsfrist inom vilken samtalet ska genomföras bör bestämmas i lag. 
Vi har dock valt att stanna vid en utformning som innebär att 
samtalet ska hållas skyndsamt. Detta innebär att samtalet ska hållas 
i nära anslutning till att socialnämnden får kännedom om 
överträdelsen men medger ändå viss flexibilitet i förhållande till 
arbetssituationen i övrigt och att handläggaren måste ha möjlighet 
att förbereda så att samtalet kan genomföras på ett bra sätt. För att 
syftet med samtalet inte ska gå förlorat bör som riktmärke samtalet 
hållas inom ett par veckor från det att nämnden får kännedom om 
en överträdelse av förbudet. Vi föreslår att skyldigheten för 
socialnämnden att hålla samtal vid bristande efterlevnad regleras i 
LVU. 

Socialnämnden kan få kännedom om att barnet inte efterlever 
förbudet antingen genom egna iakttagelser inom till exempel 
fältverksamheten eller genom information från andra aktörer. Som 
vi redogör för i avsnitt 8.6.7 anser vi att det för vissa aktörer ska 
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finnas en skyldighet att informera socialnämnden, om de påträffar 
ett barn på en plats eller inom ett område i strid med ett 
vistelseförbud eller på annat sätt får kännedom om en överträdelse. 

8.6.4 Kontrollen av ett meddelat vistelseförbud 

Bedömning: Elektronisk övervakning är inte lämpligt att an-
vända för att kontrollera efterlevnaden av ett meddelat vistelse-
förbud. 

Kontrollen bör genomföras av de aktörer som rör sig ute bland 
barn, främst poliser och fältassistenter. 

Skälen för bedömningen 

Elektronisk övervakning bör inte användas 

Kontrollen av att en meddelad rörelseinskränkning följs kan ske på 
olika sätt. Vid kontaktförbud och rörelsebegräsningar inom 
påföljdssystemet används elektronisk övervakning. De straff-
sanktionerade tillträdesförbuden avser områden med en i någon mån 
kontrollerad entré och det är möjligt att kontrollera personen i 
samband med att han eller hon försöker ta sig in på det aktuella 
området. Enligt vår bedömning är dessa typer av kontroller inte 
möjliga eller lämpliga att använda vid vistelseförbud för barn. Det är 
inte fråga om platser eller områden som är avgränsade på samma sätt 
som butiker, badanläggningar, bibliotek och idrottsarenor eller som 
har samma typ av inträdeskontroller. Det går alltså inte att 
kontrollera rätten att vistas där i samband med tillträdet till platsen 
eller området. 

Elektronisk övervakning hade i och för sig varit möjligt att 
använda. Det är också den metod som skulle ge en heltäckande bild 
av efterlevnaden eftersom det i realtid är möjligt att följa barnet och 
få information om samtliga tillfällen barnet inte följer förbudet. 
Andra typer av kontroller, som till exempel fysiska kontroller i det 
aktuella området, ger enbart en ögonblicksbild och kommer med 
stor sannolikhet att missa överträdelser. Det kan också 
argumenteras för att ett barn som får ett vistelseförbud kan behöva 
”hotet” från elektronisk övervakning hängande över sig för att bli 
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motiverad att följa beslutet. Vetskapen att en överträdelse kommer 
att upptäckas kan göra barnet mer benäget att följa förbudet än om 
barnet vet att risken för upptäckt är liten. Elektronisk övervakning 
kan för vissa barn också fungera som en hjälp på så sätt att barnet 
”kan skylla på” att han eller hon övervakas elektroniskt för att 
undkomma påtryckningar om att överträda ett meddelat 
vistelseförbud. 

Vistelseförbud kommer att bli aktuellt för barn som inte på 
frivillig väg begränsar sin närvaro på vissa platser och som uppvisar 
tendenser till ett socialt nedbrytande beteende. Det kommer i många 
fall alltså vara fråga om barn som kan antas vara mindre benägna att 
följa ett beslut om vistelseförbud. Behovet av kraftfulla åtgärder för 
att få ett barn att följa beslutet är något som lyfts fram av 
socialtjänsterna vid våra möten. Det finns dock flera skäl som talar 
emot att använda sig av elektronisk övervakning när det gäller 
vistelseförbud, framför allt utifrån ett proportionalitetsperspektiv. 

Vistelseförbudet är en social insats. Det är inte fråga om en 
reaktiv straffåtgärd utan om ett verktyg som ska användas som en 
del i vården av ett barn som riskerar att utveckla eller har utvecklat 
någon form av socialt nedbrytande beteende. Det kan enligt vår 
mening ifrågasättas om det är proportionerligt att kombinera en 
sådan typ av skyddsåtgärd, som riktar sig mot barn och som inte 
kräver det enskilda barnets samtycke, med elektronisk övervakning 
som innebär ett påtagligt ingrepp i den personliga integriteten. 

Elektronisk övervakning framstår också som mindre lämpligt 
med hänsyn till att en överträdelse av ett vistelseförbud enligt vårt 
förslag inte ska följas av en administrativ eller straffrättslig sanktion. 
På detta sätt skiljer sig vistelseförbudet från de situationer där 
elektronisk övervakning används i dag. I dessa situationer kan 
övervakningen leda till konkreta sanktioner från samhällets sida för 
att upprätthålla ett straffsanktionerat förbud. Förbuden syftar i 
dessa fall till att skydda en tredje part eller att upprätthålla en 
utdömd påföljd. Kontrollen kan alltså motiveras av samhällets 
intresse av att upprätthålla förbudet för att det ska uppfylla sitt syfte. 
Enligt vår bedömning finns det inget motsvarande tungt allmänt 
intresse som kan motivera det integritetsintrång en elektronisk 
övervakning skulle innebära vid ett vistelseförbud. Syftet med ett 
vistelseförbud är att motverka en negativ utveckling hos barnet och 
förbudet kommer inte att upprätthållas av någon sanktion. För att 
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insatsen ska uppnå sitt syfte, krävs bland annat att socialtjänsten kan 
skapa en tillitsfull relation till barnet. Elektronisk övervakning 
riskerar att skapa en misstro och en förstärkt känsla av utanförskap. 
Övervakningen kan därmed motverka syftet med insatsen. 

Sammanfattningsvis anser vi att det finns flera skäl som talar mot 
att använda elektronisk övervakning vid ett vistelseförbud och vi 
bedömer att en sådan möjlighet inte ska införas. 

Kontrollen ska ske av de som befinner sig i de aktuella miljöerna 

Efterlevnaden av ett vistelseförbud får i stället kontrolleras genom 
närvaro och kontroller i de aktuella områdena. Kontrollen och 
upprätthållandet av efterlevnaden av ett vistelseförbud bör därför 
primärt hanteras av de aktörer som befinner sig i den miljö förbudet 
avser, det vill säga framför allt poliser och fältassistenter. Vilka 
möjligheter de ska ha att agera vid en överträdelse redogör vi för i 
nästkommande avsnitt. 

8.6.5 Polismyndigheten ska ha möjlighet att omhänderta 
barn som överträder vistelseförbudet 

Förslag: Ett barn som påträffas på en plats eller inom ett område 
i strid med meddelat vistelseförbud får tas om hand av en 
polisman för att genom dennes försorg skyndsamt överlämnas till 
sina föräldrar eller någon annan vårdnadshavare eller till 
socialnämnden. 

Skälen för förslaget 

Barn som överträder ett vistelseförbud ska kunna tas om hand av 
Polismyndigheten 

För att förbudet ska ha effekt måste det finnas en möjlighet att 
förflytta ett barn som påträffas på en plats eller inom ett område som 
omfattas av ett förbud. Utan en sådan möjlighet blir vistelseförbudet 
tandlöst. De aktörer som befinner sig ute bland barnen, 
Polismyndigheten och fältassistenter, är de som i första hand 
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kommer att ha möjlighet att kontrollera efterlevnaden av meddelade 
vistelseförbud och som kan agera. Vi föreslår därför att 
Polismyndigheten får befogenhet att ta hand om och förflytta barn 
som påträffas på en plats eller inom ett område i strid med ett 
vistelseförbud. 

Nuvarande bestämmelser ger inte Polismyndigheten möjlighet att 
omhänderta ett barn som överträder ett vistelseförbud… 

Polismyndigheten har i dagsläget möjlighet att med stöd av 12 § 
polislagen ta hand om någon som kan antas vara under 18 år som 
anträffas under förhållanden som uppenbarligen innebär en 
överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes hälsa eller 
utveckling, för att överlämna honom eller henne till föräldrarna, 
någon annan vårdnadshavare eller socialnämnden. 

Omhändertagande med stöd av 12 § polislagen är avsett att 
tillgripas som en yttersta åtgärd.214 Som framgår av redogörelsen i 
avsnitt 4.3 är bestämmelsen avsedd att användas i nödfallsliknande 
situationer. Som grund för ingripande räcker det vanligtvis inte att 
barnet befinner sig på en allmän plats tillsammans med en eller flera 
av polisen kända kriminella eller missbrukare. För att ett ingripande 
ska vara befogat krävs ytterligare omständigheter som gör att det är 
nödvändigt att omgående få bort barnet från en miljö som i 
situationen bedöms vara uppenbart skadlig.215 

Enligt 13 § polislagen får en polisman vidare avvisa, avlägsna eller 
tillfälligt omhänderta en person, oavsett ålder, som genom sitt 
uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar 
fara för denna. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att 
en straffbelagd handling ska kunna avvärjas. Ingripande enligt 
bestämmelsen kan ske såväl vid brottslig handling som vid fara för 
brott. 

Ett barn som bryter mot ett vistelseförbud kommer i vissa fall 
påträffas i situationer som omfattas av 12 eller 13 § polislagen. I 
många fall kommer dock situationen barnet påträffas i inte vara av 
en sådan allvarlig art att bestämmelserna blir tillämpliga. Att enbart 

 
214 Prop. 1973:115, Med förslag till åtgärder för att bekämpa brottsligheten och förbättra den 
allmänna ordningen, s. 33 och s. 140 ff och prop. 1990/91:86, Polisens åtgärder i samband med 
ingripanden mot ungdomar, s. 22. 
215 Prop. 2011/12:171, Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet, s. 36. 
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vistas på en plats som omfattas av ett vistelseförbud innebär inte 
alltid att barnet befinner sig i en situation som uppenbarligen innebär 
en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes hälsa eller 
utveckling. Den omständigheten att barnet befinner sig på en 
förbjuden plats eller i ett förbjudet område innebär vidare inte att 
han eller hon stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar 
fara för den. Barnet begår inte heller en straffbelagd handling genom 
att vistats på platsen/i området. Med dagens bestämmelser skulle 
Polismyndigheten därför i många fall sakna möjlighet att agera när 
ett barn överträder ett meddelat vistelseförbud. 

… varför Polismyndigheten behöver ges utökade befogenheter 

Polismyndigheten behöver därför ges utökade befogenheter och bör 
ges en möjlighet att, när ett barn påträffas på en plats i strid med ett 
meddelat vistelseförbud, ta hand om barnet i syfte att flytta barnet 
från platsen. För att vistelseförbudet ska kunna upprätthållas måste 
möjligheten att omhänderta ett barn i detta syfte vara tillämplig i 
samtliga situationer där barnen kan komma att påträffas. 
Bestämmelsen bör därför inte utformas på så sätt att situationen ska 
innebära någon form av risk för barnet utan det ska räcka att barnet 
befinner sig på platsen eller i området i strid med ett gällande 
vistelseförbud. Bestämmelsen innebär inte att Polismyndigheten 
aktivt ska söka efter barn som har ett meddelat vistelseförbud utan 
ger myndigheten möjlighet att agera i de fall dessa barn påträffas. 

Det ska vara fråga om endast ett kortare omhändertagande i syfte 
att flytta barnet bort från den plats/det område som omfattas av 
vistelseförbudet och i stället lämna barnet i en säker miljö. Barnet 
ska i första hand överlämnas till föräldrarna eller annan vårdnads-
havare. Om det inte går att få kontakt med föräldrar eller 
vårdnadshavare eller om det av någon särskild anledning är olämpligt 
att överlämna barnet i deras vård måste i stället företrädare för 
socialnämnden kontaktas. Det kan till exempel vara socialjouren, i 
den mån sådan finns i kommunen. 

För att ett omhändertagande med stöd av bestämmelsen ska bli 
tillämplig krävs att det är fråga om ett barn som har ett meddelat 
vistelseförbud. Det krävs alltså att polismannen kan identifiera 
barnet, för att kunna säkerställa att barnet har ett vistelseförbud som 
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omfattar den aktuella platsen. Vi återkommer i kapitel 9 med våra 
överväganden och förslag angående hur Polismyndigheten ska få del 
av denna information. 

Vi föreslår att bestämmelsen tillförs 12 § polislagen. Vi har då 
beaktat att LVU inte innehåller några bestämmelser som ger 
Polismyndigheten möjlighet att agera eller besluta om omhänder-
tagande på eget initiativ. I 12 § polislagen regleras den befogenhet 
Polismyndigheten har i dag att omhänderta barn och genom att nu 
föreslagen befogenhet tillförs bestämmelsen hålls regelverket 
samlat. 

Regeringen har tidigare bedömt att ett tillfälligt omhän-
dertagande som utförs i enlighet med nuvarande bestämmelse i 12 § 
polislagen inte torde vara att anse som ett frihetsberövande i 
Europakonventionens mening samt att det utgör en tillåten 
inskränkning i rörelsefriheten.216 Den nu föreslagna bestämmelsen 
innebär att Polismyndigheten ges möjlighet att flytta barnet från en 
plats eller ett område där barnet redan är förbjudet att vistas. Det ska 
endast vara fråga om ett kortare omhändertagande i syfte att flytta 
barnet från den skadliga miljön. Mot denna bakgrund bedömer vi att 
ett omhändertagande med stöd av nu föreslagen bestämmelse är 
förenlig med regeringsformen och Europakonventionen. 

8.6.6 Socialnämnden ska kunna begära handräckning av 
Polismyndigheten 

Förslag: Socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman 
som nämnden har förordnat ska få begära handräckning av 
Polismyndigheten för att flytta ett barn som befinner sig på en 
plats eller inom ett område i strid med ett meddelat vistelse-
förbud. Begäran om handräckning får göras endast om det på 
grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte 
kan utföras utan att de särskilda befogenheter att använda våld 
eller tvång som anges i polislagen behöver tillgripas, eller det 
annars finns synnerliga skäl. 

 
Skälen för förslaget: Socialtjänstpersonal som vistas ute bland barn 
kan komma att påträffa barn som befinner sig på en plats eller inom 

 
216 Prop. 2011/12:171, Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet, s. 38. 
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ett område i strid med ett meddelat vistelseförbud. Det kan också 
tänkas att det på annat sätt blir känt att ett barn överträder ett 
vistelseförbud, till exempel kan barnets föräldrar höra av sig till 
socialtjänstens personal och informera om att barnet gått ut och 
befinner sig på en plats som omfattas av ett meddelat vistelseförbud. 
Om socialtjänstpersonalen i en sådan situation inte förmår få barnet 
att frivilligt lämna platsen är det av vikt, för att vistelseförbudet inte 
ska urholkas, att socialnämnden kan påkalla assistans av 
Polismyndigheten för att föra barnet från platsen eller området. Den 
föreslagna befogenheten för en polisman att ta hand om ett barn som 
denne påträffar på en plats eller i ett område i strid med ett 
vistelseförbud är tillämplig i de fall polismannen själv påträffar 
barnet. Bestämmelsen innebär ingen skyldighet för polisen att på 
begäran av socialnämnden bege sig till en plats och ta hand om ett 
barn som socialtjänstens personal påträffat på platsen. 

Vi föreslår därför att möjligheten i 43 § LVU för socialnämnden 
att begära handräckning av Polismyndigheten utökas till att omfatta 
situationen att ett barn behöver flyttas från en plats eller ett område 
där barnet befinner sig i strid med ett meddelat vistelseförbud. 
Socialtjänsten ska i första hand själv få barnet att lämna platsen, 
eftersom ett sådant förfarande får anses vara det bästa för barnet. Att 
få barnet att frivilligt lämna platsen är mer skonsamt för barnet och 
väcker inte lika mycket uppmärksamhet från omgivningen som om 
barnet skulle tas om hand av polis. Först om socialtjänsten kan 
konstatera att de inte på egen hand, eller med hjälp av barnets 
vårdnadshavare, kan få barnet att lämna platsen ska hjälp kunna 
begäras av Polismyndigheten. I likhet med vad som gäller för 
möjligheten för socialnämnden att begära handräckning i övrigt 
enligt LVU ska begäran om handräckning därför få ske först om det 
på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte 
kan utföras utan de särskilda befogenheter att använda våld eller 
tvång som anges i polislagen behöver tillgripas, eller om det annars 
finns synnerliga skäl. 

Begäran om hjälp kan till exempel göras om det finns någon 
särskild omständighet som ger anledning att befara att barnet inte 
frivilligt kommer att lämna platsen eller att vårdnadshavarna inte 
kommer att medverka till att försöka få barnet att lämna platsen. 
Hjälp ska vidare kunna begäras i andra fall där det finns synnerliga 
skäl. Det kan exempelvis röra sig om situationer där det finns en 
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överhängande risk för att barnet kommer till skada om han eller hon 
stannar på den aktuella platsen.217 

För att vistelseförbudet ska kunna upprätthållas är det av stor vikt 
att hjälp av Polismyndigheten kan påkallas när ett barn påträffas på 
en plats eller inom ett område i strid med ett vistelseförbud. För att 
beslutet om att begära handräckning ska kunna fattas med 
nödvändig skyndsamhet bör därför, vid sidan av socialnämnden, 
även ledamot eller tjänstemän som nämnden har förordnat ges 
befogenhet att begära hjälp av Polismyndigheten. Ledamot eller 
tjänsteman som nämnden förordnat har också möjlighet att begära 
hjälp av Polismyndigheten för att genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande enligt LVU och även i dessa situationer har 
behovet av nödvändig skyndsamhet förts fram som skäl för att fler 
än socialnämnden ska ha möjlighet att begära hjälp.218 

8.6.7 En underrättelseskyldighet rörande överträdelse av 
vistelseförbud 

Förslag: Socialtjänsten, Polismyndigheten och anställda vid dessa 
myndigheter ska vara skyldiga att genast underrätta social-
nämnden om de i sin verksamhet påträffar, eller på annat sätt får 
kännedom om, ett barn som överträder ett meddelat 
vistelseförbud. 

Skälen för förslaget 

Vi föreslår i avsnitt 8.6.3 att socialnämnden skyndsamt ska genom-
föra ett samtal med barnet och vårdnadshavarna om barnet 
överträder ett meddelat vistelseförbud. I de flesta fall där personal 
inom socialtjänsten påträffar barnet uppstår i regel inga svårigheter 
utan socialnämnden kan utifrån personalens iakttagelser kalla till 
samtal. Med hänsyn till att kommuner i princip får utforma sin 
nämndorganisation på valfritt sätt (se 6 kap. 2 § kommunallagen), 
kan det dock förekomma att kommunens ansvar för socialtjänsten 
fördelas på två eller flera olika nämnder. Sekretess råder i så fall 

 
217 Jfr prop. 2016/17:57, Transporter av frihetsberövade, s. 77 avseende möjligheten att begära 
handräckning av Polismyndigheten i övrigt enligt LVU. 
218 Prop. 1979/80:1 del A, Om socialtjänsten, s. 603. 
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mellan de olika verksamhetsgrenarna, vilket kan hindra 
informationsutbytet. I dessa fall och i de fall överträdelsen upptäcks 
av andra aktörer krävs att socialnämnden får möjlighet att ta del av 
informationen för att nämnden ska kunna agera. För att 
socialnämnden ska kunna få tillgång till nödvändig information 
behöver berörda aktörer kunna underrätta socialnämnden, utan 
hinder av sekretess. 

Anmälningsskyldigheten i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen är inte 
tillräcklig 

För att socialnämnden ska få tillgång till behövlig information för 
att kunna reagera om barn överträder meddelade vistelseförbud är 
det viktigt att det för de inblandade aktörerna är tydligt att en 
underrättelse alltid ska ske när en överträdelse uppmärksammas. 

Enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen är vissa myndigheter och dess 
anställda skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin 
verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. 
Avgörande för att anmälningsskyldigheten ska aktualiseras är alltså 
kännedom om eller misstanke om att ett barn far illa. Lagstiftaren 
har angående bestämmelsens innebörd uttalat bland annat följande. 
Formuleringen utgår från förhållanden när socialnämnden behöver 
ingripa till ett barns skydd. Formuleringen förutsätter inte någon 
förkunskap om socialtjänstens arbete och anmälaren är inte tvungen 
att sätta sig in i om socialnämnden behöver ingripa till ett barns 
skydd. Utgångspunkten är i stället anmälarens egna iakttagelser och 
oro för barnet. Anmälningsskyldigheten kan till exempel avse barn 
och ungdomar som i hemmet utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, 
sexuella övergrepp, kränkningar, fysisk eller psykisk försummelse 
eller som har allvarliga relationsproblem i förhållande till sin familj. 
Vidare ingår barn och ungdomar som far illa på grund av sitt eget 
beteende, exempelvis på grund av missbruk, kriminalitet och annat 
självdestruktivt beteende eller som utsätts för hot, våld eller andra 
övergrepp från jämnåriga. Barn med stora problem i skolsituationen 
föranledda av en social problematik kan också anses ingå i 
målgruppen.219 

 
219 Prop. 2012/13:10, Stärkt stöd och skydd för barn och unga, s 46 f. 
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Vi bedömer att anmälningsskyldigheten i 14 kap. 1 § social-
tjänstlagen inte är tillräcklig för att säkerställa att socialnämnden får 
kännedom om överträdelser av meddelade vistelseförbud. 
Anmälningsskyldigheten i socialtjänstlagen aktualiseras om det blir 
känt eller det finns misstankar om att ett barn far illa. Utgångs-
punkten för att en plats eller ett område ska kunna omfattas av ett 
vistelseförbud är att platsen eller området bedöms ha en negativ 
påverkan på barnets hälsa eller utveckling. Mot denna bakgrund kan 
det argumenteras för att ett barn alltid i vart fall kan misstänkas fara 
illa om han eller hon vistas på platsen eller i området i strid med ett 
meddelat vistelseförbud. Det är dock den sociala kontexten som 
finns på platsen eller i området som utgör riskfaktorn, inte den 
fysiska platsen i sig. Det är alltså inte bara platsen utan de övriga 
omständigheter som råder på platsen när barnet befinner sig där som 
innebär att miljön kan bedömas som skadlig för barnet. Det är enligt 
vår bedömning därför inte självklart att anmälningsskyldigheten 
enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen aktualiseras i samtliga fall där 
barnet överträder ett vistelseförbud. Ett barn kan till exempel ha ett 
vistelseförbud som innebär att barnet mellan vissa klockslag inte ska 
vistas på ett visst torg, och anledningen till att miljön på torget 
bedömts som skadlig för barnet är att det under de aktuella tiderna 
ofta rör sig äldre personer där som söker kontakt med barn i syfte 
att locka in dem i kriminella sammanhang. Om barnet skulle befinna 
sig på platsen, under de tider förbudet gäller, samtidigt som de 
personer som kan utöva en negativ inverkan på barnet inte är 
närvarande, kan det enligt vår bedömning inte sägas att barnet 
misstänks fara illa av att befinna sig på platsen just då. Anmälnings-
skyldigheten i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen kräver också att 
anmälaren gör en bedömning av om situationen är av sådan art att 
barnet riskerar att fara illa, vilket kan leda till att det i det enskilda 
fallet bedöms att en anmälningsskyldighet inte finns. 

Vi anser mot denna bakgrund att anmälningsskyldigheten i 
14 kap. 1 § socialtjänstlagen inte kommer att säkerställa att social-
nämnden får nödvändig information om överträdelser av vistelse-
förbud. Anmälningar enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen kan dock 
självklart leda till att socialnämnden får uppgifter om överträdelser i 
vissa situationer, till exempel därför att anmälan avser en observation 
av en individ inom ett område och under en tid som nämnden vet 
omfattas av ett vistelseförbud. 
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En underrättelseskyldighet bör därför införas 

För att säkerställa att socialtjänsten får nödvändig information bör 
det införas en särskild underrättelseskyldighet till socialnämnden för 
vissa aktörer om de upptäcker att ett barn överträder ett vistelse-
förbud. En sådan underrättelseskyldighet innebär också att 
eventuella sekretesshinder som annars skulle hindra informations-
utbytet undanröjs.220 

En underrättelseskyldighet är inte relevant i förhållande till 
aktörer som inte har kännedom om att ett vistelseförbud existerar. 
Polismyndigheten ska ha en befogenhet att agera i syfte att 
upprätthålla meddelade vistelseförbud (avsnitt 8.6.5) och enligt vårt 
förslag kommer myndigheten ha tillgång till information om 
samtliga meddelade vistelseförbud (avsnitt 9.2.1). Alltså bör 
Polismyndigheten ha en skyldighet att underrätta socialnämnden 
om ett sådant omhändertagande genomförts och även i de fall barn 
påträffats men det av någon anledning inte genomförs ett omhän-
dertagande, till exempel för att barnet frivilligt avviker från platsen. 

Som konstaterats ovan får kommuner i princip utforma sin 
nämndorganisation på valfritt sätt och kommunens ansvar för 
socialtjänsten kan därför fördelas på två eller flera olika nämnder och 
sekretess kan då råda mellan de olika verksamhetsgrenarna. 
Kommunernas fältassistenter är en aktör som kommer att röra sig i 
de miljöer som kan komma att omfattas av vistelseförbud. Beslut om 
vård utan samtycke, vilket beslut om vistelseförbud får anses utgöra 
i detta sammanhang, omfattas inte av den sekretess som gäller inom 
socialtjänsten, se 26 kap. 7 § första stycket 2 offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Det finns därmed inga sekretessbestäm-
melser som hindrar att kommunens fältassistentverksamhet 
informeras om de vistelseförbud som gäller inom kommunen. Vi 
förutsätter att sådant informationsutbyte sker inom kommunens 
socialtjänst. Socialtjänstsekretessen i 26 kap. 1 § offentlighets- och 
sekretesslagen kan dock utgöra ett hinder för fältassistenternas 
möjlighet att informera relevant personal inom socialtjänsten om de 
upptäcker en överträdelse av ett vistelseförbud, om de på grund av 
kommunens organisation hör till olika verksamhetsgrenar. För att 
möjligheten till informationsutbyte inom socialtjänsten inte ska bli 

 
220 Av 10 kap. 28 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) följer att sekretess inte hindrar 
att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller 
förordning. 



Ds 2022:12 En reglering om vistelseförbud 

177 

beroende av kommunernas organisation föreslår vi därför att även 
socialtjänsten ska omfattas av bestämmelsen. På detta sätt blir det 
också tydligt att även socialtjänstens personal har en skyldighet att 
alltid informera i de fall de upptäcker en överträdelse av ett 
vistelseförbud. 

Eftersom vi inte föreslår att information om meddelade vistelse-
förbud generellt ska delges till några andra yrkesgrupper föreslår vi 
inte heller att ytterligare yrkesgrupper eller verksamheter ska 
omfattas av underrättelseskyldigheten. Det är också av vikt att 
barnets tillit till andra samhällsaktörer inte onödigt skadas och att 
det inte skapas en känsla av angiveri. 

Socialnämnden kan få behövlig information även på andra sätt 

Att det inte finns en lagstadgad underrättelseskyldighet hindrar 
givetvis inte att information lämnas till socialnämnden i de fall 
tillämpliga sekretessbestämmelser möjliggör ett sådant utbyte. Till 
exempel kan en anmälan enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen i vissa 
situationer användas för att informera socialnämnden. I de fall 
barnet och/eller vårdnadshavarna samtyckt till att sekretessen 
rörande barnet hävs mellan till exempel socialtjänst och skola finns 
också möjlighet för skolan att lämna information till socialnämnden 
utan beaktande av eventuella sekretessbestämmelser. 

Bestämmelsen bör placeras i LVU 

Frågan är då var den föreslagna underrättelseskyldigheten ska 
placeras. Vi föreslår att bestämmelsen placeras i LVU i anslutning till 
bestämmelsen om socialnämndens skyldighet att kalla barnet och 
dess vårdnadshavare till samtal när socialnämnden får kännedom om 
att vistelseförbudet överträtts. På detta sätt tydliggörs kopplingen 
mellan underrättelseskyldigheten och socialnämndens arbete med 
att upprätthålla vistelseförbudet. Bestämmelserna rörande vistelse-
förbud hålls då också mer samlat. 

Det är viktigt att de aktörer som omfattas av underrättelse-
skyldigheten har kännedom om den. När det gäller 14 kap. 1 § 
socialtjänstlagen har det för bland annat Polismyndigheten införts 
hänvisningar till anmälningsskyldigheten i det regelverk som styr 
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den egna verksamheten, för att säkerställa att berörda yrkesgrupper 
har kännedom om anmälningsskyldigheten.221 Att införa mot-
svarande upplysningsbestämmelser för nu föreslagen underrättelse-
skyldighet kan övervägas för att säkerställa bestämmelsens genom-
slag. Vi lämnar dock inget förslag i denna del i nuläget.

 
221 Se 6 § andra stycket polislagen (1984:387). 
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9 Ett vistelseförbudsregister 

I detta kapitel redovisar vi vår bedömning att Polismyndigheten 
behöver tillgång till information om meddelade vistelseförbud och 
vi föreslår att detta behov tillgodoses genom ett vistelseför-
budsregister hos myndigheten. Eftersom registret innehåller inte-
gritetskänsliga personuppgifter föreslår vi också en lag som reglerar 
personuppgiftsbehandlingen i registret. 

9.1 Polismyndigheten har behov av information om 
meddelade vistelseförbud 

Bedömning: Polismyndigheten har behov av att få information 
om meddelade vistelseförbud, för att myndigheten ska kunna 
fullgöra sitt uppdrag att kontrollera efterlevnaden av meddelade 
vistelseförbud och reagera vid bristande efterlevnad. 

Skälen för bedömningen 

Polismyndigheten behöver information för att kunna kontrollera 
efterlevnaden 

En förutsättning för att ett vistelseförbud ska vara effektivt är att det 
finns möjlighet att kontrollera efterlevnaden. Enligt förslaget i 
avsnitt 8.6.5 ska Polismyndigheten ha befogenhet att ta hand om ett 
barn, som har ett beslut om vistelseförbud, om barnet vistas inom 
ett område som omfattas av förbudet. Att Polismyndigheten ges 
möjlighet att på ett effektivt sätt utföra detta uppdrag är av stor vikt. 
För att poliser ska ha möjlighet att vid behov kunna agera när de 
möter barn ute i olika miljöer krävs att de har, eller lätt kan få tillgång 
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till, information angående om barnet omfattas av ett vistelseförbud 
och förbudets innebörd. 

Behovet av att få tillgång till information uppstår i de situationer 
där enskilda poliser påträffar barn i olika miljöer. När 
Polismyndigheten agerar efter en begäran om handräckning från 
socialnämnden får myndigheten i samband med begäran kännedom 
om varför barnet ska tas om hand. 

Polismyndigheten bör ha tillgång till informationen på förhand 

Det finns enligt vår bedömning två alternativ att överväga angående 
hur Polismyndigheten ska få tillgång till information om meddelade 
vistelseförbud. Det ena alternativet är att informationen får hämtas 
in i det enskilda fallet i samband med att behovet uppstår. Det vill 
säga att polismannen, när han eller hon påträffar ett barn, får ta 
kontakt med socialtjänsten för att ta reda på om barnet har ett 
vistelseförbud. Det andra alternativet är att Polismyndigheten får 
tillgång till en strukturerad samling med uppgifter om meddelade 
vistelseförbud och får möjlighet att behandla uppgifterna på så sätt 
att den enskilde polismannen effektivt kan ta del av relevant 
information. 

Polismyndigheten har när det gäller vård enligt lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, en skyldighet 
att bistå socialnämnden med handräckning för att genomföra beslut 
om vård eller hämta en person som avvikit från en placering. När det 
gäller utreseförbud har Polismyndigheten, i egenskap av pass-
myndighet, ansvar att avslå ansökningar om passhandlingar och att 
återkalla gällande pass i de fall det finns ett utreseförbud meddelat. 
Polismyndigheten har ingen generell tillgång till information om 
vilka barn och unga som ska påbörja eller har avvikit från LVU-vård 
utan socialnämnden begär handräckning i det enskilda fallet. 
Kommun och domstol har dock en skyldighet att skicka en kopia av 
meddelade beslut om utreseförbud till Polismyndigheten och 
uppgifter om meddelade utreseförbud får registreras i passregistret 
(23 och 23 c §§ passförordningen [1979:664]). 

Polismyndighetens roll i hanteringen av vistelseförbud kommer, 
i likhet med utreseförbuden, vara att säkerställa själva effekten av 
beslutet. Det är genom Polismyndighetens försorg som 
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utreseförbudet får faktisk effekt genom att barnet inte kan lämna 
landet, och vistelseförbudet får effekt genom att barnet förflyttas 
från den skadliga miljön. 

Att i det enskilda fallet behöva hämta in information från 
socialtjänsten skulle inte vara effektivt och riskerar att försvåra eller 
omöjliggöra Polismyndighetens arbete. Polismännen kommer när 
de träffar på barnen ha behov av information snabbt för att kunna 
agera och vid behov flytta barnen från platsen. När 
Polismyndigheten utanför kontorstid skulle behöva information 
skulle det vara via kontakt med socialjouren som informationen 
kunde inhämtas. Detta riskerar att bli resurskrävande för 
myndigheten, samtidigt som möjligheterna att få ett snabbt svar 
riskerar att försämras.222 Även under kontorstid kan det bli 
tidsödande att söka socialtjänsten för att få information. 

Genom att ha tillgång till uppgifter om vilka barn som har 
vistelseförbud får Polismyndigheten snabbare tillgång till relevant 
information i det enskilda fallet. Det finns också möjlighet att på 
förhand bygga upp en kunskap om vilka barn som har vistelseförbud 
och som det finns anledning att ha kännedom om inom vissa 
områden. Att Polismyndigheten på förhand kan identifiera de 
aktuella barnen ökar möjligheten för myndigheten att genomföra 
sitt uppdrag, eftersom möjligheterna att identifiera ett barn när han 
eller hon påträffas på stan kan vara begränsade. Det är vår 
bedömning att Polismyndigheten på detta sätt ges bästa möjliga 
förutsättningar att kontrollera efterlevnaden av meddelade 
vistelseförbud. Som konstaterats har Polismyndigheten också i dag 
vad avser utreseförbud denna tillgång till uppgifter om meddelade 
beslut. 

 
222 Det är också de signaler vi fått vid våra kontakter med Polismyndighetens Nationella 
operativa avdelning. 
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9.2 Ett vistelseförbudsregister som hanteras av 
Polismyndigheten 

9.2.1 Polismyndigheten ska få föra ett vistelseförbudsregister 

Förslag: Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad 
behandling få föra ett register med uppgifter om personer som 
har meddelats vistelseförbud (vistelseförbudsregistret). 

Skälen för förslaget 

Registret ska hanteras av Polismyndigheten 

Polismyndigheten bör alltså få tillgång till en strukturerad samling 
med uppgifter avseende personer som har meddelats vistelseförbud. 
Det finns inte något befintligt nationellt LVU-register dit 
uppgifterna kan tillföras utan det måste bli fråga om någon annan 
typ av lösning. Behovet kan antingen tillgodoses genom att 
Polismyndigheten får åtkomst till en uppgiftssamling som hanteras 
av socialtjänsten (eller en annan aktör) eller genom att 
Polismyndigheten själv hanterar uppgiftssamlingen. 

Det är socialnämnden i varje kommun som kommer att handlägga 
och ha ansvar för ärendena rörande vistelseförbud. Att ge social-
tjänsterna i respektive kommun i uppdrag att hantera ett register 
med uppgifter om meddelade vistelseförbud är inte en lämplig 
lösning. Ett register måste skötas av en registerförande myndighet 
som ansvarar för skötseln av registret och för den person-
uppgiftsbehandling som sker i registret. Varje kommun ansvarar för 
socialtjänsten inom sitt område (2 kap. 1 § socialtjänstlagen 
[2001:453]). Kommunerna organiserar enligt 6 kap. 2 § kommunal-
lagen (2017:725) själva sina olika nämnders verksamhetsområden 
och uppgifterna inom socialtjänsten kan alltså fördelas på flera 
nämnder. Att varje kommunal socialtjänst skulle ansvara för sitt eget 
register skulle innebära att Polismyndigheten behöver ha åtkomst 
till ett mycket stort antal olika register, hållna av aktörer med olika 
förutsättningar att upprätta och hålla ett register, för att få del av 
informationen. Syftet, att på ett effektivt sätt möjliggöra för 
Polismyndigheten att få del av behövliga uppgifter, riskerar med ett 
sådant upplägg att gå om intet. 
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Att utifrån de organisatoriska förutsättningarna med ett stort 
antal separata kommunala myndigheter utreda möjligheten till ett 
gemensamt nationellt register låter sig inte göras inom ramen för 
denna utredning. Med beaktande av att Socialstyrelsen är 
förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör socialtjänst och 
inom ramen för sitt uppdrag har ansvar för att ta fram register inom 
sitt verksamhetsområde223, har vi i stället övervägt om 
Socialstyrelsen bör ha i uppdrag att tillhandahålla ett register med 
uppgifter om meddelade vistelseförbud. Vår bedömning är att detta 
inte heller är en lämplig lösning. Syftet med registret är att 
tillhandahålla information till den aktör, det vill säga 
Polismyndigheten, som ska kontrollera efterlevnaden av meddelade 
vistelseförbud. Syftet är inte att tillhandahålla uppgifter för 
socialtjänsterna, och Socialstyrelsen har inte heller själv behov av att 
löpande ta del av uppgifterna i sin verksamhet. Att Socialstyrelsen 
skulle föra ett register som endast ska användas av Polismyndigheten 
skulle innebära att ytterligare en aktör, utöver Polismyndigheten 
och socialtjänsten, behandlar de aktuella och integritetskänsliga 
uppgifterna utan att själv ha behov av uppgifterna i sin verksamhet. 

Som konstaterats ovan är det Polismyndigheten som i sin 
verksamhet har behov av att ta del av och behandla uppgifterna 
avseende meddelade vistelseförbud. Det framstår därför som 
naturligt att myndigheten får ansvar för att sköta uppgiftssamlingen. 
Det är den lösning som bäst säkerställer att Polismyndigheten på ett 
smidigt och effektivt sätt får tillgång till uppgifterna och ger också 
myndigheten bäst förutsättningar att ordna uppgifterna på det sätt 
som bäst svarar mot verksamhetens behov. Polismyndigheten är 
också en erfaren registermyndighet och hanterar redan en rad olika 
register. 

Befintliga register är inte ändamålsenliga 

Vi har övervägt om uppgifterna om vistelseförbud kan tillföras ett 
hos Polismyndigheten befintligt register. Tillträdesförbud, kontakt-
förbud och ungdomsövervakning är de insatser som till sin 
utformning är mest närliggande ett vistelseförbud och uppgifter om 

 
223 Se förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen. 
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dessa hanteras i dag i tillträdesförbudsregistret och i belastnings-
registret. 

Det register som enligt vår bedömning ligger närmast till hands 
att överväga är tillträdesförbudsregistret. Regleringen avseende 
tillträdesförbudsregistret finns i lagen (2018:1693) om polisens 
behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. 
Syftet med tillträdesförbudregistret är att förebygga, förhindra eller 
upptäcka överträdelser av tillträdesförbud samt att tillhandahålla 
idrottsorganisationer den information som behövs för att upprätt-
hålla gällande beslut som tillträdesförbud (5 kap. 23 och 25 §§ lagen 
om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens 
område), och i registret behandlas uppgifter om tillträdesförbud 
meddelade med stöd av lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid 
idrottsarrangemang. Registret förs som ett led i Polismyndighetens 
brottsbekämpande verksamhet och i myndighetens verksamhet som 
syftar till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Brotts-
datalagen (2018:1177) gäller enligt lagens 1 kap. 2 § vid behandling 
av personuppgifter som utförs av behöriga myndigheter i syfte att 
förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda 
eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder. Den gäller 
också vid behandling av personuppgifter som en behörig myndighet 
utför i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. 
Tillträdesförbudsregistret, liksom flertalet av Polismyndighetens 
övriga register, och den personuppgiftsbehandling som där utförs 
faller därmed under brottsdatalagens tillämpningsområde. 

Vistelseförbudet är en social insats som har till syfte att förebygga 
och förhindra att barn far illa. Syftet med att behandla uppgifter om 
vistelseförbud är att möjliggöra en kontroll av efterlevnaden av 
besluten och behandlingen är därmed ett led i att förebygga och 
förhindra att barn far illa. Den personuppgiftsbehandling som 
kommer att ske av uppgifter om meddelade vistelseförbud har 
därmed ett syfte som faller utanför brottsdatalagens område. Vidare 
får Polismyndigheten i dagsläget endast behandla uppgifter i 
tillträdesförbudsregistret i syfte att förebygga, förhindra eller 
upptäcka överträdelser av tillträdesförbud och för att tillhandahålla 
idrottsorganisationer information (5 kap. 23 och 25 §§ lagen om 
polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens 
område). Att tillföra uppgifter om vistelseförbud till tillträdes-
förbudsregistret skulle därmed innebära att befintliga bestämmelser 
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behöver kompletteras med reglering som möjliggör personupp-
giftsbehandling utifrån dataskyddsförordningens224 bestämmelser 
och för andra ändamål och i annat syfte än nuvarande bestämmelser. 
Det skulle enligt vår bedömning därför inte bli någon 
effektivitetsvinst att tillföra uppgifterna om vistelseförbud i det 
befintliga tillträdesförbudsregistret. Rörande personer som har 
meddelats tillträdesförbud får registret också innehålla fler uppgifter 
än vi bedömer bör behandlas rörande personer med vistelseförbud.225 
Det faktiska innehållet hade därmed blivit olika för de olika typerna 
av förbud och det hade i praktiken blivit fråga om två olika register. 

I belastningsregistret registreras uppgifter om ungdomsöver-
vakning, kontaktförbud och tillträdesförbud (3 § 1 och 5 lagen 
[1998:620] om belastningsregister). Ändamålet med belastnings-
registret är att ge information till bland annat Polismyndigheten om 
belastningsuppgifter (2 § lagen om belastningsregister). Som 
konstaterats ovan utgör vistelseförbudet en social insats och 
uppgifter om meddelade vistelseförbud utgör inte belastningsupp-
gifter. Redan av detta skäl skulle det vara direkt olämpligt att 
registrera uppgifter om vistelseförbud i belastningsregistret. Därtill 
kommer att det även vad gäller belastningsregistret skulle behövas 
relativt omfattande kompletterande reglering. 

Av de register som Polismyndigheten för som inte faller inom 
brottsdatalagens område finns det inget register som har ett 
närliggande tillämpningsområde varför det även i dessa fall skulle 
krävas omfattande kompletterande reglering. 

Mot denna bakgrund gör vi bedömningen att ett nytt nationellt 
register med uppgifter om meddelade vistelseförbud bör införas och 
att registret ska hanteras av Polismyndigheten. Vi har valt att kalla 
registret vistelseförbudsregistret. 

 
224 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
225 I 5 kap. 24 § lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom 
brottsdatalagens område anges att tillträdesförbudsregistret får innehålla följande uppgifter 
om en person som har meddelats tillträdesförbud: namn, personnummer eller 
samordningsnummer, folkbokföringsadress eller annan stadigvarande adress, alias, fotografi, 
anknytning till idrott och idrottsorganisation, omfattningen och giltighetstiden av beslut om 
tillträdesförbud samt överträdelse av gällande tillträdesförbud. 
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9.2.2 Personuppgiftsbehandlingen faller under 
dataskyddsförordningens tillämpningsområde 

Bedömning: Personuppgiftsbehandlingen i registret faller under 
dataskyddsförordningens tillämpningsområde. 

Brottsdatalagen är inte tillämplig på personuppgifts-
behandlingen i registret. 

 
Skälen för bedömningen: Dataskyddsförordningen tillämpas på 
sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis företas på 
automatisk väg samt på annan behandling än automatisk av 
personuppgifter som ingår i eller kommer att ingå i ett register 
(artikel 2.1 dataskyddsförordningen). Som utgångspunkt kommer 
alltså dataskyddsförordningen att vara tillämplig på den 
personuppgiftsbehandling som sker i det föreslagna registret. 

Vid viss behandling av personuppgifter som utförs av myndig-
heter gäller brottsdatalagen i stället för dataskyddsförordningen, 
beroende på i vilket syfte behandlingen sker (artikel 2.2 d data-
skyddsförordningen).226 Brottsdatalagen gäller enligt lagens 1 kap. 
2 § vid behandling av personuppgifter som utförs av behöriga 
myndigheter i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig 
verksamhet, utreda eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder samt för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Med 
behörig myndighet avses enligt 1 kap. 6 § brottsdatalagen en 
myndighet som har till uppgift att förebygga, förhindra eller 
upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott, verkställa 
straffrättsliga påföljder, eller upprätthålla allmän ordning och 
säkerhet, när den behandlar personuppgifter för ett sådant syfte.227 

Ett grundläggande krav för att brottsdatalagen ska vara tillämplig 
är alltså att den som behandlar personuppgifterna är en behörig 
myndighet och att behandlingen sker för någon av de i lagen angivna 
syftena.228 Det är syftet med behandlingen av personuppgifter i det 
enskilda fallet som avgör om behandlingen över huvud taget 

 
226 Brottsdatalagen är en ramlag som i huvudsak genomför Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, 
avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana 
uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF. 
227 Även en annan aktör som har anförtrotts myndighetsutövning i något av dessa syften är en 
behörig myndighet när den behandlar personuppgifter för ett sådant syfte. 
228 Prop. 2017/18:232, Brottsdatalag, s. 111. 
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omfattas av brottsdatalagens tillämpningsområde. Typen av 
personuppgiftsbehandling, vilken verksamhet uppgiften behandlas i 
eller personuppgiftens karaktär är alltså inte avgörande för vilket 
regelverk som ska tillämpas.229 Den personuppgiftsbehandling 
Polismyndigheten kommer att utföra i vistelseförbudsregistret 
kommer att ske i syfte att upprätthålla en insats beslutad av de 
sociala myndigheterna, som syftar till att hjälpa och stödja barnet. 
Personuppgiftsbehandlingen är inte ett led i arbetet med att 
upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller förebygga och 
förhindra brottslig verksamhet. Den personuppgiftsbehandling som 
kommer att ske av uppgifter om meddelade vistelseförbud har 
därmed ett syfte som faller utanför brottsdatalagens område och 
lagen blir inte tillämplig på personuppgiftsbehandling som sker i 
registret. 

9.3 En lag om register över vistelseförbud i syfte att 
förebygga och förhindra att barn far illa 

9.3.1 Personuppgiftbehandlingen och skyddet för den 
personliga integriteten 

Bedömning: Personuppgiftsbehandlingen i det föreslagna 
registret utgör en inskränkning i det skydd för den personliga 
integriteten som finns i regeringsformen, Europakonventionen, 
Europeiska unionens rättighetsstadga och barnkonventionen och 
måste därmed vara motiverad och proportionerlig. 

Skälen för bedömningen 

Personuppgiftsbehandling som kommer att behöva ske 

Vi har i avsnitt 8.6.5 presenterat förslaget att Polismyndigheten ska 
ha befogenhet att ta hand om barn som överträder ett meddelat 
vistelseförbud. Vi har ovan gjort bedömningen att myndigheten, för 
att kunna genomföra detta uppdrag, behöver ha tillgång till uppgifter 
om meddelade vistelseförbud och ska hantera dessa uppgifter i ett 

 
229 Prop. 2017/18:232, Brottsdatalag, s. 112. 
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register. Inom ramen för detta kommer myndigheten att utföra 
personuppgiftsbehandling. 

Polismyndigheten kommer att behöva ta emot beslut om 
meddelade vistelseförbud från socialnämnd och domstol och 
registrera vissa uppgifter från dessa beslut. Myndigheten kommer att 
behöva genomföra sökningar i uppgifterna för att undersöka om ett 
visst barn omfattas av ett vistelseförbud och förbudets omfattning. 
Polismyndigheten kan också ha behov av att söka i registret för att 
få kännedom om vilka barn som har vistelseförbud inom ett visst 
område eller på en viss plats. Polismyndigheten ska enligt förslaget 
ha en skyldighet att underrätta socialnämnden om ett barn påträffas 
eller det på annat sätt blir känt att ett barn överträder ett 
vistelseförbud. Polisen kan vid utformandet av en sådan under-
rättelse behöva hämta uppgifter från registret. Myndigheten 
kommer slutligen att behöva radera uppgifterna när de blir 
inaktuella. Denna behandling av personuppgifter är nödvändig för 
att Polismyndigheten ska kunna utföra sitt uppdrag att kontrollera 
efterlevnaden av meddelade vistelseförbud. 

Uppgifterna om vistelseförbud ska behandlas i syfte att förebygga och 
förhindra att barn far illa 

Vistelseförbudet har som syfte att förebygga och förhindra att barn 
far illa. Vistelseförbudet är uteslutande en social insats. Syftet med 
att behandla uppgifter om vistelseförbud är att möjliggöra en 
kontroll av efterlevnaden av besluten och på så sätt säkerställa att 
besluten får effekt. Personuppgiftsbehandlingen är därmed ett led i 
att förebygga och förhindra att barn far illa. 

Skyddet för den personliga integriteten 

I 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen anges att var och en 
gentemot det allmänna är skyddad mot betydande intrång i den 
personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär 
övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga för-
hållanden. Skyddet för den personliga integriteten får enligt 20 kap. 
21 och 22 §§ regeringsformen begränsas genom lag och för att 
tillgodose ett ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt 



Ds 2022:12 Ett vistelseförbudsregister 

189 

samhälle. Begränsningen får dock aldrig gå utöver vad som är 
nödvändigt med hänsyn till ändamålet och får inte heller sträcka sig 
så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en 
av folkstyrets grundvalar. Inte heller får en begränsning göras enbart 
på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. 

Någon enhetlig definition av begreppet personlig integritet finns 
inte. Regeringen har uttalat att kränkningar av den personliga 
integriteten utgör intrång i den fredade sfär som den enskilde bör 
vara tillförsäkrad och där ett oönskat intrång bör kunna avvisas.230 
Avgörande för om en åtgärd ska anses innebära övervakning eller 
kartläggning är inte dess huvudsakliga syfte utan vilken effekt 
åtgärden har. Vad som avses med övervakning respektive kart-
läggning får bedömas med utgångspunkt från vad som enligt normalt 
språkbruk läggs i dessa begrepp. Uttrycket “enskilds personliga 
förhållanden” avses här ha samma innebörd som i tryckfrihets-
förordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid 
bedömning av vilka åtgärder som kan anses utgöra ett “betydande 
intrång” ska både åtgärdens omfattning och arten av det intrång 
åtgärden innebär beaktas. Även åtgärdens ändamål och andra 
omständigheter kan ha betydelse vid bedömningen. Bestämmelsen 
omfattar endast sådana intrång som på grund av åtgärdens intensitet 
eller omfattning eller av hänsyn till uppgifternas integritetskänsliga 
natur eller andra omständigheter innebär ett betydande ingrepp i den 
enskildes privata sfär.231 Ju känsligare uppgifterna är, desto mer 
ingripande måste det allmännas hantering av uppgifterna normalt 
anses vara. Även hantering av ett litet fåtal uppgifter kan med andra 
ord innebära ett betydande intrång i den personliga integriteten om 
uppgifterna är av mycket känslig karaktär.232 Vissa faktorer har 
ansetts särskilt viktiga att ta hänsyn till när det gäller att bedöma 
integritetskänsligheten vid automatiserad behandling av personupp-
gifter. Det gäller arten av personuppgifter som samlas in och 
registreras, varför detta görs, hur och av vem uppgifterna används 
samt mängden av uppgifter som samlas på ett och samma ställe eller 
som på något annat sätt är tillgängliga för bearbetningar och 
sammanställningar.233 

 
230 Prop. 2005/06:173, Översyn av personuppgiftslagen, s. 15 och prop. 2009/10:80, En 
reformerad grundlag, s. 175. 
231 Prop. 2009/10:80, En reformerad grundlag, s. 250. 
232 Prop. 2009/10:80, En reformerad grundlag, s. 183. 
233 Prop. 2005/06:173, Översyn av personuppgiftslagen, s. 15. 
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Även i Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga234 finns 
ett skydd för den personliga integriteten. Registrering av personupp-
gifter kan, beroende på omständigheterna, beröra rätten till respekt 
för privatlivet enligt artikel 8.1 i Europakonventionen. Enligt 
artikel 8.2 får rätten för privatliv inte inskränkas annat än med stöd 
av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med 
hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten, 
landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller 
brott eller skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- 
och rättigheter. I artikel 3, 7 och 8 i EU:s rättighetsstadga slås fast 
att var och en har rätt till fysisk och mental integritet, respekt för 
sitt privat- och familjeliv, sin bostad och sina kommunikationer samt 
skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.235 Även här 
är utgångspunkten att en begränsning endast får göras i lag och 
begränsningen måste vara förenlig med det väsentliga innehållet i de 
rättigheter och friheter som erkänns i stadgan. Begränsningar får 
med beaktande av proportionalitetsprincipen endast göras om de är 
nödvändiga och faktiskt svarar mot mål av allmänt samhällsintresse 
som erkänns av unionen eller behovet av skydd för andra människors 
rättigheter och friheter, se artikel 52.1. 

Personuppgiftsbehandlingen kommer att innebära ett intrång… 

Behandlingen av personuppgifter i registret kommer att utgöra ett 
intrång i den enskildes personliga integritet. Det föreslagna registret 
kommer närmast att utgöra ett personregister och kan sägas 
innebära en kartläggning av de barn som får ett beslut om 
vistelseförbud.236 Det är i och för sig ett begränsat antal barn vars 
uppgifter kommer att behandlas i registret och det kommer även 
vara en begränsad mängd uppgifter som hanteras i registret. Med 
beaktande av uppgifternas karaktär, det kommer vara fråga om 
uppgifter rörande att ett barn är föremål för en tvångsinsats från de 
sociala myndigheterna, och eftersom det handlar om barn finns det 
dock enligt vår mening skäl att betrakta intrånget som betydande. I 

 
234 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 326/02). 
235 I den mån stadgan omfattar rättigheter som motsvarar sådana som garanteras av 
Europakonventionen ska de ha samma innebörd och räckvidd som i konventionen. Detta 
hindrar inte unionsrätten från att tillförsäkra ett mer långtgående skydd, se art, 52.3 i EU:s 
rättighetsstadga. 
236 Jfr prop. 2009/10:80, En reformerad grundlag, s. 180. 
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detta sammanhang ska betonas att det är fråga om en insats som kan 
beslutas även om barnet inte samtycker till insatsen. Även om 
barnets tidigare agerande i viss mån beaktas vid bedömningen av om 
vistelseförbud ska beslutas är det vidare inte fråga om en reaktiv 
åtgärd på grund av ett barns tidigare beteende. Det är i stället en 
framtida riskbedömning som ligger till grund för bedömningen av 
behovet av insatsen. 

…som måste vara motiverat och proportionerligt 

Polismyndighetens behandling av personuppgifter är en förut-
sättning för att myndigheten ska kunna utföra sitt uppdrag att 
kontrollera efterlevnaden av meddelade vistelseförbud. Att beslut 
om vistelseförbud efterlevs är en förutsättning för att insatsen ska 
kunna uppnå sitt syfte att förebygga och förhindra att barn far illa. 
Åtgärder som syftar till att skydda barn från att fara illa och 
säkerställa barns rätt till utveckling och en tillvaro fri från våld och 
övergrepp av olika slag är ett sådant ändamål som rättfärdigar en 
inskränkning i skyddet för den personliga integriteten. 

Omständigheter som bör beaktas vid bedömningen av 
inskränkningens proportionalitet är att det å ena sidan är fråga om 
integritetskänsliga uppgifter som rör barn, å andra sidan är det en 
begränsad mängd uppgifter som kommer att behandlas för ett 
avgränsat ändamål, uppgifterna får endast behandlas en kortare tid 
och det är enbart Polismyndigheten som kommer att ha tillgång till 
registret. 

Personuppgiftsbehandlingens förhållande till barnkonventionen 

I artikel 16 i barnkonventionen anges att inget barn får utsättas för 
godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt 
hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på 
sin heder och sitt anseende. Barnet har rätt till lagens skydd mot 
sådana ingripanden eller angrepp. 

Rätten till privatliv påverkas av en sådan personupp-
giftsbehandling som förslaget innebär. Samtidigt utgör vistelse-
förbudet ett verktyg för att förebygga och förhindra att barn far illa 
och är ett sätt att säkerställa barnets rätt till utveckling och skydd 



Ett vistelseförbudsregister Ds 2022:12 

192 

mot våld och olika former av övergrepp. Vi bedömer att 
personuppgiftsbehandlingen är en nödvändig del för att 
vistelseförbudet ska uppnå den avsedda effekten. Personupp-
giftsbehandlingen innebär därmed att det uppstår en intresse-
konflikt mellan barnets rätt till privat- och familjeliv och barnets rätt 
till utveckling och skydd mot våld och övergrepp. Barnets bästa ska 
användas som vägledning i alla frågor som rör barn och även vid 
eventuella inbördes konflikter mellan de olika rättigheterna i 
konventionen. Fokus måste ligga på att identifiera möjliga lösningar 
som ser till barnets bästa.237 

Vad avser frågan om inskränkningen kan anses vara till barnets 
bästa kan följande beaktas. Det är en begränsad mängd uppgifter 
som ska få behandlas i registret, de ska endast få användas för ett 
tydligt avgränsat ändamål och de ska gallras direkt när vistelse-
förbudet upphör. Även om personuppgiftsbehandlingen innebär ett 
intrång i barnets personliga integritet begränsas intrånget därmed så 
långt som möjligt. Samtidigt är vistelseförbudet avsett att stärka flera 
rättigheter i barnkonventionen. 

9.3.2 Särskilda bestämmelser om behandlingen av 
personuppgifter i registret bör införas 

Förslag: Behandlingen av personuppgifter i vistelseförbuds-
registret ska regleras i en särskild lag, lagen om register över 
vistelseförbud. 

 
Skälen för förslaget: Hur myndigheter får behandla personupp-
gifter styrs i första hand utifrån dataskyddsförordningen. 
Dataskyddsförordningens bestämmelser kompletteras av lagen 
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning, dataskyddslagen. I Sverige finns vidare en tradition av 
att i särskilda registerförfattningar införa bestämmelser för viktigare 
eller känsligare register som kompletterar det generella regelverket. 
Målet inom dataskyddsregleringen är att myndighetsregister med ett 

 
237 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att i första hand få 
beaktat vad som bedöms vara barnets bästa, CRC/C/GC/14, punkt 33. 
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stort antal registrerade och ett särskilt känsligt innehåll ska regleras 
särskilt i lag.238 

Uppgifterna rörande meddelade vistelseförbud kommer att bestå 
av personuppgifter om barn. Vistelseförbudet utgör en tvångsåtgärd 
och de barn som blir föremål för ett vistelseförbud har inte själva 
kunnat styra över om personuppgifterna ska behandlas i det aktuella 
registret eller inte. Uppgifterna visar att barnet är föremål för en 
insats från de sociala myndigheterna och får anses vara av 
integritetskänslig karaktär. Personuppgiftsbehandlingen kommer 
ske för att upprätthålla meddelade vistelseförbud. Syftet med 
registret är inte att skapa förutsättningar för ett mer omfattande 
LVU-register eller en uppgiftssamling över barn som kan vara i 
behov av insatser från samhället eller som Polismyndigheten 
upplever att det finns behov av att ha uppsikt över. Registret ska 
enbart fungera som en uppdaterad lägesbild över vilka vistelseförbud 
som vid en given tidpunkt är gällande, vilka barn som omfattas av 
förbuden och förbudens innebörd. Det är därför viktigt att det 
tydligt klargörs för vilket ändamål uppgifterna får behandlas, för att 
undvika att uppgifterna överförs eller används i andra delar av 
Polismyndighetens verksamhet eller hos andra aktörer. Det är också 
viktigt att det tydligt klargörs vilka uppgifter som får behandlas i 
registret, för att motverka att andra uppgifter än de som är absolut 
nödvändiga registreras i registret vilket kan bidra till att 
tillämpningsområdet för registret förändras. 

Sammantaget föreslår vi mot denna bakgrund att förut-
sättningarna för personuppgiftsbehandlingen i ett vistelseförbuds-
register bör regleras i särskilda bestämmelser som komplement till 
den generella regleringen i dataskyddsförordningen och data-
skyddslagen. Genom en sådan reglering kan både de ändamåls-
intressen som finns och de berättigade intressena av skydd mot 
intrång i den personliga integriteten för berörda barn tillgodoses. 

 

 
238 Prop. 1990/91:60, Om offentlighet, integritet och ADB, s. 58 och prop. 1997/98:44, 
Personuppgiftslag, s. 40 f. 
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9.3.3 Lagens syfte 

Förslag: Syftet med lagen ska vara att ge Polismyndigheten 
möjlighet att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt 
för att kunna upprätthålla gällande vistelseförbud och att skydda 
människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan 
behandling. 

 
Skälen för förslaget: En bestämmelse om lagens syfte saknar i och 
för sig egentligen materiellt innehåll men ger vägledning för tolkning 
av de materiella bestämmelserna i lagen.239 

Regleringen har dubbla syften, vilket tydliggörs i den föreslagna 
bestämmelsen. Det är nödvändigt med ett intrång i den personliga 
integriteten för att Polismyndigheten ska kunna upprätthålla 
meddelade vistelseförbud, samtidigt ska de enskilda individernas 
rättigheter och friheter skyddas vid personuppgiftsbehandlingen. 
Regleringen behöver alltså ge uttryck för en väl avvägd balans mellan 
dessa intressen. Det bör därför anges att lagens syfte är att ge 
Polismyndigheten möjlighet att behandla personuppgifter på ett 
ändamålsenligt sätt för att kunna upprätthålla meddelade vistelse-
förbud och skydda människor mot att deras personliga integritet 
kränks vid sådan behandling. 

9.3.4 Lagens tillämpningsområde 

Förslag: Lagen ska tillämpas vid Polismyndighetens behandling 
av personuppgifter i vistelseförbudsregistret. 

 
Skälen för förslaget: Som utgångspunkt bör tillämpningsområdet 
knyta an till den verksamhet som lagen ska reglera. Lagen ska därför 
endast tillämpas på den behandling av personuppgifter som sker i 
vistelseförbudsregistret. Det vill säga Polismyndighetens verksam-
het med att föra vistelseförbudsregistret och ta del av innehållet i 
registret. Lagen kommer alltså att vara tillämplig när 
Polismyndigheten för in uppgifter i registret och vid behandling i 
registret för det ändamål som vi föreslår anges i lagen (avsnitt 9.3.8). 

 
239 Jfr till exempel prop. 2017/18:232, Brottsdatalag, s. 82 och prop. 2018/19:163, Ny lag om 
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter, s. 51. 
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I den mån Polismyndigheten behandlar de aktuella personupp-
gifterna utanför registret, till exempel i samband med anmälan till 
socialnämnden om överträdelse av meddelat vistelseförbud eller i 
samband med dokumentation av en vidtagen åtgärd enligt den 
föreslagna bestämmelsen i polislagen (1984:387), regleras 
behandlingen av den generella reglering som gäller för 
Polismyndighetens personuppgiftsbehandling. 

9.3.5 Rättslig grund för behandlingen 

Bedömning: Polismyndighetens behandling av personuppgifter i 
vistelseförbudsregistret är nödvändig för att utföra en uppgift av 
allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Viss del 
av personuppgiftsbehandlingen är även nödvändig för att fullgöra 
en rättslig förpliktelse som åvilar myndigheten. 

 
Skälen för bedömningen: En grundläggande förutsättning för att 
behandlingen av personuppgifter ska vara laglig och tillåten är att 
den ryms inom någon av de rättsliga grunderna för behandling som 
finns i artikel 6.1 i dataskyddsförordningen. 

Artikel 6.1 e gäller behandling som är nödvändig för att utföra en 
uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personupp-
giftsansvariges myndighetsutövning. Lagstiftaren har i förarbetena 
till dataskyddslagen angett att alla uppgifter som riksdag eller 
regering har gett i uppdrag åt statliga myndigheter att utföra är av 
allmänt intresse. Därav följer att den verksamhet som en statlig eller 
kommunal myndighet bedriver, inom ramen för sin befogenhet, är 
av allmänt intresse. Den rättsliga grunden i artikel 6.1 e bör därmed 
vanligen tillämpas av myndigheter, även utanför området för 
myndighetsutövning.240 

För att artikel 6.1 e ska vara tillämplig räcker det inte att den 
verksamhet som myndigheterna bedriver är av allmänt intresse. Den 
måste också vara fastställd i enlighet med unionsrätten eller den 
nationella rätten (artikel 6.3). Polismyndigheten ska enligt förslaget 
kontrollera och upprätthålla efterlevnaden av meddelade vistelse-
förbud. Polismyndighetens befogenhet att ta hand om barn som 

 
240 Prop. 2017/18:105, Ny dataskyddslag, s. 56 f. 
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befinner sig på en plats eller inom ett område i strid med ett meddelat 
vistelseförbud framgår av föreslagen bestämmelse i polislagen. Syftet 
med detta uppdrag är att upprätthålla meddelade vistelseförbud och 
därmed förebygga och förhindra att barn far illa. All behandling av 
personuppgifter som är nödvändig för att Polismyndigheten ska 
kunna utföra sitt uppdrag utgör därmed en uppgift av allmänt 
intresse och ryms alltså inom den rättsliga grunden. 

Artikel 6.1 c gäller behandling som är nödvändig för att fullgöra 
en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. 
Grunden för behandlingen ska också här enligt artikel 6.3 vara 
fastställd i enlighet med unionsrätten eller den nationella rätten. Det 
kan till exempel handla om författningar som anger en skyldighet för 
en myndighet att lämna personuppgifter till en annan myndighet.241 

Vi föreslår i avsnitt 8.6.7 att Polismyndigheten ska ha en 
skyldighet att underrätta socialnämnden när polisen påträffar eller 
på annat sätt får kännedom om ett barn som vistas på en plats eller 
inom ett område i strid med ett meddelat vistelseförbud. Den 
personuppgiftsbehandling som eventuellt sker i registret med 
anledning av en sådan underrättelse faller då även in under den 
rättsliga grunden i artikel 6.1 c. Polismyndigheten kan till exempel 
behöva hämta identifikationsuppgifter och uppgifter om ansvarig 
socialnämnd från registret. 

9.3.6 Lagen är ett komplement till annan reglering 

Förslag: Lagen ska innehålla en bestämmelse som tydliggör att 
den kompletterar dataskyddsförordningen. 

Dataskyddslagen och föreskrifter som har meddelats i 
anslutning till den lagen ska gälla vid behandlingen av person-
uppgifter i det föreslagna registret, om inte annat följer av den 
nya lagen. 

 
Skälen för förslaget: Av EU-rätten följer att dataskyddsför-
ordningen är direkt tillämplig och har företräde framför nationell 
lagstiftning. Medlemsstaterna kan, när det gäller behandling av 
personuppgifter som är nödvändig för att fullgöra en rättslig 
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förpliktelse samt vid behandling som är nödvändig för att utföra en 
arbetsuppgift av allmänt intresse eller som ett led i 
myndighetsutövning, införa mer specifika bestämmelser för att 
anpassa tillämpningen av bestämmelserna i förordningen (artikel 6.2 
dataskyddsförordningen). Av avsnitt 9.3.5 framgår att vi bedömer 
att den personuppgiftsbehandling som omfattas av den föreslagna 
lagen utgör en uppgift av allmänt intresse och att viss personupp-
giftsbehandling även kan komma att utgöra en rättslig förpliktelse. 
Det är därmed möjligt att införa vissa kompletterande bestämmelser 
till dataskyddsförordningen. Den nya registerlagen innehåller endast 
bestämmelser som kompletterar eller tar över förordningen, när det 
är tillåtet. Den föreslagna lagen bör, för att ge en heltäckande bild, 
innehålla en bestämmelse som upplyser om att dataskydds-
förordningen gäller. Bestämmelsen bör formuleras på samma sätt 
som i andra registerlagar som kompletterar dataskyddsför-
ordningen.242 

Dataskyddslagen innehåller nationella kompletterande bestäm-
melser till dataskyddsförordningen. Av 1 kap. 6 § dataskyddslagen 
framgår att lagen är subsidiär i förhållande till annan lagstiftning om 
behandling av personuppgifter. Av tydlighetsskäl föreslår vi dock en 
bestämmelse som innebär att dataskyddslagen och föreskrifter som 
har meddelats i anslutning till den lagen ska gälla vid behandlingen 
av personuppgifter i registret, om inte annat följer av den nya 
registerlagen. Detta är i enlighet med hur förhållandet till data-
skyddslagen och dess förordning brukar formuleras i andra 
registerlagar.243 

9.3.7 Polismyndigheten ska vara personuppgiftsansvarig 

Förslag: Polismyndigheten ska vara personuppgiftsansvarig för 
den behandling av personuppgifter som sker i vistelse-
förbudsregistret. 

 
 

242 Se till exempel 3 § lagen (2015:51) om idrottsorganisationers behandling av uppgifter om 
tillträdesförbud, och 1 kap. 2 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i 
skatteförvaltningens beskattningsverksamhet. 
243 Se till exempel 3 § lagen om idrottsorganisationers behandling av uppgifter om 
tillträdesförbud, 4 § lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten 
och 1 kap. 3 § lagen om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens 
beskattningsverksamhet. 
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Skälen för förslaget: Begreppet personuppgiftsansvarig definieras i 
artikel 4.7 dataskyddsförordningen som en fysisk eller juridisk 
person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som 
ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och 
medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen och 
medlen för behandlingen bestämts av unionsrätten eller medlems-
staternas nationella rätt kan det däri föreskrivas vem som ska vara 
personuppgiftsansvarig. 

Att i den föreslagna lagen ange vem som är personupp-
giftsansvarig skapar tydlighet om vem som har ansvaret för den 
behandling av personuppgifter som ska ske i registret. Vi föreslår att 
det i lagen anges att Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för 
den personuppgiftsbehandling myndigheten utför i registret. 
Polismyndigheten kommer vara registerförare och är den enda aktör 
som kommer att ha tillgång till registret. 

9.3.8 Ändamål med personuppgiftsbehandlingen 

Förslag: Polismyndigheten får behandla personuppgifter i vistelse-
förbudsregistret endast om det behövs för att upprätthålla gällande 
beslut om vistelseförbud. 

 
Skälen för förslaget: Av artikel 5.1 b i dataskyddsförordningen 
framgår att personuppgifter endast får samlas in för särskilda, 
uttryckligt angivna ändamål och inte senare behandlas på ett sätt 
som är oförenligt med dessa ändamål. Dataskyddsförordningen ger 
utrymme för att införa bestämmelser om tillåtna ändamål i nationella 
registerförfattningar.244 Det är i registerförfattningar vanligt med 
bestämmelser som anger för vilka ändamål personuppgifter får 
behandlas.245 Ändamålsbestämmelser tydliggör och begränsar vilken 
personuppgiftsbehandling som får genomföras och i vilket syfte. 
Den föreslagna lagen bör därför innehålla en ändamålsbestämmelse. 
Ett bestämt ändamål begränsar Polismyndighetens handlingsfrihet, 
vilket ger ett skydd för den enskildes personliga integritet. 

 
244 Se artikel 6.2 och 6.3 dataskyddsförordningen. Enligt artikel 23.2 a ska dessutom 
lagstiftning som begränsar tillämpningsområdet för förordningens rättigheter och 
skyldigheter innehålla specifika ändamålsbestämmelser, när så är relevant. 
245 Se till exempel 5 § lagen om idrottsorganisationers behandling av uppgifter om 
tillträdesförbud. 
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Lagen avser att reglera en begränsad verksamhet, förandet av ett 
vistelseförbudsregister, och även ändamålsbestämmelserna bör 
därför begränsas snävt. Ett snävt ändamål för den aktuella person-
uppgiftsbehandlingen är också motiverat utifrån att behandlingen 
avser integritetskänsliga uppgifter om barn som mottar sociala 
insatser. Vi föreslår mot denna bakgrund att det uttömmande 
regleras i lagen för vilket ändamål personuppgiftsbehandlingen får 
ske. Behandling av personuppgifter i registret ska alltså endast få 
utföras för ett visst angivet ändamål och finalitetsprincipen 
(artikel 5.1 b dataskyddsförordningen) ska inte gälla.246 

Syftet med det föreslagna registret är att möjliggöra för 
Polismyndigheten att behandla de personuppgifter som krävs för att 
meddelade vistelseförbud ska kunna upprätthållas. Ändamålet bör 
därför formuleras som att uppgifterna i registret endast får 
behandlas om det behövs för att upprätthålla gällande vistelseförbud. 
Vi redogör i avsnitt 9.3.1 för vilken personuppgiftsbehandling vi 
bedömer att Polismyndigheten kommer att ha behov av att utföra 
inom ramen för detta ändamål. Det är dels den behandling som 
behöver ske för att kontrollera vilka barn som har ett vistelseförbud, 
dels behandling som Polismyndigheten kan behöva utföra i samband 
med en underrättelse till socialnämnden om överträdelser. Social-
nämnden har en skyldighet att följa utvecklingen och ska genomföra 
ett samtal med barnet och dess vårdnadshavare om barnet överträder 
ett vistelseförbud, i syfte att motivera barnet till att följa förbudet 
och ta emot hjälp från socialtjänsten. Att nämnden får kännedom 
om överträdelser är nödvändigt för att nämnden ska kunna fullgöra 
sitt ansvar i denna del. Polismyndighetens underrättelseskyldighet är 
en förutsättning för att socialnämnden ska få kännedom om 
begångna överträdelser som Polismyndigheten upptäcker. Vi gör 
mot denna bakgrund bedömningen att den personuppgiftsbe-
handling Polismyndigheten utför i samband med en underrättelse 
till socialnämnden faller in under det föreslagna ändamålet. 

 
246 Jfr HFD 2021 ref. 10 och prop. 2017/18:171, Dataskydd inom Socialdepartementets 
verksamhetsområde - en anpassning till EU:s dataskyddsförordning, s. 90. 



Ett vistelseförbudsregister Ds 2022:12 

200 

9.3.9 Vilka uppgifter som får behandlas i registret 

Förslag: Registret får innehålla följande uppgifter om en person 
som har meddelats vistelseförbud: 
1. namn, 
2. personnummer eller samordningsnummer, 
3. folkbokföringsadress och annan stadigvarande adress 
4. omfattningen av beslut om vistelseförbud, och 
5. ansvarig socialnämnd. 

 
Skälen för förslaget: I artikel 5.1 c i dataskyddsförordningen stadgas 
principen om uppgiftsminimering, vilket innebär att de personupp-
gifter som behandlas ska vara adekvata, relevanta och inte för 
omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. För 
att upprätthålla denna princip och för att stärka skyddet för den 
personliga integriteten bör det regleras vilka uppgifter som får 
registreras och behandlas i registret. 

Som anges ovan ska Polismyndigheten få behandla de personupp-
gifter som behövs för att upprätthålla gällande vistelseförbud. För 
att Polismyndigheten ska kunna upprätthålla gällande vistelseförbud 
måste myndigheten kunna identifiera de barn som har ett 
vistelseförbud och ha kännedom om på vilka platser eller inom vilka 
områden dessa inte får vistas. Polismyndigheten måste därmed få 
tillgång till identifikationsuppgifter samt uppgifter om beslutets 
omfattning. Polismyndigheten har dock inte behov av att behandla 
uppgifter som avser skälen till att barnet meddelats ett vistelse-
förbud. 

När en polisman omhändertar ett barn som vistas på en plats eller 
inom ett område i strid med ett meddelat vistelseförbud ska barnet 
skyndsamt överlämnas till i första hand föräldrarna eller en annan 
vårdnadshavare. Polismyndigheten bör därför också få tillgång till 
barnets adressuppgifter. 

Polismyndigheten ska enligt förslaget vara skyldig att underrätta 
socialnämnden om de påträffar eller på annat sätt får kännedom om 
ett barn som överträder ett meddelat vistelseförbud. Uppgift om 
ansvarig socialnämnd bör därför också få behandlas i registret. 
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9.3.10 Känsliga personuppgifter och uppgifter om 
lagöverträdelser 

Bedömning: Polismyndigheten kommer inte att ha behov av att 
behandla känsliga personuppgifter eller uppgifter om 
lagöverträdelser i vistelseförbudsregistret. 

 
Skälen för bedömningen: Med känsliga personuppgifter avses 
enligt artikel 9.1 i dataskyddsförordningen personuppgifter som 
avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och 
behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att 
entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller 
uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning. Med 
uppgifter om lagöverträdelser avses enligt artikel 10 i 
dataskyddsförordningen fällande domar i brottmål och lagöver-
trädelser som innefattar brott eller därmed sammanhängande 
säkerhetsåtgärd. Möjligheterna att behandla känsliga personupp-
gifter och uppgifter om lagöverträdelser regleras i dataskydds-
förordningen och dataskyddslagen och kan kompletteras med 
särskilda bestämmelser. 

Vi har i avsnitt 9.3.9 redogjort för vilka uppgifter som får 
behandlas i registret. Dessa uppgifter utgör inte känsliga person-
uppgifter och inte heller uppgifter om lagöverträdelser. Det finns 
därmed inte behov av att överväga eller reglera behandlingen av 
denna typ av uppgifter i registret. 

9.3.11 Bevarande och gallring 

Förslag: Personuppgifter i registret ska gallras så snart de inte 
längre behövs för ändamålet att upprätthålla gällande vistelse-
förbud, dock senast när Polismyndigheten får information om att 
vistelseförbudet upphört. 

 
Skälen för förslaget: Av dataskyddsförordningens artikel 5.1 e följer 
att uppgifter inte ska lagras längre än vad som är nödvändigt för 
ändamålet med behandlingen. Om särskilda bestämmelser om 
gallring inte införs är utgångspunkten att personuppgifter som 
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behandlas i myndigheters verksamhet ska bevaras.247 Ett sätt att 
minska integritetskänsligheten i behandlingen är att se till att 
uppgifter inte behandlas och bevaras längre än nödvändigt. Den 
förslagna lagen bör därför ha en bestämmelse om längsta tid för 
bevarande och gallring. 

Syftet med att behandla uppgifterna i vistelseförbudsregistret är 
att möjliggöra upprätthållande av gällande vistelseförbud, vilket 
kommer till uttryck i lagens föreslagna ändamålsbestämmelse. När 
ett beslut om vistelseförbud slutar gälla, upphör därmed också 
behovet av att behandla de aktuella uppgifterna. Mot bakgrund av 
syftet med registret ser vi inte att det finns ett behov av att bevara 
uppgifterna i registret en tid efter att vistelseförbudet slutat att gälla. 
Vi föreslår därför en gallringsbestämmelse som innebär att 
personuppgifterna i vistelseförbudet ska gallras när de inte längre 
behövs för ändamålet att upprätthålla gällande vistelseförbud. Då 
ändamålet är att upprätthålla gällande beslut upphör behovet av att 
behandla uppgifterna som senast i samband med att ett beslut om 
vistelseförbud upphör. Gallring ska därför ske senast vid den 
tidpunkt Polismyndigheten får information om att beslutet upphört. 

9.4 Sekretess för uppgifterna i 
vistelseförbudsregistret 

Förslag: Sekretess ska gälla i verksamhet som avser förande av 
register enligt lagen (0000:00) om register över vistelseförbud för 
uppgift om enskildas personliga förhållanden. För uppgift i en 
allmän handling gäller sekretessen i högst 70 år. 

 
Skälen för förslaget: Uppgifter som förekommer i ärenden om 
vistelseförbud kommer att omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 § 
offentlighets- och sekretesslagen. Enligt bestämmelsen gäller sekre-
tess inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga 
förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att 
den enskilde eller någon närstående till denne lider men.248 

 
247 Av 14 § arkivförordningen (1991:446) framgår att statliga myndigheter får gallra allmänna 
handlingar endast i enlighet med föreskrifter eller beslut av Riksarkivet, om inte särskilda 
gallringsföreskrifter finns i lag eller förordning. 
248 Av 43 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen följer att bestämmelsen ska tillämpas även 
hos förvaltningsdomstol. 
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Bestämmelsen är utformad med ett så kallat omvänt skaderekvisit 
och det råder därför en presumtion för att uppgifterna omfattas av 
sekretess. Enligt 26 kap. 7 § första stycket 2 offentlighets- och 
sekretesslagen gäller sekretessen dock inte beslut om vård utan 
samtycke, vilket beslut om vistelseförbud kommer att utgöra. Även 
om beslut om vistelseförbud alltså inte kommer att omfattas av 
sekretess bör det övervägas om det bör införas en särskild 
sekretessreglering när uppgifterna samlas i ett register och därmed 
struktureras och finns tillgängliga i sökbar form. 

I avsnitt 9.3.9 har vi föreslagit vilka uppgifter som ska få finnas i 
vistelseförbudsregistret. Det varierar hur känsliga de olika 
uppgifterna är ur integritetssynpunkt. Majoriteten av uppgifterna är 
sedvanliga identitetsuppgifter. Uppgifter om beslutets omfattning 
och enbart det faktum att uppgifter om ett barn förekommer i 
registret är dock enligt vår uppfattning integritetskänsliga eftersom 
de visar att barnet är föremål för sociala insatser. Uppgifterna bör 
därför omfattas av sekretess och vi föreslår att en ny bestämmelse 
om sekretess införs i offentlighets- och sekretesslagen till skydd för 
den enskildes personliga förhållanden. Mot bakgrund av att enbart 
uppgifter om en namngiven persons förekomst i registret ger 
information om att den enskilde är föremål för en social insats 
föreslår vi att absolut sekretess ska gälla. 

Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga 
förhållanden regleras i avdelning V i offentlighets- och sekretess-
lagen. De bestämmelser som rör sekretess i Polismyndighetens 
verksamhet återfinns framför allt i lagens kapitel 35. I kapitlet finns 
bland annat sekretessbestämmelser rörande belastningsregistret och 
tillträdesförbudsregistret. Att placera nu föreslagen bestämmelsen i 
anslutning till dessa bestämmelser anser vi inte är lämpligt. 
Bestämmelserna rörande dessa register återfinns under rubriken 
”Förundersökning, register, kontaktförbud, m.m.” och det är fråga 
om register som på olika sätt har koppling till Polismyndighetens 
uppdrag att förebygga och beivra brott. Som vi konstaterat tidigare 
utgör vistelseförbudet en social insats och vistelseförbudsregistrets 
syfte är att möjliggöra upprätthållandet av denna insats, registret har 
ingen koppling till brottsförebyggande eller brottsbekämpande 
verksamhet och att placera bestämmelser rörande registret i detta 
sammanhang är missvisande. 
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Det aktuella kapitlet, 35 kap, innehåller också bestämmelser 
rörande ”Annan verksamhet vid Polismyndigheten” och där regleras 
bland annat vad som gäller ur sekretesshänseende för uppgift om 
enskilds personliga förhållanden i ärende om omhändertagande och 
handräckning enligt LVU, vapenärenden och djurskydd. Vi föreslår 
att bestämmelsen placeras i anslutning till dessa bestämmelser. 

Inom socialtjänsten gäller sekretess för uppgift i allmän handling 
i högst 70 år. Motsvarande sekretesstid gäller för uppgifter i 
Polismyndighetens andra register. Vi föreslår att samma sekretesstid 
ska gälla för uppgifter i vistelseförbudsregistret. 

9.5 Underrättelseskyldighet 

Förslag: En kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom 
socialtjänsten eller en domstol ska till Polismyndigheten genast 
skicka en kopia av ett beslut som har meddelats om vistelseförbud 
samt information om att ett sådant beslut har upphört. 

 
Skälen för förslaget: För att Polismyndigheten ska få kännedom om 
meddelade beslut krävs att den som fattar beslutet meddelar 
myndigheten. Det effektivaste sättet för Polismyndigheten att få 
kännedom om samtliga relevanta uppgifter är genom att 
myndigheten får kopior av de aktuella besluten. Socialnämnden och 
de allmänna förvaltningsdomstolarna är de aktörer som kommer att 
fatta beslut i mål och ärenden om vistelseförbud och dessa bör vara 
skyldiga att skicka en kopia av beslutet till Polismyndigheten.249 
Eftersom ett beslut om vistelseförbud kommer att kunna gälla 
omedelbart (se 40 § LVU) och behovet av att kunna kontrollera 
efterlevnaden därmed uppstår i samband med att beslutet meddelas 
är det av vikt att informationen genast skickas till Polismyndigheten. 
Polismyndigheten behöver kännedom om förekomsten och 
omfattningen av ett vistelseförbud samt vem beslutet rör. 
Myndigheten har därför behov av att få ta del av de beslut som fattas 
som rör meddelande av vistelseförbud. 

Polismyndigheten har också behov av att få information när ett 
vistelseförbud upphör eftersom behovet av att behandla 

 
249 Motsvarande underrättelseskyldighet finns för kommunal nämnd och domstol avseende 
beslut om utreseförbud i 23 c § passförordningen (1979:664). 
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personuppgifterna i registret då upphör. De aktuella kommunala 
nämnderna och domstolarna ska därför också vara skyldiga att 
informera Polismyndigheten när ett beslut om vistelseförbud 
upphör. Även i denna situation är det av vikt att underrättelse genast 
sker. 

Vi föreslår att bestämmelsen om socialnämndens och domstolens 
underrättelseskyldighet placeras i anslutning till övriga bestäm-
melser rörande vistelseförbud i LVU.
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10 Konsekvenser och 
genomförande av förslagen 

10.1 Inledning 

Vi har i kapitel 7 redogjort för vårt ställningstagande att en möjlighet 
för socialnämnden att begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa 
platser eller områden i syfte att förebygga och förhindra att barn far 
illa inte bör införas. I enlighet med vårt direktiv har vi i kapitel 8 och 
9 lämnat förslag på författningsändringar som inte ligger i linje med 
vårt ställningstagande. 

Förslagen innebär i korthet att socialnämnden får möjlighet att 
förbjuda personer under 18 år att under vissa tider vistas på en 
särskilt angiven plats eller inom ett särskilt angivet område. 
Socialnämnden ska vara skyldig att snarast genomföra ett samtal 
med barnet och dess föräldrar/vårdnadshavare om socialnämnden 
får kännedom om att beslutet inte efterlevs. Det är de allmänna 
förvaltningsdomstolarna som, efter ansökan från socialnämnden, 
ska pröva om vistelseförbud ska beslutas. Socialnämnden ska var 
tredje månad ompröva beslutet och nämndens beslut kan överklagas 
till domstol. Vid prövning av frågan om vistelseförbud och 
upphörande av vistelseförbud ska barnet och vårdnadshavarna ha 
rätt till offentligt biträde. Vid överträdelse av meddelat förbud kan 
polisman kortvarigt ta hand om barnet för att överlämna honom 
eller henne till föräldrarna, vårdnadshavarna eller socialnämnden. 
Polismyndigheten åläggs en skyldighet att underrätta social-
nämnden när myndigheten får vetskap om att ett vistelseförbud 
överträtts. Polismyndigheten får i uppdrag att föra ett register över 
gällande vistelseförbud för att möjliggöra kontroll av efterlevnaden. 
Kommunal nämnd och domstol ska underrätta Polismyndigheten 
om meddelade beslut rörande vistelseförbud. 
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Syftet med förslagen är att ge socialnämnden ytterligare verktyg 
i arbetet med att förebygga och förhindra att barn far illa. Den 
föreslagna regleringen innebär dels att socialnämnden får en 
möjlighet att begränsa ett enskilt barns rätt att vistas i vissa miljöer, 
en möjlighet som nämnden saknar i dag, dels att socialnämnden får 
tillgång till ytterligare en insats som kan beslutas oberoende av om 
de enskilda samtycker. 

Konsekvenserna av förslagen ska analyseras i enlighet med 14–
15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474). Enligt våra direktiv ska 
vi analysera och redovisa kostnadsmässiga och andra konsekvenser 
av lämnade förslag. Vi ska även redovisa samhällsekonomiska 
konsekvenser av förslagen. Vi ska redovisa och beräkna ekonomiska 
konsekvenser av lämnade förslag. Om något av förslagen påverkar 
den kommunala självstyrelsen ska, utöver dess konsekvenser, också 
de särskilda avvägningar som lett fram till förslagen särskilt 
redovisas. 

I detta kapitel analyserar vi konsekvenserna av förslagen, som 
alltså inte följer av vårt ställningstagande. Vid införandet av ny 
lagstiftning är det vidare nödvändigt att överväga vad som ska gälla 
beträffande ikraftträdande av de föreslagna bestämmelserna, liksom 
behovet av övergångsbestämmelser. Våra överväganden i dessa 
frågor presenteras också i detta kapitel. 

I direktiven anges också att vi särskilt ska belysa vilka konse-
kvenser vistelseförbud kan få för enskilda i olika avseenden, utifrån 
att förbudet skulle utgöra en inskränkning i grundläggande fri- och 
rättigheter. Våra resonemang i denna del har vi löpande presenterat 
i tidigare kapitel. 

10.2 Ekonomiska konsekvenser 

Bedömning: Förslagen bedöms medföra en mindre kostnads-
ökning för kommunerna. Kostnaderna för Sveriges domstolar 
och Polismyndigheten bedöms öka marginellt men rymmas inom 
befintliga ekonomiska ramar. Statens kostnader för rättsliga 
biträden bedöms öka med 1,8 miljoner kronor. 
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Skälen för bedömningen 

Kommunerna 

Förslaget innebär nya arbetsuppgifter för socialtjänsten i form av 
handläggning av utredningar och ansökningar om vistelseförbud. 
Beslut om ansökan om vistelseförbud ska fattas på nämndnivå och 
kan därmed leda till en ökad mängd nämndbeslut. Förslaget innebär 
också att nämnden regelbundet ska ompröva meddelade beslut om 
vistelseförbud, och inför en sådan prövning måste utrednings-
åtgärder genomföras. Socialnämnderna åläggs även en skyldighet att 
vid bristande efterlevnad av meddelade beslut om vistelseförbud 
skyndsamt genomföra ett samtal med barnet och föräld-
rarna/vårdnadshavarna. 

Det finns flera faktorer som skapar osäkerhet kring vilken ökad 
arbetsbörda och kostnad förslaget innebär. Förslaget är utformat på 
ett sådant sätt att vistelseförbud ska kunna användas både i ett tidigt 
skede och när barnet redan är föremål för andra mer omfattande 
vårdinsatser med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Det 
är svårt att i detta skede bedöma hur vistelseförbudet kommer att 
användas. Det är vår bedömning att utredningarna kommer att 
variera i omfattning beroende på hur vistelseförbud används. 
Används vistelseförbud som ett komplement vid pågående LVU-
vård eller frivilliga vårdinsatser kommer det i regel finnas ett 
omfattande underlag rörande barnets situation som endast behöver 
kompletteras med till exempel uppgifter rörande vilka platser eller 
områden som förbudet ska avse. I de fall vistelseförbud används i ett 
tidigt skede kommer en mer omfattande utredning av barnets 
situation och relevanta miljöer behöva ske. En rad andra faktorer 
påverkar också tidsåtgången för utredningarna i de enskilda fallen, 
till exempel hur snabbt det går att få in information från externa 
aktörer, om det är fråga om en miljö som redan är välkänd för 
socialtjänsten och så vidare. Att uppskatta utredningstiden för 
vistelseförbud låter sig därför inte göras med någon större säkerhet. 

Något generellt riktmärke för hur lång tid en utredning om behov 
av vård enligt 3 § LVU tar, som kan tjäna som jämförelsematerial, 
har vi inte funnit. När det gäller vård med stöd av 22 § LVU har 
Socialstyrelsen i samband med arbetet med rapporten Öppna insatser 
utan samtycke hämtat in uppgifter från tre kommuner om uppskattad 
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tidsåtgång för utredning och beslut enligt 22 § LVU och där har 
svaren varierat mellan 3 till 20 timmar sammanlagt för 
socialsekreterare och 0,1 till 2 timmar för övriga berörda 
personalkategorier.250 Vi bedömer att tidsåtgången för en utredning 
om insatser enligt 22 § LVU kan tjäna som vägledning för 
tidsåtgången för en utredning rörande vistelseförbud. För våra 
fortsatta beräkningar utgår vi därför från en tidsåtgång om 20 
timmar när det gäller utredning och ansökan om vistelseförbud. 

När åtgärden är beslutad bedöms den innebära lägre löpande 
kostnader för kommunerna än till exempel vård utanför hemmet 
eller andra mer omfattande öppenvårdsinsatser. Beslut om 
vistelseförbud kommer dock omprövas med tätare intervall än de 
flesta andra åtgärder enligt LVU, och omprövningsförfarandet 
innebär en viss arbetsinsats från kommunernas sida, som vi 
uppskattar till 3 timmar per tillfälle. Vad gäller skyldigheten att 
genomföra samtal med barnet och vårdnadshavarna vid bristande 
efterlevnad utgår vi från att i vart fall ett samtal kommer att behöva 
genomföras per ärende och att tidsåtgången (förberedelser, 
genomförande av samtal och eventuellt uppföljande åtgärder) kan 
antas uppgå till 2 timmar per samtal. 

Det är svårt att uppskatta eller bedöma hur många ärenden det 
kan bli fråga om. Den bild vi fått vid våra möten med socialtjänsterna 
är att det är för ett mindre antal individer som de bedömer att 
åtgärden kan ha effekt. Vi utgår vid våra beräkningar från att det 
kommer vara fråga om 100 ärenden rörande vistelseförbud per år. 

Vi utgår därmed från att ett ärende om vistelseförbud igenom-
snitt kommer att innebära en ökad arbetsåtgång om cirka 30 timmar 
för kommunerna (ansökan, 2–3 omprövningar och 1–2 samtal) samt 
att det kommer bli fråga om 100 ärenden totalt i landet per år. Om 
vi utgår från att den genomsnittliga lönen för en socialsekreterare är 
36 100 kr251 blir kostnaden för kommunerna därmed cirka 677 000 
kr. 

Vistelseförbud är inte avsett att ersätta andra behövliga vård-
insatser utan åtgärden ska komplettera de verktyg socialnämnden 
har tillgång till i dag enligt socialtjänstlagen och LVU. I de fall 
barnets situation är sådan att socialnämnden till exempel bör ansöka 

 
250 Socialstyrelsen (2021), Öppna insatser utan samtycke. Rapport till regeringen uppdrag 
S2019/0472/FST, s. 65. 
251 Uppgift från Statistiska Centralbyråns lönestatistik för 2020 (https://www.scb.se/hitta-
statistik/sverige-i-siffror/lonesok/Search/?lon=socialsekreterare hämtad 2022-03-15). 
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om vård med stöd av LVU kan vistelseförbudet inte ersätta denna 
åtgärd. Förslaget kommer därmed inte i dessa situationer innebära 
en minskad mängd ärenden avseende vård utanför hemmet. Avsikten 
med förslaget är dock också att ge socialnämnden en möjlighet att i 
ett tidigare skede än dagens lagstiftning rörande tvångsvård 
möjliggör gå in med åtgärder. Detta kan eventuellt bidra till att mer 
kostsamma tvångsåtgärder kan undvikas i ett senare skede. Samtidigt 
bör behovet av kompletterande åtgärder övervägas i samband med 
beslut om vistelseförbud och det kan därför bli aktuellt för 
kommunen att tillhandahålla andra insatser tillsammans med 
vistelseförbud vilket utgör en kostnad för kommunen. Det går 
därför enligt vår uppfattning inte att säga att förslaget kommer att 
innebära att kommunens kostnader för andra typer av insatser 
minskar. 

Sveriges domstolar 

För de allmänna förvaltningsdomstolarnas del kommer förslaget att 
innebära en ny måltyp. Om vistelseförbud ska beslutas eller inte 
kommer alltid att prövas av domstol, medan frågan om förbudets 
upphörande kan komma under domstolens prövning efter 
överklagande. Det är fråga om mål där nämndemän ska ingå i rätten 
och där det i handläggningen i regel kommer att ingå en muntlig 
förhandling. 

Vi har hos Domstolsverket efterfrågat uppgifter om hur många 
arbetstimmar ett mål rörande beredande av vård med stöd av LVU i 
genomsnitt genererar hos förvaltningsrätten men uppgifterna har 
inte funnits att tillgå. Den uppgift som finns tillgänglig är den 
genomsnittliga förhandlingstiden i mål enligt LVU vilket är 1,8 
timmar i förvaltningsrätt. Vi uppskattar att handläggningstiden 
därutöver i genomsnitt kommer att uppgå till 8 timmar. Med 
utgångspunkten att kommunerna kommer att ansöka om 
vistelseförbud i 100 ärenden per år och att parterna kommer att 
överklaga nämndens omprövningsbeslut endast i mindre omfattning 
bedömer vi att kostnadsökningen för domstolarna kommer att bli 
marginell.252 

 
252 År 2021 kom det in totalt 5 389 mål enligt LVU till förvaltningsrätterna (uppgift inhämtad 
från Domstolsverket). 
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Vad gäller statens kostnader för offentliga biträden kan ersätt-
ning i genomsnitt beräknas utgå för 10 timmars arbete per ärende. 
Timkostnadsnormen är år 2022 1 442 kr exklusive mervärdesskatt.253 
Med utgångspunkten att biträde förordnas i 100 ärenden per år kan 
kostnaden uppskattas till cirka 1,8 miljoner kronor. 

Polismyndigheten 

Vad avser förslaget att Polismyndigheten ska ges befogenhet att 
kortvarigt ta hand om barn som överträder ett meddelat vistelse-
förbud samt underrätta socialnämnden är det svårt att bedöma i 
vilken mån polisen kommer att ha möjlighet att faktiskt kontrollera 
och upptäcka överträdelser. Mot denna bakgrund och med 
utgångspunkt i antagandet att det är 100 barn per år som kommer 
att få ett beslut om vistelseförbud bedömer vi att den ökade 
arbetsmängden, och därmed sammanhängande kostnadsökningen, 
för Polismyndighetenen kommer att vara marginell. 

Förslaget att Polismyndigheten ska få i uppdrag att upprätta och 
föra ett register över meddelade vistelseförbud utgör en 
kostnadsbelastande uppgift för Polismyndigheten och kostnaderna 
omfattar i huvudsak två delar. Den ena delen gäller skapandet av 
registret över meddelade vistelseförbud, i vilket omfattningen av 
gällande vistelseförbud samt identifikationsuppgifter ska registreras. 
Den andra delen gäller kostnaderna för att föra och förvalta registret. 
Vi har hämtat in Polismyndighetens bedömning av vilka kostnader 
som förslaget kommer att innebära. Polismyndighetens IT-
avdelning har uppgett att kostnaden för att etablera och upprätthålla 
det föreslagna registret bedöms vara försumbar. Vi finner inte skäl 
att ifrågasätta denna bedömning. 

 
 

 
253 För den som är godkänd för F-skatt, se förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm 
inom rättshjälpsområdet. 



Ds 2022:12 Konsekvenser och genomförande av förslagen 

213 

10.3 Konsekvenser för barn 

Bedömning: Förslaget att införa ett vistelseförbud syftar till att 
förebygga och förhindra att barn far illa och kan därigenom 
komma att skydda barn från olika typer av våld, utnyttjande och 
övergrepp samt öka möjligheterna för en positiv utveckling. 
Förslaget innebär dock en inskränkning i barnets rörelsefrihet 
vilket bedöms kunna ha en negativ påverkan på barnets 
utveckling. Förslaget att inrätta ett register innebär en 
inskränkning i skyddet för den personliga integriteten. 

Förslagen kan förväntas få effekt inte endast för enskilda barn 
utan även för den större grupp barn som bor eller vistas i de 
områden där vistelseförbud beslutas. 

 
Skälen för bedömningen: Vi har i kapitel 7 redogjort för vår 
bedömning av vilka konsekvenser ett vistelseförbud skulle ha utifrån 
ett barnrättsperspektiv samt för barnets rätt till rörelsefrihet enligt 
2 kap. 8 § regeringsformen och artikel 2 i fjärde tilläggsprotokollet 
till Europakonventionen. Här kan sammanfattningsvis följande 
anges. Vistelseförbudet utgör en inskränkning i rörelsefriheten som 
får en direkt effekt i barnets vardag. Vi bedömer vidare att ett 
vistelseförbud kan ha såväl positiva som negativa effekter på barns 
möjlighet att tillgodogöra sig sina rättigheter enligt barnkonven-
tionen. Detta avser såväl det enskilda barnet som är föremål för 
förbudet, som andra enskilda barn i dennes närhet som till exempel 
syskon och kamrater, men också den större gruppen barn som bor 
eller vistas i området. 

Vistelseförbud kan vara en åtgärd som staten kan nyttja för att 
genomföra eller säkerställa barns rättigheter. Att förebygga och 
förhindra att barn far illa är att säkerställa barnets rätt till liv, 
överlevnad och utveckling (jfr artikel 6 barnkonventionen) och 
utgör ett sätt att skydda barnet från olika former av övergrepp, 
utnyttjande och olaglig användning av substanser (jfr artiklarna 19 
och 33–36 barnkonventionen). Att förebygga och förhindra att barn 
far illa förbättrar också barnets möjligheter att till exempel 
tillgodogöra sig utbildning (jfr artikel 28 och 29 barnkonventionen) 
och att delta i positiva kultur- och fritidsaktiviteter (jfr artikel 31 
barnkonventionen). Om åtgärden får till effekt att miljön blir 
lugnare och tryggare får det en positiv effekt även för övriga barn i 
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området som kan ta del av områdets utbud av till exempel 
fritidsaktiviteter och som kan känna en ökad trygghet i närområdet. 
Att begränsa ett barns möjligheter att vistas på vissa platser eller 
inom vissa områden kan dock också försvåra barnets möjligheter att 
delta i olika fritidsaktiviteter (jfr artikel 31 barnkonventionen) eller 
att upprätthålla prosociala kamratrelationer eller på andra sätt verka 
negativt på barnets utveckling (jfr artikel 6 barnkonventionen). För 
de barn som har en destruktiv hemmiljö kan ett vistelseförbud 
innebära att de blir mer utlämnade till att vistas i hemmiljön, vilket 
kan vara skadligt. Det finns även risk att ett vistelseförbud verkar 
stigmatiserande eller används på ett diskriminerande sätt (jfr artikel 
2 barnkonventionen), vilket kan påverka både det enskilda barnet 
och den större grupp barn som bor i ett område. 

Förslaget att upprätta ett register över meddelade vistelseförbud 
utgör en inskränkning i det skydd för den personliga integriteten 
som barnet tillerkänns i 2 kap. 6 § regeringsformen, artikel 8.1 
Europakonventionen, artiklarna 3,7 och 8 i EU:s rättighetsstadga 
samt artikel 16 i barnkonventionen. Förslaget innebär att 
integritetskänsliga uppgifter om att ett barn är föremål för en social 
insats kommer att behandlas hos Polismyndigheten och finnas 
tillgängliga för myndighetens anställda. Vi har utformat förslaget så 
att intrånget ska minimeras så långt som möjligt. I registret är det 
endast en begränsad mängd personuppgifter som kommer att få 
behandlas, för ett avgränsat ändamål och under en begränsad tid. Det 
är vidare endast Polismyndigheten som kommer att ha tillgång till 
registret. För att värna den personliga integriteten i möjligaste mån 
ska också absolut sekretess råda för uppgifterna i registret. 

10.4 Konsekvenser för brottsligheten och det 
brottsförebyggande arbetet 

Bedömning: Förslaget att införa en möjlighet att besluta om 
vistelseförbud kan ha en begränsad lokal effekt på brottsligheten. 

 
Skälen för bedömningen: Att förebygga och förhindra brott är inte 
syftet med det föreslagna vistelseförbudet. Vi bedömer dock att 
förslaget kan ha en viss effekt på förekomsten av brott och ordnings-
störningar lokalt inom det område ett förbud avser. Detta eftersom 
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förbudet kan få till följd att individer som uppträder störande flyttas 
eller flyttar sig från platsen. Eftersom de aktuella individerna med 
stor sannolikhet kommer att förflytta sig till en annan plats bedömer 
vi dock att den positiva effekt som kan uppstå inom ett område, 
kommer motsvaras av en negativ effekt inom ett annat område. Vi 
bedömer därför att vistelseförbud inte har en generell effekt på 
brottsligheten. 

10.5 Samhällsekonomiska konsekvenser 

Bedömning: En förbättrad förmåga att förebygga och förhindra 
att barn far illa kan leda till att barnen ges bättre framtidsutsikter 
när det gäller hälsa, utbildning, personlig utveckling och yrkesliv, 
vilket på sikt kan bedömas gynnsamt för samhällsekonomin. 

 
Skälen för bedömningen: Syftet med det föreslagna vistelseför-
budet är att förebygga och förhindra att barn far illa. Uppnås detta 
syfte kan barnets chanser till en positiv utveckling öka och barnet få 
goda möjligheter att som äldre positivt bidra till samhället genom att 
till exempel delta i arbetslivet. Detta bedöms ha positiva samhälls-
ekonomiska konsekvenser, även om dessa inte går att beräkna. 

10.6 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen 

Bedömning: Förslaget att införa en möjlighet för socialnämnden 
att besluta om vistelseförbud samt skyldigheten att följa upp 
insatsen bedöms utgöra en inskränkning i den kommunala 
självstyrelsen men bedöms utgöra ett proportionerligt ingrepp. 

 
Skälen för bedömningen: Enligt 14 kap. 2 § regeringsformen sköter 
kommunerna lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse 
på den kommunala självstyrelsens grund. Enligt 14 kap. 3 § 
regeringsformen bör en inskränkning i den kommunala själv-
styrelsen inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de 
ändamål som föranlett den. Denna proportionalitetsprincip innebär 
att förslaget inte får vara onödigt långtgående och om syftet med det 
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kan uppnås på ett mindre ingripande sätt ska den väg väljas som 
lägger minst band på kommunernas självbestämmanderätt.254 Vid 
proportionalitetsbedömningen ska det alltså göras dels en analys av 
de konsekvenser det tänkta förslaget får för den kommunala 
självstyrelsen, dels en avvägning mellan de kommunala självstyrelse-
intressena och de nationella intressena som den föreslagna 
lagstiftningen ska tillgodose. 

Förslaget att införa en möjlighet för socialnämnden att besluta 
om vistelseförbud för barn innebär att socialtjänsten åläggs en ny 
uppgift. Den föreslagna skyldigheten att följa upp meddelade 
vistelseförbud genom att genomföra samtal med barnet och 
vårdnadshavarna vid bristande efterlevnad innebär också att en ny 
uppgift läggs på socialtjänsten. Socialtjänsten har ett ansvar att 
arbeta för att förebygga och förhindra att barn far illa (jfr 5 kap. 1 § 
socialtjänstlagen). Syftet med förslagen är att förebygga och 
förhindra att barn far illa, genom att begränsa deras närvaro i skadliga 
miljöer. Mot denna bakgrund gör vi bedömningen att förslagen 
utgör ett proportionerligt ingrepp i den kommunala självstyrelsen 
och att syftet med förslagen inte kan uppnås med mindre ingripande 
åtgärder. Förslagen innebär inskränkningar i grundläggande fri- och 
rättigheter och måste regleras på lagnivå. 

10.7 Övriga konsekvenser 

Bedömning: Förslagen medför inte några konsekvenser för de 
övriga områden som anges i 15 § kommittéförordningen. 

 
Skälen för bedömningen: Förslagen bedöms inte ha några 
konsekvenser för sysselsättning och offentlig service, för små 
företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i 
övrigt i förhållande till större företag, för jämställdheten mellan 
kvinnor och män eller för möjligheterna att nå de integra-
tionspolitiska målen. 

 
254 Jfr prop. 2009/10:80, En reformerad grundlag, s. 212. 
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10.8 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2023. 
Bedömning: Det behövs inte några särskilda övergångs-

bestämmelser. 

 
Skälen för förslaget och bedömningen: Det är angeläget att 
samhällets möjlighet att förebygga och förhindra att barn far illa 
förbättras, vilket talar för att lagändringarna bör träda i kraft så snart 
som möjligt. Samtidigt kommer det föreslagna regelverket kräva 
visst förberedelsearbete, främst på Polismyndigheten som ska föra 
ett nytt register. Vi föreslår mot denna bakgrund att lagändringarna 
ska träda i kraft den 1 juli 2023. 

Några övergångsbestämmelser med anledning av den föreslagna 
regleringen bedöms inte behövas.
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11 Författningskommentar 

11.1 Förslag till lag (0000:00) om register över 
vistelseförbud 

Lagens syfte 

1 § 

Syftet med denna lag är att ge Polismyndigheten möjlighet att behandla 
personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt för att kunna upprätthålla 
gällande vistelseförbud och att skydda människor mot att deras 
personliga integritet kränks vid sådan behandling. 
 
Övervägandena finns i avsnitt 9.3.3. 

I paragrafen anges det övergripande syftet med lagen, vilket är 
tudelat. Det ena syftet är att möjliggöra att personuppgifter kan 
behandlas av Polismyndigheten på ett ändamålsenligt sätt inom 
ramen för uppdraget att upprätthålla gällande vistelseförbud. Lagens 
andra syfte är att skydda fysiska personer mot att deras personliga 
integritet kränks vid Polismyndighetens behandling av person-
uppgifter. 

Register över vistelseförbud 

2 § 

Polismyndigheten får med hjälp av automatiserad behandling föra ett 
register med uppgifter om personer som har meddelats vistelseförbud 
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enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(vistelseförbudsregistret). 

 
Övervägandena finns i avsnitt 9.2.1. 

Enligt paragrafen får Polismyndigheten föra ett register med 
uppgifter om personer som har meddelats vistelseförbud enligt 
bestämmelserna i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga, LVU. Det är alltså Polismyndigheten som ska föra in 
uppgifter i registret och hantera registret. Registret får föras med 
hjälp av automatiserad behandling. 

Enligt föreslagen bestämmelse i 23 e § LVU ska socialnämnden, 
eller motsvarande nämnd, samt domstol genast skicka en kopia av 
meddelade beslut om vistelseförbud till Polismyndigheten när beslut 
fattats samt information om att meddelat vistelseförbud upphört. 

Lagens tillämpningsområde 

3 § 

Denna lag gäller vid Polismyndighetens behandling av personuppgifter 
i vistelseförbudsregistret. 
 
Övervägandena finns i avsnitt 9.3.4. 

Paragrafen anger lagens tillämpningsområde. Lagen är tillämplig 
på behandling av personuppgifter. Definitioner av begreppen 
behandling och personuppgifter finns i artikel 4 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), 
dataskyddsförordningen. 

Den behandling av personuppgifter som omfattas av lagen är den 
som förekommer i det vistelseförbudsregister som 
Polismyndigheten enligt 2 § ska föra. Lagen är alltså tillämplig när 
Polismyndigheten för in uppgifter i registret och vidtar andra 
åtgärder i egenskap av registerförare. Lagen är också tillämplig vid 
behandling som avser Polismyndighetens tillgång till uppgifter i 
registret för det i lagen angivna ändamålet, till exempel vid sökningar 
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i registret för att kontrollera om en identifierad individ har ett 
vistelseförbud. Om Polismyndigheten däremot behandlar person-
uppgifterna i en digital miljö utanför registret är lagen inte tillämplig. 
Sådan behandling omfattas i stället av den reglering som gäller i 
övrigt för Polismyndighetens personuppgiftsbehandling. 

Förhållandet till annan reglering 

4 § 

Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning). 

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen 
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den 
lagen, om inte annat följer av denna lag. 

 
Övervägandena finns i avsnitt 9.3.6. 

I paragrafen anges lagens förhållande till annan reglering. Första 
stycket upplyser om att lagen innehåller bestämmelser som 
kompletterar dataskyddsförordningen. Förordningen är direkt 
tillämplig men förutsätter eller tillåter i vissa avseenden nationella 
bestämmelser som kompletterar förordningen, i form av 
preciseringar eller undantag. Hänvisningen till dataskyddsför-
ordningen är dynamisk, det vill säga den avser dataskydds-
förordningen i dess vid varje tidpunkt gällande lydelse. 

I andra stycket anges lagens relation till den generella nationella 
dataskyddslagen, lagen (2018:218) med kompletterande bestäm-
melser till EU:s dataskyddsförordning. Dataskyddslagen komp-
letterar dataskyddsförordningen. Av bestämmelsen framgår att 
dataskyddslagen är subsidiär i förhållande till den föreslagna 
registerlagen. Det innebär att dataskyddslagens bestämmelser endast 
gäller om inte annat föreskrivs i denna lag. 
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Personuppgiftsansvar 

5 § 

Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandling av 
personuppgifter i vistelseförbudsregistret. 
 
Övervägandena finns i avsnitt 9.3.7. 

Paragrafen anger att Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig 
för behandlingen av personuppgifter enligt lagen. Definitionen av 
begreppet personuppgiftsansvarig finns i artikel 4 i dataskydds-
förordningen. Av dataskyddsförordningen följer vissa skyldigheter 
för den som är personuppgiftsansvarig. Den personuppgifts-
ansvarige ska bland annat se till att behandlingen av personuppgifter 
sker på ett korrekt och säkert sätt (artikel 5.2) och att lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder genomförs (artikel 24). 

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen 

6 § 

Polismyndigheten får behandla personuppgifter i vistelseförbuds-
registret endast om det behövs för att upprätthålla gällande beslut om 
vistelseförbud. 
 
Övervägandena finns i avsnitt 9.3.8. 

Paragrafen anger uttömmande det ändamål för vilket 
personuppgifter i vistelseförbudsregistret får behandlas. Personupp-
gifterna får behandlas endast om det behövs för att upprätthålla 
gällande beslut om vistelseförbud. Enligt föreslagen ändring i 12 § 
polislagen (1984:387) får en polisman ta hand om ett barn som 
påträffas på en plats eller i ett område i strid med ett vistelseförbud. 
Polismyndigheten kan därför till exempel behöva göra en sökning i 
registret för att se om ett barn har ett vistelseförbud. 
Polismyndigheten kan också behöva studera uppgifterna i registret 
för att skaffa sig kännedom om vilka barn som har ett vistelseförbud 
inom ett visst geografiskt område, för att kunna agera om dessa barn 
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senare påträffas på en plats i strid med meddelat vistelseförbud. Även 
den behandling som Polismyndigheten kan behöva utföra i registret 
för att fullgöra den föreslagna underrättelseskyldigheten i 23 d § 
LVU faller in under det angivna ändamålet. Underrättelse-
skyldigheten är en förutsättning för att socialnämnden ska få 
kännedom om och kunna agera vid bristande efterlevnad av 
meddelade förbud. 

I bestämmelsen anges att uppgifterna endast får behandlas för det 
angivna ändamålet. Finalitetsprincipen, som kommer till uttryck i 
artikel 5.1 b dataskyddsförordningen, gäller därmed inte vid 
personuppgiftsbehandling i registret. 

Innehåll i registret 

7 § 

Vistelseförbudsregistret får innehålla följande uppgifter om en person 
som har meddelats vistelseförbud: 

1. namn, 
2. personnummer eller samordningsnummer, 
3. folkbokföringsadress och annan stadigvarande adress 
4. omfattningen av beslut om vistelseförbud, och 
5. ansvarig socialnämnd. 

 
Övervägandena finns i avsnitt 9.3.9. 

I paragrafen regleras vilka personuppgifter som får behandlas i 
vistelseförbudsregistret. Inledningsvis anges som en grundläggande 
förutsättning att registret endast får innehålla personuppgifter om 
en person som har meddelats vistelseförbud. Därefter anges en 
uttömmande uppräkning av vilka personuppgifter som får 
registreras, andra typer av personuppgifter får alltså inte behandlas i 
registret. 

De uppgifter som får behandlas är dels olika identifierings-
uppgifter, dels omfattningen av beslutet om vistelseförbud. Av 
punkterna 1 och 2 följer att uppgifter om personens namn och 
personnummer eller samordningsnummer får registreras. I punkt 3 
anges att folkbokföringsadress och annan stadigvarande adress får 
registreras. I de fall det är känt att personen stadigvarande uppehåller 
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sig på en annan adress än folkbokföringsadressen får båda dessa 
adresser föras in. I punkt 4 anges att uppgifter om beslutets 
omfattning får registreras. Vistelseförbud innebär enligt föreslagna 
23 a § LVU ett förbud att vistas på en viss plats eller inom ett visst 
område under vissa tider. Med uppgifter om omfattning av beslutet 
avses därmed vilken plats eller vilket område förbudet avser och 
under vilka tider förbudet gäller. Uppgifter avseende skälen bakom 
beslutet får inte behandlas i registret. Slutligen får enligt punkt 5 
uppgift om vilken socialnämnd som ansvarar för det aktuella 
vistelseförbudsärendet registreras. 

Bevarande och gallring 

8 § 

Uppgifter i vistelseförbudsregistret ska gallras så snart uppgifterna inte 
längre behövs för det ändamål som anges i 6 §, och senast när 
Polismyndigheten får information om att vistelseförbudet upphört. 
 
Övervägandena finns i avsnitt 9.3.11. 

Paragrafen reglerar gallring av personuppgifter i registret. Av 
bestämmelsen följer att uppgifterna ska gallras om de inte längre 
behövs för det ändamål som anges i 6 §, det vill säga för att 
upprätthålla gällande beslut om vistelseförbud. Mot bakgrund av att 
ändamålet är att upprätthålla gällande beslut upphör behovet av att 
behandla uppgifterna senast i samband med att ett beslut om 
vistelseförbud upphör. Uppgifterna ska därför alltid gallras senast 
när Polismyndigheten får information om att vistelseförbudet 
upphört. Det kan bli aktuellt att gallra uppgifter tidigare, till exempel 
om en adressuppgift blir inaktuell. 
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11.2 Förslag till lag om ändring i polislagen 
(1984:387) 

12 § 

Någon som kan antas vara under arton år får tas om hand av en 
polisman för att genom dennes försorg skyndsamt överlämnas till sina 
föräldrar eller någon annan vårdnadshavare eller till socialnämnden, 
om personen 

1. påträffas på en plats eller inom ett område i strid med ett förbud 
meddelat med stöd av 23 a § lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, eller 

2. anträffas under förhållanden som uppenbarligen innebär 
överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes hälsa eller 
utveckling. Vid bedömningen av risken för den unges hälsa eller 
utveckling ska det beaktas om man kan befara att den unge kan komma 
att utsättas för brott, involveras i brottslig verksamhet eller skadas 
genom något annat socialt nedbrytande beteende. 

 
Övervägandena finns i avsnitt 8.6.5. 

Paragrafen behandlar polismans befogenhet att i vissa situationer 
ta hand om någon som kan antas vara under 18 år för att skyndsamt 
överlämna personen till föräldrarna eller någon annan vårdnads-
havare eller till socialnämnden. Förutom den materiella ändringen i 
punkten 1 ändras paragrafen redaktionellt. 

Punkten 2 motsvarar hittillsvarande reglering i 12 § gällande 
polismans befogenhet att ta hand om någon som kan antas vara 
under 18 år som anträffas under förhållanden som uppenbarligen 
innebär en överhängande och allvarlig risk för personens hälsa eller 
utveckling. Någon ändring i sak är inte avsedd. 

Enligt punkten 1, som är ny, får en polisman ta hand om ett barn 
som påträffas på en plats eller inom ett område i strid med ett beslut 
om vistelseförbud som meddelats enligt föreslagna 23 a § lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Bestäm-
melsen innebär inte att Polismyndigheten aktivt ska söka efter barn 
som har ett meddelat vistelseförbud utan ger myndigheten möjlighet 
att agera i de fall dessa barn påträffas. 
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Det ska vara fråga om endast ett kortare omhändertagande. 
Barnet ska i första hand överlämnas till föräldrarna eller annan 
vårdnadshavare. Polismannen bör så fort som möjligt försöka få 
kontakt med föräldrarna eller vårdnadshavarna för att be dem hämta 
barnet. Om det är möjligt och lämpligt kan polismannen skjutsa hem 
barnet. Om det inte går att få kontakt med föräldrar eller vårdnads-
havare eller om det av någon särskild anledning är olämpligt att 
överlämna barnet i deras vård måste i stället företrädare för 
socialnämnden, till exempel socialjouren, kontaktas. 

För att ett omhändertagande med stöd av punkten 1 ska bli 
aktuellt krävs att barnet kan identifieras som ett barn som meddelats 
vistelseförbud. Enligt lagen (0000:00) om register över vistelse-
förbud får Polismyndigheten föra ett register med uppgifter om 
meddelade vistelseförbud. 

Omhändertagande enligt bestämmelsen omfattas av den 
allmänna principen för polisingripanden i 8 §, enligt vilken en 
polisman ska ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till 
åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Vidare får tvång endast 
tillgripas i den form och den utsträckning som behövs för att det 
avsedda resultatet ska uppnås. Om barnet frivilligt lämnar platsen 
efter tillsägelse eller om föräldrar eller vårdnadshavare efter kontakt 
kommer och hämtar barnet på platsen ska ett omhändertagande inte 
ske. Ett mer än helt kortvarigt omhändertagande kan normalt inte 
heller anses vara förenligt med 8 § polislagen. Enligt 17 § polislagen 
får ett omhändertagande enligt polislagen inte orsaka den 
omhändertagne större olägenhet än som är oundviklig med hänsyn 
till åtgärdens syfte och inte heller väcka onödig uppmärksamhet. 
Den som har omhändertagits får inte underkastas annan 
inskränkning i sin frihet än som behövs med hänsyn till ändamålet 
med åtgärden, ordning eller säkerhet. 

Barn som överträder ett vistelseförbud kan komma att påträffas i 
situationer där förhållandena är sådana att även ingripande enligt 
12 § 2 eller 13 § kan bli aktuellt. Om det finns en konkret och 
omedelbar fara för att visst brott ska begås och ett ingripande behövs 
för att den straffbelagda handlingen ska avvärjas, bör det i första 
hand bli aktuellt med ett ingripande enligt 13 §. På motsvarande sätt 
bör ett omhändertagande enligt 12 § 2 bli aktuellt om barnet 
påträffas i en situation som utgör en allvarlig risk för barnets hälsa 
eller utveckling (jfr prop. 2011/12:171 s. 44). 
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11.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga 

1 § 

Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i 
samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare 
enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna ska 
präglas av respekt för den unges människovärde och integritet. 

Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, 
om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det 
kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av 
den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när 
den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv. 

Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men 
inte 20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och 
personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård 
och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med den unges 
samtycke. 

Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 22, 23 a, 24 
eller 31 a §§. 

Vid beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara 
avgörande. 
 
Övervägandena finns i avsnitt 8.2. 

Fjärde stycket i bestämmelsen ändras så att det framgår att beslut 
om vistelseförbud enligt föreslagna 23 a § inte förutsätter något 
samtycke från vårdnadshavarna och barnet, om han eller hon har 
fyllt 15 år. 

1 § femte stycket blir tillämplig vid beslut enligt de nya 
bestämmelserna om vistelseförbud, vilket innebär att barnets bästa 
ska vara avgörande även vid beslut om vistelseförbud. 

23 a § 

En person som är under 18 år ska kunna förbjudas att under vissa tider 
vistas på en särskilt angiven plats eller inom ett särskilt angivet område 
(vistelseförbud), om 
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1. det finns en påtaglig risk att den unge kommer att utveckla ett 
sådant beteende som avses i 3 § och det med hänsyn till den unges hälsa 
eller utveckling finns behov av att begränsa den unges närvaro på 
platsen eller i området, eller 

2. den unge har ett vårdbehov på grund av sådana förhållanden som 
avses i 3 § och det med hänsyn till den unges hälsa eller utveckling finns 
behov av att begränsa den unges närvaro på platsen eller i området. 

 
Övervägandena finns i avsnitt 8.2. 

Paragrafen är ny och reglerar förutsättningarna för att meddela 
någon som är under 18 år vistelseförbud. Vistelseförbud definieras 
som ett förbud att under vissa tider vistas på en särskilt angiven plats 
eller inom ett särskilt angivet område. Vistelseförbud kan enligt 
bestämmelsen beslutas i två situationer. 

Enligt punkten 1 får vistelseförbud meddelas för den som är under 
18 år om det finns en påtaglig risk att den unge kommer att utveckla 
ett sådant beteende som avses i 3 § och det med hänsyn till den unges 
hälsa eller utveckling finns behov av att begränsa den unges närvaro 
på platsen eller i området. 

De beteenden som omnämns i 3 § är missbruk av beroendefram-
kallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt 
nedbrytande beteende. Med begreppet socialt nedbrytande beteende 
menas att barnet beter sig på ett sätt som avviker från samhällets 
grundläggande normer (prop. 1989/90:28 s. 67). Att uppvisa en 
tydlig dragning till asociala och destruktiva miljöer kan anses utgöra 
ett socialt nedbrytande beteende (RÅ 2000 ref. 33). Enbart det 
förhållandet att barnet utsätter sig för risk innebär inte att det finns 
ett beteende som kan betecknas som socialt nedbrytande (HFD 
2015 ref. 7). 

Det krävs att det finns en påtaglig risk för att barnet utvecklar ett 
sådant beteende som avses i 3 §. Med påtaglig risk avses detsamma 
som med påtaglig risk i bestämmelserna om beredande av vård enligt 
2 och 3 §§ och utreseförbud, dock med beaktande av att det är fråga 
om en riskbedömning som tar sikte på andra förhållanden. 
Riskbedömningen i punkten 1 avser risken för att barnet kommer 
att utveckla ett visst typiskt sett skadligt beteende. I uttrycket 
påtaglig risk ligger att det inte kan vara fråga om någon ringa risk. 
Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för en risk att 
barnet kommer att utveckla ett sådant beteende som avses i 3 §. 
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Subjektiva antaganden om en risk eller ovidkommande 
omständigheter får inte läggas till grund för ett vistelseförbud. Det 
är till exempel inte tillräckligt att barnet bor eller vistas i ett område 
som anses särskilt utsatt för kriminalitet. Vid bedömningen måste 
utgångspunkten vara barnets situation och en närliggande eller klart 
förutsebar utveckling av denna. Hypotetiska resonemang om fram-
tida händelser kan inte ligga till grund för beslut om vistelseförbud. 
Omständigheter som kan innebära att det finns en påtaglig risk för 
att ett barn utvecklar ett sådant beteende som avses i 3 § kan till 
exempel vara att barnet interagerar med äldre kriminella aktörer 
inom ett visst område, eller om barnet utför tjänster åt dessa aktörer. 
Att barnet påträffas påverkad av droger eller alkohol kan också vara 
en sådan omständighet. Det kan även vara barn som återkommande, 
vid olämpliga tider på dygnet, påträffas i miljöer där det förekommer 
missbruk eller kriminalitet och där föräldrarna inte förmår få barnet 
att stanna hemma eller undvika dessa miljöer. 

Avsikten med att förbjuda ett barn att vistas i en viss miljö är att 
skydda barnet från en miljö som bedöms som skadlig för barnets 
hälsa eller utveckling. I bestämmelsen uppställs därför som krav att 
det med hänsyn till barnets hälsa eller utveckling ska finnas behov av 
att begränsa dennes närvaro på platsen eller i området. Det måste 
alltså gå att identifiera en plats eller ett område där miljön är sådan 
att barnets hälsa eller utveckling kan komma att påverkas negativt 
om barnets närvaro på platsen eller i området inte begränsas. Det vill 
säga barnets närvaro i den aktuella miljön ska kunna bedömas ha 
betydelse för risken att barnet utvecklar ett sådant beteende som 
avses i 3 §. Det kan till exempel vara en plats där barnet kommer i 
kontakt med kriminella eller andra aktörer som försöker påverka 
barnet, eller en plats där det förekommer narkotika och där barnet 
påträffats påverkad. Det kan också vara ett område inom vilket 
barnet tidigare begått upprepad brottslighet tillsammans med andra. 
Bedömningen av om det finns skäl att begränsa barnets närvaro i den 
aktuella miljön är en individuell bedömning som ska göras utifrån 
barnets specifika omständigheter. 

I punkten 2 anges att vistelseförbud även kan beslutas om barnet 
har ett vårdbehov på grund av sådana förhållanden som avses i 3 §. 
Vistelseförbud kan alltså också beslutas om barnet, genom missbruk 
av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något 
annat socialt nedbrytande beteende, utsätter sin hälsa eller 
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utveckling för en påtaglig risk att skadas. I denna situation är det 
alltså fråga om samma riskbedömning som görs i fråga om barnet är 
i behov av vård med stöd av 3 §. 

Det uppställs inte som krav att barnet faktiskt mottar vård med 
stöd av 3 §. Avgörande är att barnet har ett vårdbehov på grund av 
angivna förhållanden. Även barn som mottar vårdinsatser med stöd 
av socialtjänstlagen (2001:453), eller som inte mottar vårdinsatser 
alls, kan därmed få ett vistelseförbud, så länge de har ett vårdbehov 
på grund av de förhållanden som anges i 3 §. 

Även i denna situation krävs att det med hänsyn till barnets hälsa 
eller utveckling finns behov av att begränsa barnets närvaro på 
platsen eller i området. I förhållande till detta rekvisit ska prövningen 
ske på samma sätt som enligt första punkten. 

Ett vistelseförbud kan alltså meddelas såväl när förutsättningarna 
för vård enligt lagen är uppfyllda som när så inte är fallet. Om 
förutsättningarna för tvångsvård enligt 3 § är uppfyllda är inte 
avsikten att vistelseförbud ska ersätta ett beslut om vård, men väl 
kunna komplettera ett sådant ingripande. Vistelseförbud utgör inte 
en vårdinsats i egentlig mening och har inte någon påverkan på risk- 
och skyddsfaktorer i övrigt i barnets liv. Vistelseförbud kan därför 
inte ersätta de typer av vårdinsatser som barnet kan bli föremål för 
med stöd av LVU och socialtjänstlagen. 

Förbudet ska avse en särskilt angiven plats eller ett särskilt 
angivet område, det vill säga platsen eller området måste vara 
geografiskt avgränsat. Det ska i beslutet tydligt anges vilken plats 
eller vilket område som förbudet avser. Platsen eller området ska 
identifieras och avgränsas utifrån den risk miljön utgör för det en-
skilda barnet. Med plats avses en mindre, tydligt avgränsad 
geografisk yta som till exempel ett torg, en viss gata eller en skolgård. 
Med område avses en större geografisk yta som till exempel en viss 
kommundel. 

Förbudet ska också vara avgränsat till att gälla en viss tid. 
Förbudet bör begränsas till de tider de skadliga elementen i miljön 
bedöms vara som mest framträdande. Det är utifrån individens 
situation som det ska avgöras vid vilka tider förbudet ska gälla. 
Vilken typ av plats eller område som förbudet avser kan också ha 
betydelse för vid vilka tider förbudet ska gälla. Det är till exempel i 
regel inte aktuellt att besluta om förbud att vistas på en plats inom 
barnets skolområde under skoltid. De behov som barnet har av att 
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vistas på platsen eller i området ska beaktas och tidsgränserna ska så 
långt som möjligt sättas så att de positiva aspekter som kan finnas av 
att barnet har tillgång till platsen eller området inte påverkas. I regel 
bör beslutet kunna formuleras på så sätt att barnet förbjuds att vistas 
på angivet område till exempel kl. 18–07. Det kan finnas situationer 
där detta inte är tillräckligt för att säkerställa att vistelseförbudet inte 
inskränker barnets möjligheter att till exempel delta i en fritids-
aktivitet. I ett sådant fall kan det finnas behov av att formulera 
vistelseförbudet som ett förbud att vistas på en plats under kvällstid 
med ett undantag som ger barnet rätt att en viss dag i veckan passera 
platsen vid de tider aktiviteten startar och slutar. 

En proportionalitetsbedömning ska göras i varje enskilt fall, 
vilket följer av att vistelseförbud utgör ett intrång i grundläggande 
fri- och rättigheter samt av den allmänna proportionalitetsprincip 
som utvecklats i rättspraxis och som för förvaltningsmyndigheternas 
del kommer till uttryck i 5 § tredje stycket förvaltningslagen 
(2017:900). Även behovsprincipen, det vill säga att insatsen inte ska 
användas om målet kan uppnås med mindre ingripande åtgärder, ska 
beaktas. Både socialnämnd och domstol ska alltså pröva att skälen 
för vistelseförbudet väger upp det intrång eller men i övrigt som 
åtgärden innebär för den enskilde. Hur starkt stödet är för att den 
aktuella platsen har betydelse för barnets negativa utveckling och 
möjligheten att insatsen kommer att uppnå den avsedda effekten ska 
beaktas vid bedömningen. Dessa omständigheter ska ställas mot hur 
ingripande vistelseförbudet förväntas bli för barnet. Barnets behov 
av att vistas på platsen eller i området för att exempelvis kunna delta 
i positiva sociala aktiviteter eller ta sig till och från kollektivtrafik, 
samt barnets möjlighet att få dessa behov tillgodosedda på annat sätt 
ska beaktas. Det är också av vikt att beakta vad vistelseförbudet 
innebär för det enskilda barnet i fråga om vilka andra miljöer barnet 
blir utlämnat till. Ju större behov barnet har av att vistas på platsen 
eller i området, desto starkare är skälen mot ett vistelseförbud. I en 
sådan situation måste det finnas starkt stöd för att ett vistelseförbud 
på den aktuella platsen eller i det aktuella området skulle ha betydelse 
i arbetet med att motverka att barnet utvecklar eller fortsätter ett 
sådant beteende som avses i 3 §. Utformningen av förbudet, det vill 
säga vilka områden och tider förbudet ska avse, är av stor vikt för att 
åtgärden ska anses proportionerlig. Utformningen är också av vikt i 
förhållande till behovsprincipen, förbudet ska inte ha en omfattning 
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som är vidare än nödvändigt. Det är därför nödvändigt att 
socialnämnden vid utformningen av ansökan noga överväger vilken 
plats eller vilket område som förbudet ska avse samt under vilka 
tider. I domstol är prövningsramen vistelseförbud med den i an-
sökan angivna utformningen, vilket innebär att domstolen vid sin 
proportionalitetsbedömning kan justera utformningen inom de i 
ansökan givna ramarna. Domstolen kan, om socialnämnden i 
ansökan anger att förbudet ska gälla under tidsintervallet kl. 14-07, 
besluta att förbudet ska gälla till exempel kl. 18-07. Domstolen kan 
däremot inte besluta att förbudet ska gälla under ett tidsintervall 
som inte ryms inom det intervall som angetts i ansökan. På 
motsvarande sätt kan domstolen inskränka det geografiska område 
som anges i ansökan, men inte utöka området. 

Att kombinera vistelseförbudet med andra typer av insatser är 
också ett sätt att motverka, eller lindra, de negativa effekter förbudet 
kan ha för det enskilda barnet. Det är därför av vikt att behovet av 
andra insatser övervägs och att andra insatser tillhandahålls i 
kombination med vistelseförbudet i den omfattning som bedöms 
behövligt. 

Eftersom 1 § andra och tredje stycket samt 2 och 3 §§ inte ska 
tillämpas när det gäller vistelseförbud kan en sådan åtgärd beslutas 
oberoende av frågan om samtycke från den eller dem som har 
vårdnaden om barnet eller, när barnet har fyllt 15 år, barnet själv. 

Uppgifter om att ett barn kan vara i behov av ett vistelseförbud 
kan komma till socialnämndens kännedom på olika sätt. Det kan till 
exempel vara fråga om uppgifter från skola, Polismyndigheten och 
fältassistenter. När sådana uppgifter kommer till socialnämndens 
kännedom blir bestämmelserna i socialtjänstlagen tillämpliga, bland 
annat bestämmelserna om handläggning av ärenden. 

23 b § 

Beslut om vistelseförbud meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan 
av socialnämnden. 

Ansökan ska innehålla en redogörelse för 
1. den unges förhållanden, 
2. de omständigheter som utgör grund för att den unge behöver 
skyddas genom ett vistelseförbud, 
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3. tidigare vidtagna åtgärder, 
4. vilka övriga åtgärder som beslutats eller övervägs, 
5. hur relevant information lämnats till den unge, 
6. vilket slags relevant information som lämnats, och 
7. den unges inställning. 

 
Övervägandena finns i avsnitt 8.5.2. 

Paragrafen är ny och reglerar dels att beslut som vistelseförbud 
ska meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan från social-
nämnden, dels vad ansökan ska innehålla. 

Av första stycket framgår att beslut om vistelseförbud meddelas av 
förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden. Detta innebär att 
förfarandet är detsamma som vid beredande av vård enligt 4 §, 
fortsatt omhändertagande för tillfällig vård enligt 9 a §, flytt-
ningsförbud enligt 24 § och utreseförbud enligt 31 b §. När 
socialnämnden ska besluta om en ansökan om vård till förvalt-
ningsrätten ska enligt 11 kap. 8 § tredje stycket socialtjänstlagen 
bestämmelserna i förvaltningslagen tillämpas. Det innebär att bland 
annat förvaltningslagens regler om partsinsyn och kommunicering 
är tillämpliga. Enligt 11 kap. 9 § socialtjänstlagen har den som 
ärendet rör också rätt till att få företräde inför nämnden, om inte 
särskilda skäl föranleder annat. 

I andra stycket specificeras vad socialnämndens ansökan måste 
innehålla. Kraven är huvudsakligen desamma som på social-
nämndens ansökan om vård enligt 4 § andra stycket. Några krav som 
motsvarar bestämmelsen att socialnämnden i vårdfallen ska redogöra 
för den vård som den avser anordna återfinns dock inte eftersom ett 
vistelseförbud inte har något särskilt vårdinnehåll. I stället ska 
ansökan innehålla en redogörelse för vilka övriga åtgärder som 
beslutats eller övervägs. Det är av vikt att vistelseförbudet kombi-
neras med andra vårdinsatser för att ett barns negativa utveckling ska 
kunna brytas. Att förvaltningsrätten får vetskap om vilka övriga 
insatser som beslutats eller övervägs är därför viktigt. 

Ansökan ska även innehålla uppgifter om vilken relevant 
information som lämnats till barnet, hur informationen lämnats och 
barnets inställning. Av 11 kap. 2 § socialtjänstlagen följer att de som 
berörs av en utredning rörande om ett barn behöver skydd eller stöd 
från socialnämnden som huvudregel genast ska underrättas om att 
en utredning har inletts. Både barnet och vårdnadshavarna berörs av 



Författningskommentar Ds 2022:12 

234 

en utredning rörande vistelseförbud. Av 36 § LVU följer att barnet 
ska få relevant information och ska ges möjlighet att framföra sina 
åsikter i frågor som rör honom eller henne. Det följer även av artikel 
12 i barnkonventionen att barn som är i stånd att bilda egna åsikter 
ska ha möjlighet att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet. 

23 c § 

Om ett vistelseförbud har meddelats ska socialnämnden inom tre 
månader från dagen för beslutet pröva om vistelseförbudet ska upphöra. 
Denna fråga ska därefter prövas fortlöpande inom tre månader från 
senaste prövning. 

Om det inte längre finns skäl för ett vistelseförbud, ska social-
nämnden besluta att vistelseförbudet ska upphöra. 

Ett vistelseförbud upphör senast när den unge fyller 18 år. 
 
Övervägandena finns i avsnitt 8.5.3. 

I paragrafen, som är ny, anges att socialnämnden är skyldig att 
regelbundet ompröva ett vistelseförbud. I paragrafen regleras också 
när ett vistelseförbud ska upphöra. 

Socialnämndens skyldighet att pröva om vistelseförbudet ska 
upphöra enligt första stycket är utformad utifrån regleringen om 
omprövning av vård enligt 13 § andra stycket och av utreseförbud 
enligt 31 c § första stycket och är avsedd att tillämpas på ett i 
huvudsak motsvarande sätt. Omprövning av vistelseförbud ska dock 
ske inom tre månader från dagen då domstol meddelade beslut om 
vistelseförbud, och därefter fortlöpande inom tre månader. Om-
prövningsintervallet är alltså kortare när det gäller vistelseförbud än 
vid omprövning av vård och utreseförbud. 

Av andra stycket framgår att socialnämnden ska besluta att 
vistelseförbud ska upphöra när det inte längre finns skäl för ett 
vistelseförbud, det vill säga då kriterierna för ett vistelseförbud enligt 
23 a § inte längre är uppfyllda. Det kan till exempel vara fråga om att 
det inte längre finns en påtaglig risk att barnet utvecklar ett sådant 
beteende som avses i 3 §, eller att barnets beteende förbättrats på ett 
sådant sätt att han eller hon inte längre har ett socialt nedbrytande 
beteende. Det kan också vara fråga om att det inte längre finns skäl 
att tro att det angivna området har en skadlig inverkan på barnets 
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utveckling. De kriminella aktörer som barnet haft samröre med 
kanske inte längre rör sig i området eller det förekommer inte längre 
narkotikahandel på platsen. Nämnden ska på eget initiativ pröva om 
vistelseförbudet ska upphöra, när omständigheterna ger anledning 
till det. Socialnämnden har ansvaret för att ett vistelseförbud inte 
består under längre tid än vad som är nödvändigt. Bestämmelsen 
motsvarar huvudsakligen 21 § första stycket om upphörande av vård 
och 31 c § andra stycket om upphörande av utreseförbud. 

Socialnämnden har även en skyldighet att ompröva beslutet om 
barnet, om han eller hon fyllt 15 år, eller vårdnadshavarna begär det. 

Av 41 § LVU följer att de omprövningsbeslut nämnden fattar är 
överklagbara. 

En ändring av ett meddelat beslut i inskränkande riktning, det vill 
säga att tidsintervallet kortas ned eller platsen för förbudet 
inskränks, kan fattas inom ramen för omprövningsförfarandet, 
oavsett om det är en tremånadersomprövning eller en omprövning 
efter begäran. Om socialnämnden däremot anser att det finns 
förutsättningar för vistelseförbud men i förhållande till en annan 
plats, under andra tider eller under ett längre tidsintervall än vad som 
gäller enligt det tidigare meddelade beslutet, kan ett sådant beslut 
inte fattas inom ramen för omprövningsförfarandet. Om det finns 
skäl att ändra utformningen av vistelseförbudet på ett sådant sätt är 
det fråga om ett nytt vistelseförbud och en ansökan ska då på 
sedvanligt vis lämnas in till förvaltningsrätten. 

I tredje stycket anges att vistelseförbud upphör senast när den 
unge fyller 18 år. Detta är en följd av att ett vistelseförbud endast får 
meddelas för den som inte har fyllt 18 år. Bestämmelsen motsvarar 
vad som gäller för vård enligt 2 § och utreseförbud. 

23 d § 

Får socialnämnden kännedom om att den unge överträtt ett vistelse-
förbud ska socialnämnden skyndsamt kalla den unge och dennes 
vårdnadshavare till ett samtal. 

Socialtjänsten, Polismyndigheten och anställda vid dessa 
myndigheter är skyldiga att genast underrätta socialnämnden om de i 
sin verksamhet påträffar, eller på annat sätt får kännedom om, ett barn 
som överträder ett meddelat vistelseförbud. 
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Övervägandena finns i avsnitt 8.6.3 och 8.6.7. 
Paragrafen är ny. I bestämmelsen regleras dels en skyldighet för 

socialnämnden att genomföra ett samtal med barnet och dennes 
vårdnadshavare vid överträdelser av meddelade vistelseförbud, dels 
en underrättelseskyldighet för vissa aktörer. 

I första stycket anges att nämnden skyndsamt ska kalla den unge 
och dennes vårdnadshavare till ett samtal om nämnden får 
kännedom om att vistelseförbudet inte efterlevs. Vid samtalet har 
nämnden möjlighet att förmedla sin syn på barnets situation och att 
förklara syftet med förbudet. Samtalet kan ge underlag för social-
tjänstens arbete med att se över vilka andra insatser som kan vara 
aktuella och för att ta ställning till om vistelseförbudets omfattning 
behöver revideras i något avseende. Samtalet ska genomföras 
skyndsamt, i regel inom ett par veckor från det att socialnämnden 
får kännedom om en överträdelse av ett meddelat vistelseförbud. 

Skyldigheten att genomföra samtal är oberoende av hur nämnden 
får kännedom om överträdelsen. Socialnämnden kan till exempel få 
kännedom om överträdelsen på grund av att socialtjänstens personal 
gjort iakttagelser, eller på grund av en underrättelse i enlighet med 
bestämmelsens andra stycke. Socialnämnden kan också få kännedom 
om överträdelser på grund av uppgifter som framkommer i 
anmälningar som sker med stöd av 14 kap. 1 § socialtjänstlagen, eller 
genom barnets eller vårdnadshavarnas egna uppgifter. 

I andra stycket anges en underrättelseskyldighet för social-
tjänsten, Polismyndigheten och anställda vid dessa myndigheter. 
Underrättelse ska ske om ett barn påträffas eller det på annat sätt 
blir känt att en överträdelse av ett vistelseförbud skett. Under-
rättelseskyldigheten omfattar observationer som de aktuella 
myndigheterna och deras anställda gör i sin verksamhet, det vill säga 
endast sådana observationer som görs i tjänsten. Eventuella 
observationer som sker som privatperson omfattas inte. Under-
rättelseskyldigheten aktualiseras i de fall de aktuella aktörerna har 
kännedom om att barnet omfattas av ett vistelseförbud. 

Har Polismyndigheten tagit hand om ett barn med stöd av den 
föreslagna 12 § 1 polislagen (1984:387) ska socialnämnden 
underrättas med stöd av denna bestämmelse. Underrättelse ska även 
ske i de fall polismannen inte behöver agera till exempel för att 
barnet efter uppmaning självmant lämnar platsen. 
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Det är av vikt att socialnämnden får kännedom om överträdelsen 
i nära samband med att den sker så att nämnden kan vidta åtgärder. 
Underrättelsen ska därför ske i anslutning till att barnet påträffas 
eller man på annat sätt får kännedom om att barnet överträtt ett 
vistelseförbud. 

Skyldigheten att underrätta socialnämnden utgör en sådan 
sekretessbrytande uppgiftsskyldighet som stadgas i 10 kap. 28 § 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

23 e § 

En sådan kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom socialtjänsten 
eller en domstol ska till Polismyndigheten genast skicka en kopia av ett 
beslut som har meddelats om vistelseförbud samt information om att ett 
sådant beslut har upphört. 
 
Övervägandena finns i avsnitt 9.5. 

Paragrafen är ny och reglerar en skyldighet för den kommunala 
nämnd som fullgör uppgifter inom socialtjänsten samt domstol att 
underrätta Polismyndigheten om beslut om vistelseförbud. En kopia 
av beslut om vistelseförbud ska genast skickas till Polismyndigheten, 
och myndigheten ska även genast underrättas när ett meddelat beslut 
om vistelseförbud upphör. Polismyndighetens möjlighet att 
behandla uppgifterna i ett vistelseförbudsregister regleras i den 
föreslagna lagen (0000:00) om register över vistelseförbud. 

35 § 

I mål om beredande eller upphörande av vård, flyttningsförbud, 
fortsatt omhändertagande för tillfällig vård, vistelseförbud eller 
utreseförbud enligt denna lag ska förvaltningsrätten och 
kammarrätten hålla muntlig förhandling, om detta inte är uppenbart 
obehövligt. Muntlig förhandling ska alltid hållas, om någon part 
begär det. Parterna ska upplysas om sin rätt att begära muntlig 
förhandling. 

Om en enskild part som har kallats vid vite att inställa sig 
personligen till en förhandling uteblir, får rätten förordna att han 
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eller hon ska hämtas till rätten antingen omedelbart eller till en 
senare dag. 
 
Övervägandena finns i avsnitt 8.5.4. 

I paragrafen behandlas frågan om muntlig förhandling i vissa mål 
enligt lagen. Även frågan om hämtning till förhandling behandlas. 
Paragrafens första stycke ändras på så sätt att bestämmelsen är 
tillämplig även i mål om vistelseförbud. 

39 § 

I mål och ärenden om beredande av vård enligt 2 eller 3 §, omedelbart 
omhändertagande enligt 6 eller 6 a §, fortsatt omhändertagande 
enligt 9 a §, upphörande av fortsatt omhändertagande enligt 9 b §, 
upphörande av vård enligt 21 §, vistelseförbud enligt 23 a §, 
upphörande av vistelseförbud enligt 23 c §, flyttningsförbud enligt 
24 §, upphörande av flyttningsförbud enligt 26 §, utreseförbud enligt 
31 a §, upphörande av utreseförbud enligt 31 c § eller tillfälligt 
utreseförbud enligt 31 d § eller vid överklagande enligt 41 § första 
stycket 1 ska offentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser 
samt för dennes vårdnadshavare, om det inte måste antas att behov 
av biträde saknas. 

Till offentligt biträde för den unge får endast den förordnas som 
på grund av sina kunskaper och erfarenheter och även i övrigt är 
särskilt lämplig för uppdraget. 

Behövs offentligt biträde både för den unge och för dennes 
vårdnadshavare, förordnas gemensamt biträde, om det inte finns 
motstridiga intressen mellan dem. 

Vid överklagande enligt 42 § ska offentligt biträde förordnas för 
den som är under 15 år och som åtgärden avser, om det inte måste 
antas att behov av biträde saknas. 

Offentligt biträde förordnas av den domstol som handlägger 
målet. I ärenden hos socialnämnd förordnas offentligt biträde av 
förvaltningsrätten. 

 
Övervägandena finns i avsnitt 8.5.4. 
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Bestämmelsen reglerar när och hur offentligt biträde ska 
förordnas och den ändras som en följd av att det införs en reglering 
om vistelseförbud. 

Ändringarna i första stycket innebär att paragrafens nuvarande 
handläggningsbestämmelser om förordnande av offentligt biträde 
ska gälla även i mål och ärenden om vistelseförbud och upphörande 
av vistelseförbud. Som huvudregel ska offentligt biträde därmed 
förordnas i dessa mål och ärenden. 

Ändringarna i första stycket innebär att även handlägg-
ningsbestämmelserna i andra, tredje och femte stycket ska gälla i mål 
och ärenden om vistelseförbud och upphörande av vistelseförbud. 

41 § 

Socialnämndens beslut får överklagas hos förvaltningsrätten, när 
nämnden har 

1. beslutat om var vården av den unge ska inledas eller beslutat i 
fråga om att flytta den unge från det hem där han eller hon vistas, 

2. beslutat i fråga om fortsatt vård med stöd av lagen, 
3. med stöd av 14 § beslutat i fråga om umgänge eller beslutat att 

den unges vistelseort inte ska röjas, 
4. fattat beslut enligt 22 § eller prövat om ett sådant beslut ska 

upphöra att gälla, 
5. med stöd av 31 § beslutat i fråga om umgänge, 
6. beslutat i fråga om fortsatt flyttningsförbud, 
7. beslutat i fråga om upphörande av ett fortsatt 

omhändertagande för tillfällig vård, 
8. beslutat i fråga om fortsatt utreseförbud, 
9. beslutat i fråga om tillfälligt undantag från ett utreseförbud, 

eller 
10. beslutat i fråga om fortsatt vistelseförbud. 
Andra beslut av nämnden enligt denna lag får inte överklagas. 
Rättens beslut enligt 8 och 31 f §§ i fråga om förlängd 

ansökningstid och enligt 32 § om läkarundersökning får inte 
överklagas. 

 
Överväganden finns i avsnitt 8.5.5. 
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Av paragrafens första och andra stycke framgår i vilka fall 
socialnämndens beslut får överklagas till förvaltningsrätten. 

Första stycket 10 är ny och innebär att socialnämndens beslut får 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol när nämnden har beslutat 
i fråga om fortsatt vistelseförbud. Beslut nämnden fattar vid den 
regelbundna omprövning som ska ske enligt föreslagna 23 c § första 
stycket kan överklagas med stöd av bestämmelsen. Ett beslut i fråga 
om fortsatt vistelseförbud kan också vara föranlett av att vårdnads-
havarna eller barnet begärt att ett vistelseförbud ska upphöra. Om 
nämnden avslår en sådan begäran får beslutet överklagas. Om det 
inte längre finns skäl för ett vistelseförbud ska socialnämnden enligt 
föreslagna 23 c § andra stycket besluta att vistelseförbudet ska 
upphöra. Överklaganderätten avser också de fall då socialnämnden 
mot vårdnadshavarnas eller barnets vilja beslutar att vistelseförbud 
ska upphöra. 

43 § 

Polismyndigheten eller, om det gäller en transport av någon som 
vårdas i ett sådant särskilt hem som avses i 12 §, Kriminalvården ska 
lämna hjälp för att på begäran av 

1. socialnämnden eller nämndens ordförande eller rätten bereda 
en läkare, som avses i 32 §, tillträde till den unges hem eller för att 
föra den unge till läkarundersökningen, 

2. socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som 
nämnden har förordnat genomföra beslut om vård eller omhänder-
tagande med stöd av denna lag, 

3. Statens institutionsstyrelse efterforska och hämta den som 
vårdas vid ett hem för särskilt noggrann tillsyn på någon grund som 
anges i 3 §, om den unge har avvikit från hemmet, eller ombesörja 
någon annan förflyttning av honom eller henne, och 

4. socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som 
nämnden har förordnat förflytta ett barn som befinner sig på en plats 
eller inom ett område i strid med ett meddelat vistelseförbud. 

En begäran enligt första stycket får göras endast om 
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att 

åtgärden inte kan utföras utan att de särskilda befogenheter som 
anges i 10 och 10 a §§ polislagen (1984:387) eller, om det gäller en 
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transport som utförs av Kriminalvården, 4 kap. 4 § och 10 § första 
stycket häkteslagen (2010:611) behöver tillgripas, eller 

2. det annars finns synnerliga skäl. 
Andra stycket gäller inte en begäran av rätten och inte heller en 

begäran av Statens institutionsstyrelse om efterforskning. 
 
Övervägandena finns i avsnitt 8.6.6. 

I paragrafen anges i vilka situationer Polismyndigheten och 
Kriminalvården kan bistå med handräckning. 

Första stycket 4 är ny och innebär att socialnämnden kan begära 
hjälp av Polismyndigheten för att förflytta ett barn som påträffas på 
en plats eller inom ett område i strid med ett meddelat 
vistelseförbud. Att begära handräckning av Polismyndigheten kan 
till exempel bli aktuellt i situationer då personal från socialtjänsten 
påträffar ett barn på en plats i strid med ett meddelat vistelseförbud, 
eller på annat sätt får kännedom om att ett barn överträder ett 
vistelseförbud. För att beslutet ska kunna fattas med nödvändig 
skyndsamhet har även ledamot eller tjänsteman som socialnämnden 
förordnat getts befogenhet att begära hjälp av Polismyndigheten. 

I andra stycket anges under vilka förutsättningar hjälp får begäras 
från Polismyndigheten. Stycket blir tillämpligt vid begäran om hjälp 
enligt den föreslagna punkt 4 i första stycket. Av bestämmelsen 
följer att hjälp får begäras endast om det på grund av särskilda 
omständigheter kan befaras att de särskilda befogenheterna enligt 10 
eller 10 a § polislagen behöver tillgripas. Bestämmelserna reglerar 
polisens rätt att använda våld och belägga någon med fängsel. 
Begäran om hjälp kan till exempel göras om det finns någon särskild 
omständighet som ger anledning att befara att barnet kommer att 
sätta sig till motvärn eller om han eller hon uttalat hot i samband 
med tidigare ingripanden. Först om socialnämnden inte på egen 
hand, eller med hjälp av barnets vårdnadshavare, kan få barnet att 
lämna platsen ska hjälp begäras av Polismyndigheten. Hjälp ska 
vidare kunna begäras i andra fall där det finns synnerliga skäl. Det 
kan exempelvis röra sig om situationer där det finns en 
överhängande risk för att barnet skadar sig själv. Det är den 
begärande myndigheten som har att pröva om förutsättningar finns 
för att begära hjälp. 
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11.4 Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen 
(2001:453) 

10 kap. 4 § 

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får ges endast åt en 
särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden 
i ärenden som är en uppgift för nämnden enligt 6 kap. 6, 8 och 11 a–
13 §§ denna lag, 4, 6 och 6 a §§, 11 § första och andra styckena, 13 §, 
14 § tredje stycket, 21, 22, 23 b, 24, 26, 27, 31 b, 31 d, 31 i, och 43 §§ 
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga samt 
11 och 13 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. 

Första stycket gäller även i ärenden enligt 6 kap. 14 § om 
samtycke vägras och beslut enligt 9 kap. 3 § om att föra talan om 
återkrav enligt 9 kap. 1 §. 

 
Övervägandena finns i avsnitt 8.5.6. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om delegation av 
socialnämndens uppgifter. Av uppräkningen i paragrafen framgår i 
vilka fall delegation endast får ske till förtroendevalda. Till 
uppräckningen i första stycket läggs föreslagna 23 b § i lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga till. 
Ändringen är en följd av att det införs en reglering om vistelseförbud 
och innebär att bestämmelsen om begränsning av delegation enligt 
10 kap. 4 § första stycket även ska gälla ärenden om ansökan om 
vistelseförbud.   



Ds 2022:12 Författningskommentar 

243 

11.5 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 

Vistelseförbud 

35 kap 
 

23 b § 
Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av register enligt lagen 
(0000:00) om register över vistelseförbud för uppgift om enskilds 
personliga förhållanden. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
 
Övervägandena finns i avsnitt 9.4. 

Paragrafen är ny och innehåller i första stycket en bestämmelse om 
sekretess för uppgift om enskilds personliga förhållanden i 
verksamhet som avser förande av register enligt föreslagna lagen 
(0000:00) om register över vistelseförbud. 

De uppgifter som omfattas av bestämmelsen är de uppgifter som 
rör enskilds personliga förhållanden som registreras och behandlas i 
vistelseförbudsregistret. I registret får uppgifter om namn, person-
nummer eller samordningsnummer, adress, ansvarig socialnämnd 
och omfattningen av beslutet om vistelseförbud behandlas. 
Bestämmelsen saknar skaderekvisit, vilket innebär att absolut 
sekretess ska råda för uppgifterna. 

För uppgift om enskilds personliga förhållanden i allmän 
handling gäller sekretessen i högst 70 år, vilket framgår av andra 
stycket.
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Uppdragsbeskrivning 

Utredning om möjlighet att begränsa enskilda barns rätt 
att vistas på vissa platser eller områden 

Sammanfattning av uppdraget 

En utredare ska utreda om det i syfte att skydda barn från att fara illa 
bör införas en möjlighet för socialnämnden att genom beslut 
begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller i vissa 
områden i samhället. Utredaren ska särskilt belysa vilka konse-
kvenser en sådan möjlighet kan få för enskilda i olika avseenden och 
hur en sådan möjlighet förhåller sig till grundläggande fri- och 
rättigheter och till Sveriges internationella åtaganden. Utredaren ska 
föreslå de författningsändringar som utredaren anser är nödvändiga. 
Oavsett ställningstagande i fråga om behov ska förslag till författ-
ningsändringar lämnas. 

Bakgrund 

Socialnämnden ska förebygga och förhindra att barn far illa 

Av 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, framgår 
att varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område och har 
det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som 
de behöver. Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp 
under trygga och goda förhållanden. Socialnämnden ska bedriva 
uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att 
förhindra att barn och unga far illa, aktivt arbeta för att förebygga 
och motverka missbruk bland barn och unga och tillsammans med 
samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, uppmärk-
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samma och verka för att barn och unga inte vistas i miljöer som är 
skadliga för dem. 

Socialnämnden ska även med särskild uppmärksamhet följa 
utvecklingen hos barn och unga som har visat tecken på en 
ogynnsam utveckling och i nära samarbete med hemmen sörja för 
att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd 
och stöd som de behöver och, om barnets eller den unges bästa 
motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet. Social-
nämnden ska också sörja för att den som behöver vårdas eller bo i 
ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem, hem för vård 
eller boende, eller stödboende (se 5 kap. 1 § SoL). 

När frivilliga insatser inte är tillräckligt 

Insatser till barn och unga ska i första hand ges i frivillig form enligt 
SoL. Om det inte är möjligt eller tillräckligt, ligger det inom 
socialnämndens ansvar att överväga om barnet eller den unge har 
behov av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga, förkortad LVU. Vård med stöd av LVU innebär att 
barnet eller den unge, åtminstone inledningsvis, placeras utanför sitt 
eget hem i ett familjehem, hem för vård eller boende eller stöd-
boende. 

Enligt 2 § LVU ska vård beslutas om det på grund av fysisk eller 
psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller 
något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den 
unges hälsa eller utveckling skadas. Av 3 § första stycket LVU följer 
att vård också ska beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller 
utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av 
beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat 
socialt nedbrytande beteende. Med socialt nedbrytande beteende 
menas att den unge beter sig på ett sätt som avviker från samhällets 
grundläggande normer. Det kan t.ex. handla om att den unge begår 
enstaka allvarliga brott, ägnar sig åt prostitution, uppträdande på 
”sexklubb” eller vistas i missbruksmiljö (prop. 1989/90:28 s. 109). 
Vidare ska vård, enligt 3 § andra stycket, beslutas om den som dömts 
till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken vid verk-
ställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård för 
att inte löpa sådan risk som avses i 3 § första stycket LVU. 
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När vård med stöd av LVU har beslutats får socialnämnden under 
vissa förutsättningar begränsa den unges umgängesrätt med 
vårdnadshavarna och föräldrarna och besluta att den unges vistelse-
ort inte ska röjas (14 § LVU). Vidare får socialnämnden under vissa 
förutsättningar också besluta om tillfälligt flyttningsförbud för den 
unge (27 § LVU). 

I LVU finns även bestämmelser om förebyggande insatser. Av 
22 § LVU följer att om det kan antas att den som är under 20 år till 
följd av ett beteende som avses i 3 § LVU kommer att behöva 
beredas vård enligt LVU om beteendet fortsätter och det stöd eller 
den behandling som den unge behöver inte kan ges med samtycke av 
den unge själv, om han eller hon har fyllt 15 år, och av den unges 
vårdnadshavare, får socialnämnden besluta att den unge ska hålla 
regelbunden kontakt med en särskilt kvalificerad kontaktperson 
eller delta i behandling i öppna former inom socialtjänsten. Bestäm-
melsen, som ibland kallas för ”mellantvång”, tar sikte på ungdomar 
som har missbruksproblem, begår brott eller beter sig på liknande 
sätt. Syftet är att ge socialnämnden möjlighet att ingripa oberoende 
av samtycke i ett tidigare skede än då en ansökan om vård enligt LVU 
måste göras. 

Regeringen har den 14 november 2019 gett Socialstyrelsen i 
uppdrag att lämna förslag på hur möjligheterna att ge öppna insatser 
utan samtycke, däribland s.k. mellantvång, kan öka. Uppdraget är en 
del i regeringens 34-punktsprogram med förslag på åtgärder mot 
gängkriminalitet. I uppdraget ingår att se över om bestämmelsens 
tillämpningsområde bör utvidgas. Uppdraget ska redovisas den 31 
maj 2021 (S2019/04727). 

Begränsningar i rörelsefriheten enligt LVU 

När rätten har beslutat om vård med stöd av LVU övergår ansvaret 
för den unge på socialnämnden och socialnämnden bestämmer hur 
vården av den unge ska ordnas och var han eller hon ska vistas under 
vårdtiden. 

Barn och unga som med stöd av 3 § LVU vårdas vid de särskilda 
ungdomshem som Statens institutionsstyrelse (SiS) ansvarar för får 
hindras att lämna hemmet och i övrigt underkastas den begränsning 
av rörelsefriheten som är nödvändig för att vården ska kunna 
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genomföras. Den unges rörelsefrihet får också inskränkas när det 
behövs med hänsyn till andra intagnas eller personalens säkerhet 
(15 § LVU). För barn och unga som vårdas i familjehem, hem för 
vård eller boende eller stödboende finns inga möjligheter att med 
fysiska medel hindra den unge från att lämna hemmet eller på annat 
sätt begränsa den unges rörelsefrihet. Om den unge lämnar hemmet 
kan socialnämnden begära biträde av polisen (handräckning) för att 
efterspana den unge och återföra denne till hemmet (43 § LVU). En 
begäran om handräckning får dock endast göras om det på grund av 
särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras 
utan att de särskilda befogenheter att använda våld eller tvång som 
anges i polislagen (1984:387) eller häkteslagen (2010:611) behöver 
tillgripas, eller det annars finns synnerliga skäl. Nämnden får alltså 
begära polishandräckning endast i de situationer där det kan befaras 
att polisens särskilda kompetens och befogenhet att använda våld 
eller tvång behövs för att kunna genomföra åtgärden. 

Den 1 juli 2020 trädde nya bestämmelser om utreseförbud i kraft. 
Utreseförbudet, som regleras i LVU, syftar till att skydda barn från 
att föras utomlands eller lämna Sverige i syfte att ingå barnäktenskap 
eller könsstympas. Ett utreseförbud förutsätter inte beslut om vård 
enligt LVU. Ett utreseförbud utgör dels hinder mot att utfärda pass, 
dels skäl för att återkalla pass och det är straffbart att föra ut ett barn 
ur Sverige i strid med ett utreseförbud. Socialdepartementet har den 
3 mars 2021 beslutat att ge en utredare i uppdrag att se över om 
tillämpningsområdet för utreseförbudet bör utvidgas. I uppdraget 
ingår bland annat att ta ställning till om tillämpningsområdet bör 
utvidgas till att omfatta risken för att ett barn förs utomlands eller 
lämnar Sverige i syfte att utsättas för andra brottsliga gärningar än 
barnäktenskap och könsstympning. I uppdraget ingår även att ta 
ställning till om tillämpningsområdet bör utvidgas till att omfatta 
risken för att ett barn förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att 
delta i terroristbrottslighet, brottslighet med kopplingar till 
kriminella nätverk eller annan allvarlig brottslighet (S2021/02072). 

Rörelsefriheten är grundlagsskyddad 

I 2 kap. regeringsformen, förkortad RF, finns bestämmelser om de 
grundläggande fri- och rättigheterna, däribland rörelsefriheten. Av 2 
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kap. 21 § RF följer att begränsningar i rörelsefriheten endast får 
göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt 
samhälle. Begränsningarna får aldrig gå utöver vad som är 
nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett dem och 
inte heller sträcka sig så långt att de utgör ett hot mot den fria 
åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begräns-
ningar får inte göras enbart på grund av en politisk, religiös, kulturell 
eller annan sådan åskådning. 

Rörelsefriheten skyddas även av artikel 2 i det fjärde tilläggs-
protokollet till Europakonventionen. Förutom att Sverige är 
folkrättsligt förpliktat av konventionen gäller den tillsammans med 
bl.a. fjärde tilläggsprotokollet som lag här i landet enligt lagen 
(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Av 2 
kap. 19 § RF framgår att lag eller annan föreskrift inte får meddelas 
i strid med Sveriges åtaganden på grund av Europakonventionen. 
Även artikel 45 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 
innehåller en rätt för varje unionsmedborgare att fritt röra sig och 
uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. En begränsning ska 
enligt artikel 52 vara föreskriven i lag och förenlig med det väsentliga 
innehållet i stadgans rättigheter och friheter. Vidare får en begräns-
ning, med beaktande av proportionalitetsprincipen, endast göras om 
den är nödvändig och faktiskt svarar mot mål av allmänt samhälls-
intresse som erkänns av unionen eller behovet av skydd för andra 
människors rättigheter och friheter. 

Barnets rättigheter enligt FN:s konvention om barnets 
rättigheter 

Den 1 januari 2020 trädde lagen (2018:1197) om Förenta 
nationernas konvention om barnets rättigheter i kraft. Den nya lagen 
innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska 
beakta de rättigheter som följer av FN:s konvention om barnets 
rättigheter (barnkonventionen). Barnets roll som rättssubjekt 
tydliggörs och barnet förväntas i högre grad hamna i fokus i de 
situationer som gäller barnet. Vid alla åtgärder som rör barn ska i 
första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa och 
konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att 
bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör 
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barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande 
till barnets ålder och mognad (se artikel 3 och 12). Enligt artikel 16 
får inget barn utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt 
privat- och familjeliv. Inget barn får heller utsättas för tortyr eller 
annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraff-
ning. Barn får inte olagligt eller godtyckligt berövas sin frihet. Om 
ett barn frihetsberövas ska det ske enligt lag och endast som en sista 
utväg och under kortast lämpliga tid (se artikel 37). Barn som har 
utsatts för någon form av vanvård, utnyttjande eller övergrepp har 
rätt till fysisk och psykisk rehabilitering och social återanpassning 
(se artikel 39). Ett flertal rättigheter kan påverkas av en begränsad 
rörelsefrihet. Rättigheterna i barnkonventionen ska ses som en 
helhet och de är odelbara och ömsesidigt förstärkande. 

Begränsningar i rörelsefriheten på andra områden 

Det finns regleringar som ger möjlighet att vid straffansvar förbjuda 
någon att få tillträde till och vistas på en viss plats. Dessa förbud 
innebär begränsningar i rörelsefriheten och har till syfte att 
motverka bland annat att brott begås mot vissa personer eller på vissa 
särskilda platser. Det handlar således inte om att skydda en person, 
t.ex. ett barn, från exempelvis en viss miljö. 

Lagen (1988:688) om kontaktförbud ger möjlighet att förbjuda 
en person att under vissa omständigheter besöka eller på annat sätt 
ta kontakt med en annan person eller att följa efter denna person. 
Om ett kontaktförbud inte är tillräckligt, får förbudet utvidgas till 
att avse förbud att uppehålla sig i närheten av en annan persons 
bostad eller arbetsplats eller annat ställe där den personen brukar 
vistas (utvidgat kontaktförbud). 

Lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang ger 
möjlighet att förbjuda en person att få tillträde till och vistas på 
inhägnad plats huvudsakligen avsedd för idrottsutövning när 
idrottsarrangemang anordnas på platsen av en idrottsorganisation. 
Den 1 mars 2021 trädde lagen (2021:34) om tillträdesförbud till 
butik i kraft, som innebär att en person kan förbjudas att få tillträde 
till och vistas i butik. 

Även verkställighet av vissa brottspåföljder kan förenas med 
rörelseinskränkningar. Den som dömts till ungdomsövervakning ska 
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följa en individuellt utformad verkställighetsplan som alltid ska 
innehålla föreskrifter om inskränkningar i den dömdes rörelsefrihet. 
Inskränkningarna ska bestå i antingen ett förbud att lämna bostaden 
under helgkvällar och helgnätter eller andra rörelseinskränkningar 
som t.ex. ett förbud att vistas på en viss plats eller inom ett visst 
område. Vidare kan särskilda föreskrifter om vistelseort meddelas 
den som har blivit villkorligt frigiven från ett fängelsestraff eller har 
dömts till skyddstillsyn. 

Behov av utredning 

En av samhällets viktigaste uppgifter är att ge stöd och skydd till 
barn och unga som behöver det. Stödet behöver sättas in i tid, innan 
problemen hunnit växa. Tidiga, förebyggande och samordnade 
insatser är ofta avgörande för att skydda barn och unga som riskerar 
att fara illa, t.ex. genom att involveras i kriminalitet eller missbruk. 
Socialnämnden behöver förfoga över flera verktyg för att kunna 
gripa in tidigt, även i situationer då samtycke saknas. Socialnämnden 
har dock i dag begränsade möjligheter att ge stöd och skydd när 
samtycke saknas och förutsättningarna för vård enligt LVU inte är 
uppfyllda. 

Det finns många olika riskfaktorer för att barn och unga ska 
utveckla ett normbrytande beteende som kan förknippas med både 
personliga egenskaper och med olika sociala sammanhang som 
familjen, skolan och närsamhället. Varje enskild riskfaktor är ofta 
relativt svag och det krävs i många fall att flera faktorer samverkar 
och skapar en kumulativ effekt för att riskerna ska bli mer påtagliga. 

I fråga om kriminalitet kan den unges umgängeskrets utgöra en 
riskfaktor och vägen in i en kriminell miljö tycks ofta gå genom 
umgänge med personer som kan uppfattas som förebilder. Även när 
det gäller missbruk eller andra former av socialt nedbrytande 
beteende hos barn och unga spelar umgänget och miljön en viktig 
roll. Barn som riskerar att utveckla olika typer av normbrytande 
beteenden kan därför behöva skyddas från platser eller områden i 
samhället där det finns risk för att de i möten med andra individer 
påverkas negativt. Det kan t.ex. handla om att skydda barn från 
miljöer där de riskerar påtryckning för att begå brott eller där de till 
och med riskerar att anlitas för kriminella tjänster. 
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I dag finns inga möjligheter att skydda barn från särskilt utpekade 
platser eller områden i samhället där de riskerar att fara illa. Tvångs-
vård enligt LVU innebär förvisso ett skydd från skadliga miljöer men 
förutsättningarna för sådan vård är inte alltid uppfyllda. Under tiden 
för sådan vård finns inte heller någon möjlighet att meddela förbud 
som riktar in sig på att begränsa den unges rätt att vistas på vissa 
platser eller i vissa områden. 

Att begränsa ett barns rätt att vistas på vissa platser eller i vissa 
områden skulle kunna utgöra ett skydd för barnet. Det skulle också 
kunna markera allvaret i barnets situation, vilket i sin tur skulle 
kunna bidra till att han eller hon tar emot stöd från socialtjänsten 
som kan visa sig vara meningsfullt. En sådan åtgärd skulle alltså 
kunna vara en början till motivationsarbete. Vidare skulle en sådan 
skyddsåtgärd kunna utgöra ett stöd för både barnet och 
vårdnadshavarna att luta sig mot vid påtryckningar utifrån. 

Samtidigt skulle en begränsning av rörelsefriheten innebära en 
inskränkning i barnets grundläggande fri- och rättigheter. Sådana 
inskränkningar behöver övervägas noga och sättas i proportion till 
vad som kan uppnås med inskränkningen. 

Sammanfattningsvis får det anses vara motiverat att utreda om 
socialnämnden i skyddande syfte och för att förebygga att barn far 
illa bör ha en möjlighet att genom beslut begränsa enskilda barns rätt 
att vistas på vissa platser eller i vissa områden i samhället. Eftersom 
en sådan möjlighet skulle utgöra en inskränkning i det enskilda 
barnets fri- och rättigheter krävs noggranna överväganden kring 
vilka åtgärder som i så fall kan komma i fråga. 

Uppdraget 

Utredaren ska utreda om det i syfte att skydda barn från att fara illa 
bör införas en möjlighet för socialnämnden att genom beslut 
begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller i vissa 
områden i samhället. 

Utredaren ska redovisa för- och nackdelar med en sådan 
möjlighet och lämna förslag på hur en sådan ordning skulle kunna se 
ut. Utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv och beslutets ingripande 
karaktär för det enskilda barnet ska den ordning som utredaren 
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föreslår innebära ett domstolsförfarande, t.ex. i likhet med vad som 
gäller för beslut om utreseförbud enligt LVU. 

Utredaren ska särskilt överväga vad som krävs för att ett beslut 
om att begränsa ett enskilt barns rätt att vistas på vissa platser eller i 
vissa områden ska vara verkningsfull, t.ex. hur ett sådant beslut ska 
kunna kontrolleras men även hur överträdelser bör hanteras. I detta 
ingår att se över vilka uppgifter som bör läggas på andra offentliga 
aktörer. 

En möjlighet för socialnämnden att begränsa enskilda barns rätt 
att vistas på vissa platser eller i vissa områden skulle utgöra en 
inskränkning i grundläggande fri- och rättigheter. Utredaren ska 
därför särskilt belysa vilka konsekvenser en sådan möjlighet kan få 
för enskilda i olika avseenden och beakta behovet av att säkerställa 
skyddet av individers grundläggande fri- och rättigheter och av 
tillräckliga rättssäkerhetsgarantier för enskilda. 

En utgångspunkt i arbetet ska vara FN:s konvention om barnets 
rättigheter (barnkonventionen) som blev svensk lag den 1 januari 
2020. 

Utredaren ska föreslå de författningsändringar som utredaren 
anser är nödvändiga. Oavsett ställningstagande i fråga om behov ska 
förslag till författningsändringar lämnas. De författningsförslag som 
lämnas ska vara förenliga med 2 kap. RF och Sveriges internationella 
åtaganden. 

Utgångspunkten för de förslag som utredaren lämnar ska vara att 
förebygga och förhindra att barnet far illa. Eftersom det rör sig om 
förebyggande åtgärder som behöver vidtas i ett så tidigt skede som 
möjligt, bör förslagen avgränsas till barn, dvs. personer under 18 år. 

I uppdraget ingår att undersöka relevant lagstiftning i de andra 
nordiska länderna och i övrigt göra de internationella jämförelser 
som anses befogade. 

Utredaren ska inhämta kunskaper om erfarenheter från berörda 
myndigheter och organisationer, bland annat Socialstyrelsen, 
Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten och Barnombuds-
mannen. 

Utredaren ska också hålla sig informerad om och beakta relevant 
arbete som pågår inom Regeringskansliet och utredningsväsendet. 

Utredaren ska analysera och redovisa kostnadsmässiga och andra 
konsekvenser av lämnade förslag. Utredaren ska även redovisa 
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samhällsekonomiska konsekvenser av förslagen. Utredaren ska 
redovisa och beräkna ekonomiska konsekvenser av lämnade förslag. 

I 14 kap. 3 § RF anges att en inskränkning av den kommunala 
självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn 
till ändamålen. Det innebär att en proportionalitetsprövning ska 
göras under lagstiftningsprocessen. Om något av förslagen påverkar 
den kommunala självstyrelsen ska därför, utöver dess konsekvenser, 
också de särskilda avvägningar som lett fram till förslagen särskilt 
redovisas. 
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<Kommun@orebro.se>; kommunledning@ornskoldsvik.se <kommunledning@ornskoldsvik.se>; 
kundcenter@ostersund.se <kundcenter@ostersund.se>; S Registrator 
<s.registrator@regeringskansliet.se>; betankande@elanders.com <betankande@elanders.com>
Mottaget: 2022-06-22 15:39:16

Remiss promemorian Vistelseförbud för barn - Regeringen.se
 
Remittering av författningsförslag i promemorian Vistelseförbud för barn 

Remissinstanser

1          Akademikerförbundet SSR

2          Barnrättsbyrån

3          Barnens Rätt i Samhället 

4          Barnombudsmannen

5          Botkyrka kommun

6          Brottsförebyggande rådet 

7          Domstolsverket

8          Eskilstuna kommun

9          Falkenbergs kommun

10      Faluns kommun

11      Fryshuset

12      Förvaltningsrätten i Göteborg

13      Förvaltningsrätten i Malmö

14      Förvaltningsrätten i Stockholm

15      Föreningen Knas Hemma 

16      Föreningen Sveriges Socialchefer

17      Göteborgs kommun

18      Haninge kommun

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1o40Xv-0000nk-3i&i=57e1b682&c=xV6LFPZwGCZlTagQmHKmHupqWOhI_8ereu5ab7d3VEpfKw4Zl7W0CJGob2IMCPjS7OlkoTU-RNQbVJ1GTdVRHCFLIEpc4T-mu5Vag4hRtfQ5GHlWpGgrF7R-G-xXK-htgbDt7a14zxo4x5zwdBtEGEOPQ3B1EUDBPhDh6ViZ_dbVmL_c-J_1c1TbvwkvQzHw4u3HvO_Ls2IB6XUS9NF6WcuMwwY05Rt2bIvOOgTQ4hDm3PBWVtVD0_J2RsEhla_h6dlmfJQDSojUx40LD5MXfBLUNhTdZb1CqFYqegKqs_Y


19      Helsingborgs kommun

20      Huddinge kommun

21      Inspektionen för vård och omsorg

22      Integritetsskyddsmyndigheten

23      Justitiekanslern

24      Jämställdhetsmyndigheten

25      Jönköpings kommun

26      Kammarrätten i Stockholm

27      Kriminalvården

28      Kristianstad kommun

29      Köpings kommun

30      Landskrona kommun

31      Linköpings kommun

32      Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum)

33      Luleå kommun

34      Länsstyrelsen i Västra Götalands län

35      Länsstyrelsen i Östergötlands län

36      Malmö kommun

37      Migrationsverket

38      Myndigheten för delaktighet

39      Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

40      Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

41      Norrköpings kommun

42      Norrtälje kommun

43      Orusts kommun

44      Polismyndigheten

45      Riksdagens ombudsmän

46      Robertsfors kommun

47      Rädda Barnen



48      Skolverket

49      Smedjebackens kommun

50      Socialstyrelsen

51      Statens institutionsstyrelse

52      Statskontoret

53      Stiftelsen Allmänna Barnhuset

54      Stockholms kommun

55      Stockholms universitet

56      Sundbybergs kommun

57      Sveriges advokatsamfund

58      Sveriges Kommuner och Regioner

59      Säkerhetspolisen

60      Södertälje kommun

61      Södertörns tingsrätt

62      Trollhättan kommun

63      Uppsala kommun

64      Vision

65      Västerås kommun

66      Växjö kommun

67      Åklagarmyndigheten

68      Örebro kommun

69      Örnsköldsviks kommun

70      Östersunds kommun

 

Som ett led i regeringens prioriteringar för att ta sig an samhällsproblem är det angeläget att 
överväga alla åtgärder som kan förebygga och förhindra att barn och unga involveras i 
kriminalitet. I detta ligger att socialtjänsten behöver fler verktyg i det brottsförebyggande 
arbetet. Vistelseförbud för barn handlar om svåra avväganden och det är därför angeläget 
att inhämta remissinstansernas syn på de bedömningar och förslag som utredaren lämnar. 
Utredaren svarar ensam för innehållet i promemorian.



 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast 
den 17 oktober 2022. Svaren bör lämnas per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och 
med kopia till s.sof@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2022/03063 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den 
andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på 
respektive dokument.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

Frågor under remisstiden besvaras av Maria Zetterström, Enheten för socialtjänst och 
funktionshinderspolitik, maria.zetterstrom@regeringskansliet.se, tel 08-405 10 00 (vx).

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i 
promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom 
parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis 
inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock 
på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte 
har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1o40Xv-0000nk-
3i&i=57e1b682&c=v5RCddHmy4KOXclYLOe3hXbyRkqxNsWBnxtyNXocp17cDX4cNQfnN6vA6
fw1Azcm40tgGyA5UCvyhAF_Y3_j0Umtw5jHtUJTlBZFCYsXluAaFZuzRij_aC3CQJEyLr_5HNHoky
xpqHhykZ6s8o-WJ6H5-EOXVcvsX2z5Wh_W2yUBOacMYljLCt41tKpJGICw.

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av promemorian via ett 
beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

mailto:s.sof@regeringskansliet.se
mailto:maria.zetterstrom@regeringskansliet.se
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1o40Xv-0000nk-3i&i=57e1b682&c=RBY71z3oXbg9MehV9rbP6pqeHonduJ9-IR7UG496l4Nz9FHYnTUXjZbo1KUM6z2tTT3DtaaGKIS_zLdHt1QEzG0s6iaG2jJgzwLvHMLpGQB1jxbp7f2J1N3LJ7vZubn3GaD6VWvOojgGlnBxGh6gpqjz0fz08hl-Gzo1ZkoFAWkcShjtVRFI0GEzqv-5Cq4AZPKzMEzMCl5ahP5o7I1v6A
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1o40Xv-0000nk-3i&i=57e1b682&c=RBY71z3oXbg9MehV9rbP6pqeHonduJ9-IR7UG496l4Nz9FHYnTUXjZbo1KUM6z2tTT3DtaaGKIS_zLdHt1QEzG0s6iaG2jJgzwLvHMLpGQB1jxbp7f2J1N3LJ7vZubn3GaD6VWvOojgGlnBxGh6gpqjz0fz08hl-Gzo1ZkoFAWkcShjtVRFI0GEzqv-5Cq4AZPKzMEzMCl5ahP5o7I1v6A
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1o40Xv-0000nk-3i&i=57e1b682&c=RBY71z3oXbg9MehV9rbP6pqeHonduJ9-IR7UG496l4Nz9FHYnTUXjZbo1KUM6z2tTT3DtaaGKIS_zLdHt1QEzG0s6iaG2jJgzwLvHMLpGQB1jxbp7f2J1N3LJ7vZubn3GaD6VWvOojgGlnBxGh6gpqjz0fz08hl-Gzo1ZkoFAWkcShjtVRFI0GEzqv-5Cq4AZPKzMEzMCl5ahP5o7I1v6A
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1o40Xv-0000nk-3i&i=57e1b682&c=RBY71z3oXbg9MehV9rbP6pqeHonduJ9-IR7UG496l4Nz9FHYnTUXjZbo1KUM6z2tTT3DtaaGKIS_zLdHt1QEzG0s6iaG2jJgzwLvHMLpGQB1jxbp7f2J1N3LJ7vZubn3GaD6VWvOojgGlnBxGh6gpqjz0fz08hl-Gzo1ZkoFAWkcShjtVRFI0GEzqv-5Cq4AZPKzMEzMCl5ahP5o7I1v6A
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1o40Xv-0000nk-3i&i=57e1b682&c=zeQNBuuORdB8Rqo0pTaktiHl9iS4g8s6cOZvq4jXgesJKamiTVbR-yc33CouTg_X3EA-TCgZUgF_NT0eM8PrKKhThChV5K0Am-zeSjmtAAJNTwPT7wlPCjNIe650kogU6OHtblt9huZtkEknH0jjJ6LorKLZnb6Pkf_4hsYpAi1nlzVYF1jFllIZzfdXuhaiKpUk6XnkJVEPi4y4Ha2qcJP177i3KrA2u89BKRr_Rxiox7zQvx9cJsTIAFqpkQv3tQVqDyyte_hf2BQGcYsfkeCDu5KwbWPey_ijLcgRDRtI9a2htcNhmGAGCMitlvKFCpdN5xjcP0uWt_r183tCzqv8FJuCAXn9iItAIxp3ojWFt-bUHmbE_iXtmRN2v1FixwiiI103NdrbjlJuCU5YZ_dS5dzkmd5mNaTMLTRVNGhT4HHRhpuuZlyKaqne7ARfoSrov1po7xDcKyRhOHNnBkGHE0zOr8ALCAo-tpsev4_lNxKLTo_Sr4lzHaBNgwqX


 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på 
remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1o40Xv-0000nk-
3i&i=57e1b682&c=v5RCddHmy4KOXclYLOe3hXbyRkqxNsWBnxtyNXocp17cDX4cNQfnN6vA6
fw1Azcm40tgGyA5UCvyhAF_Y3_j0Umtw5jHtUJTlBZFCYsXluAaFZuzRij_aC3CQJEyLr_5HNHoky
xpqHhykZ6s8o-WJ6H5-EOXVcvsX2z5Wh_W2yUBOacMYljLCt41tKpJGICw.

 

Tony Malmborg
Departementsråd
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Remittering av författningsförslag i promemorian Vistelseförbud 

för barn  

Remissinstanser 

1 Akademikerförbundet SSR 

2 Barnrättsbyrån 

3 Barnens Rätt i Samhället  

4 Barnombudsmannen 

5 Botkyrka kommun 

6 Brottsförebyggande rådet  

7 Domstolsverket 

8 Eskilstuna kommun 

9 Falkenbergs kommun 

10 Faluns kommun 

11 Fryshuset 

12 Förvaltningsrätten i Göteborg 

13 Förvaltningsrätten i Malmö 

14 Förvaltningsrätten i Stockholm 

15 Föreningen Knas Hemma  

16 Föreningen Sveriges Socialchefer 

17 Göteborgs kommun 

18 Haninge kommun 

19 Helsingborgs kommun 
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20 Huddinge kommun 

21 Inspektionen för vård och omsorg 

22 Integritetsskyddsmyndigheten 

23 Justitiekanslern 

24 Jämställdhetsmyndigheten 

25 Jönköpings kommun 

26 Kammarrätten i Stockholm 

27 Kriminalvården 

28 Kristianstad kommun 

29 Köpings kommun 

30 Landskrona kommun 

31 Linköpings kommun 

32 Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum) 

33 Luleå kommun 

34 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

35 Länsstyrelsen i Östergötlands län 

36 Malmö kommun 

37 Migrationsverket 

38 Myndigheten för delaktighet 

39 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 

40 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor  

41 Norrköpings kommun 

42 Norrtälje kommun 

43 Orusts kommun 

44 Polismyndigheten 

45 Riksdagens ombudsmän 

46 Robertsfors kommun 

47 Rädda Barnen 

48 Skolverket 

49 Smedjebackens kommun 
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50 Socialstyrelsen 

51 Statens institutionsstyrelse 

52 Statskontoret 

53 Stiftelsen Allmänna Barnhuset 

54 Stockholms kommun 

55 Stockholms universitet 

56 Sundbybergs kommun 

57 Sveriges advokatsamfund 

58 Sveriges Kommuner och Regioner 

59 Säkerhetspolisen 

60 Södertälje kommun 

61 Södertörns tingsrätt 

62 Trollhättan kommun 

63 Uppsala kommun 

64 Vision 

65 Västerås kommun 

66 Växjö kommun 

67 Åklagarmyndigheten 

68 Örebro kommun 

69 Örnsköldsviks kommun 

70 Östersunds kommun 

 

Som ett led i regeringens prioriteringar för att ta sig an samhällsproblem är 

det angeläget att överväga alla åtgärder som kan förebygga och förhindra att 

barn och unga involveras i kriminalitet. I detta ligger att socialtjänsten 

behöver fler verktyg i det brottsförebyggande arbetet. Vistelseförbud för 

barn handlar om svåra avväganden och det är därför angeläget att inhämta 

remissinstansernas syn på de bedömningar och förslag som utredaren 

lämnar. Utredaren svarar ensam för innehållet i promemorian. 
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Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast  

den 17 oktober 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 

s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

s.sof@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2022/03063 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

Frågor under remisstiden besvaras av Maria Zetterström, Enheten för 

socialtjänst och funktionshinderspolitik, 

maria.zetterstrom@regeringskansliet.se, tel 08-405 10 00 (vx). 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av 

promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

promemorian via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.  

  

mailto:maria.zetterstrom@regeringskansliet.se
https://reg-intern.store.elanders.com/
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Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

Tony Malmborg 

Departementsråd 

 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 

https://regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/
http://www.regeringen.se/


 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för omsorg 2022-09-14 
 

 
§42 KS/2022:1114 
Remissvar av författningsförslag Vistelseförbud för barn Ds 2022:12 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Ställa sig bakom utredarens förslag om att vistelseförbud inte bör införas. 
Sammanfattning av ärendet 
I maj 2021 fick socialdepartementet av regeringen i uppdrag att utreda om det bör införas en 
möjlighet för socialnämnden att i skyddande syfte begränsa ett barns rätt att vistas på vissa platser 
eller områden. Som skäl för uppdraget framfördes bland annat att ett av samhällets viktigaste 
uppdrag är att ge stöd och skydd till barn och unga och att ett sådant stöd måste sättas in i tid. 
Det framhölls vidare att tidiga, förebyggande och samordnade insatser är avgörande för att 
skydda barn och unga som riskerar att fara illa. Som exempel på att fara illa uppgavs att 
involveras i kriminalitet och missbruk eller utsättas för sexuell exploatering eller radikaliserade 
miljöer. I direktivet till utredningen problematiserades det att socialtjänsten idag har begränsade 
möjligheter att sätta in hjälpinsatser när samtycke från vårdnadshavarna och när det behövs, 
barnet själv, saknas. Enligt utredningens uppdragsbeskrivning kan vissa fysiska platser utgöra 
särskilt stora riskfaktorer för barn att fara illa, varför en möjlighet att begränsa ett barns rätt att 
vistas på dessa platser och områden skulle kunna ha en skyddande effekt. Det angavs vidare att 
ett sådant förbud kan markera allvaret i barnets situation vilket i sin tur skulle kunna bidra till att 
barnet och dess familj i större utsträckning skulle ta emot stöd från socialtjänsten på frivillig basis.  
 
Socialtjänsten i Orust kommun har tagit del av utredningen och delar utredarens förslag att 
möjligheten att införa vistelseförbud för barn inte bör införas. 

Utredningens slutsatser 
Syftet med ett vistelseförbud är att hindra barnet från att vistas i en miljö som bedöms kunna 
påverka barnets hälsa eller utveckling negativt. Ett beslut om vistelseförbud skulle inskränka 
rörelsefriheten för de barn som berörs. Inskränkningen kommer att få direkt effekt i barnets 
vardag och påverka ett flertal rättigheter i barnkonventionen. Samtidigt som utredaren bedömer 
att det saknas stöd för att det avsedda ändamålet kommer att uppnås då det är en komplex 
process med flera olika risk- och skyddsfaktorer i samspel som leder till att barn utvecklar 
normbrytande beteenden som kriminalitet, missbruk och andra socialt nedbrytande beteenden. 
Vistelseförbud kommer att inriktas på en faktor, den fysiska miljön, vars betydelse för 
utvecklingen av normbrytande beteende är oklar. Den sociala kontexten och barnets umgänge är 
dock en faktor av stor vikt. Att hindra barnet från att vistas i en viss fysisk miljö kommer enligt 
utredarens bedömning inte ha någon nämnvärd effekt på barnets sociala kontext. Umgänget 
kommer att flytta till en annan plats och använda andra kontaktvägar, till exempel den digitala 
miljön.  

Det finns också omständigheter som tyder på att ett vistelseförbud kan försämra barnets 
möjligheter till en positiv utveckling. Barnet kan utestängas från positiva sammanhang och 
tvångsåtgärden kan skapa en ökad misstro mot de sociala myndigheterna, vilket försvårar 
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möjligheterna att tillhandahålla annan behövlig vård och hjälp. Det är vidare svårt att identifiera 
de relevanta miljöerna vilket innebär att det finns en överhängande risk att förbudet antingen blir 
för brett eller för snävt utformat samt att förbudets utformning blir svår att motivera för den 
enskilde. Det finns också svårigheter med att finna en lämplig kontrollmekanism och sanktioner 
vid bristande efterlevnad.  

Sammantaget bedömer utredaren att begränsningen vistelseförbudet innebär i barnets 
grundläggande fri- och rättigheter inte är ändamålsenlig eller proportionerlig i förhållande till 
syftet att förebygga och förhindra att barn far illa. Att införa en åtgärd med sådana inskränkande 
konsekvenser som vistelseförbudet kommer att ha, samtidigt som det saknas stöd för att åtgärden 
kommer att uppnå det avsedda syftet, kan inte heller anses vara till barnets bästa.  

En reglering som ger socialnämnden möjlighet att begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa 
platser eller områden bör enligt utredaren därför inte införas. 

Socialtjänstens synpunkter på författningsförslaget 
Det sociala umgänget utgör en större risk än den geografiska platsen och umgänget kommer man 
inte åt med ett vistelseförbud. Möjligheten att kommunicera via sociala medier och att snabbt 
byta mötesplatser försvårar för vistelseförbudet att få effekt.  

Vistelseförbud som en tidig insats skulle kunna fungera som en påtryckning när socialtjänsten 
inte når fram till föräldrarna. Det blir ett verktyg för att påtala allvaret i barnets situation. Det kan 
eventuellt också fungera som en hjälp för föräldrarna i gränssättningen, samt som ett stöd för 
barnet att stå emot påtryckningar från riskumgängen. 

Vistelseförbud skulle även kunna användas på andra sätt och i senare skeden vid en negativ 
utveckling hos barnet till exempel i kombination med en pågående LVU-vård, för att möjliggöra 
fortsatt LVU i hemmet, eller efter avslutad LVU-placering.  

Bedömningen är att det skulle kunna ge en positiv effekt för ett fåtal individer, men samtidigt 
finns risken att insatsen blir tandlös eftersom efterlevnaden är svår att kontrollera samt att 
överträdelse av förbudet inte innebär några sanktioner. Om följden endast skulle vara att polisen 
tillåts köra hem barnet är det en möjlighet som redan idag finns enligt 12§ polislagen och inget 
som kräver införande av vistelseförbud. Som utredningen också belyser hade det inte heller varit 
lämpligt eller rimligt att förena en överträdelse med böter eller en avgift. Dels då böter är en 
straffsanktion som inte lämpar sig vid dessa överträdelser, dels då det inte är en önskvärd 
situation att rikta ekonomisk påtryckning mot barn som överträder förbudet. Det strider mot den 
grundläggande utgångspunkten om att barn inte ska försättas i skuld samt att det riskerar att 
försätta barn och familjer som redan har en ansträngd ekonomi i en än mer utsatt situation. 
 
Orust kommun instämmer i utredarens bedömning att vistelseförbudets begränsningar i barnets 
grundläggande fri- och rättigheter, inte är ändamålsenliga eller proportionerliga i förhållande till 
syftet att förebygga och förhindra att ett barn far illa.  Att införa en åtgärd med sådana 
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inskränkande konsekvenser som vistelseförbudet kommer att ha, samtidigt som det saknas stöd 
för att åtgärden kommer att uppnå det avsedda syftet, kan inte anses vara till barnets bästa.  

Orust kommun delar därmed utredarens uppfattning att vistelseförbud för barn inte bör införas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 
Remiss Vistelseförbud för barn Ds 2022:12 
Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Sektor omsorg 
 

 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-09-07 KS/2022:942 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Helena Arvedahl 
telefon 0304-334280 
e-post: helena.arvedahl@orust.se

Remissvar över Ett utvidgat utreseförbud för barn Ds 2022:9 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att: 
Ställa sig bakom förslaget i sin helhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun har fått i uppdrag av Socialdepartementet att svara på remiss gällande 
promemorian Ett utvidgat reseförbud.  
 
Den 1 juli 2020 infördes ett nytt verktyg, utreseförbud, i lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU). Utreseförbudet skyddar i dag barn som riskerar 
att föras ut ur Sverige för att ingå barnäktenskap eller könsstympas genom att barnet 
förbjuds lämna landet. I dag förekommer resor utomlands där barn far illa på andra sätt 
än vad som nu kan leda till utreseförbud. I mars 2021 gav Socialdepartementet därför en 
utredare i uppdrag att se över utreseförbudets tillämpningsområde och analysera om det 
bör utvidgas. Uppdraget är nu slutfört och promemorian har skickats på remiss där 
Orust kommun är en remissinstans.  
 
Enligt utredningen förekommer i dag utlandsresor där barn riskerar att fara illa på andra 
sätt än vad som nu kan leda till utreseförbud i en betydande omfattning. Det handlar till 
exempel om så kallade uppfostringsresor där barn riskerar att utsättas för fysiskt och 
psykiskt våld. Det förekommer också omvändelseförsök av hbtqi-personer och resor för 
så kallade oskuldskontroller och oskuldsoperationer. 
 
Utredningen har också haft i uppdrag att titta på straffansvaret för egenmäktighet med 
barn. För egenmäktighet med barn döms bland annat den som skiljer ett barn under 15 
år från den som vårdar barnet med stöd av LVU. Det är angeläget att bestämmelsen om 
egenmäktighet med barn omfattar samtliga straffvärda gärningar och att straffansvar inte 
kan undgås genom att gärningspersonen för bort ett barn innan ett beslut om 
omedelbart omhändertagande eller ett beslut om vård enligt LVU har kunnat 
verkställas. 

Utredningens förslag 
Utredningen föreslår att tillämpningsområdet för utreseförbudet ska utvidgas. Enligt 
förslaget ska utreseförbud beslutas om det finns en påtaglig risk att ett barns hälsa och 
utveckling riskerar att skadas på grund av att barnet under en utlandsvistelse utsätts för 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-09-07 KS/2022:942

eller utsätter sig själv för sådana förhållanden som kan leda till vård enligt LVU. 
Förslaget innebär att socialtjänsten får ytterligare verktyg att motverka att barn far illa 
och att insatserna bättre kan anpassas för de barn som riskerar att fara illa utomlands. 

Utredningen föreslår också en del åtgärder för att effektivisera skyddet, bland annat att 
utreseförbud ska framgå av efterlysningsregistret. Vidare föreslår utredningen en 
landsomfattande kunskapshöjande insats när det gäller både de nuvarande reglerna om 
utreseförbud och det utvidgade tillämpningsområdet. 

Utredningen föreslår även att det ska bli straffbart att föra bort eller undanhålla ett barn 
i syfte att undvika att ett beslut om vård eller omedelbart omhändertagande enligt LVU 
verkställs. 

Orust kommuns uppfattning 
För socialtjänstens del innebär förslaget främst att nämndens möjlighet att fatta beslut 
om utreseförbud utvidgas till att gälla samtliga ärenden där nämnden har beslutat om 
omedelbart omhändertaganden eller där vård enligt LVU har fastställts. Vidare 
innehåller förslaget ett antal förändringar för att öka möjligheten att beslut om 
utreseförbud kan omsättas i praktiken, dvs. att andra aktörer för bättre möjlighet att 
begränsa att personer som har ett utreseförbud förhindras från att lämna landet. 

Orust kommun ställer sig därför positiv till utredningens förslag om ett utvidgat 
utreseförbud för barn i sin helhet och har i övrigt inga synpunkter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 
Remiss Ett utvidgat utreseförbud för barn Ds 2022:9 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Sektor omsorg 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Lena Gardtman 
Sektorchef omsorg



Ämne: Remiss - Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds 2022:9) - sista svarsdag 3 oktober 2022
Från: Maria Zetterström <maria.zetterstrom@regeringskansliet.se>
Till: kansli@akademssr.se <kansli@akademssr.se>; kommun@ale.se <kommun@ale.se>; 
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kommun@hoor.se <kommun@hoor.se>; registrator.vss@ivo.se <registrator.vss@ivo.se>; 
imy@imy.se <imy@imy.se>; fatima.marrakchi@fifs.se <fatima.marrakchi@fifs.se>; info 
<info@jfst.se>; registrator@jk.se <registrator@jk.se>; info@jamy.se <info@jamy.se>; 
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<info@kvinnonet.org>; kopings.kommun@koping.se <kopings.kommun@koping.se>; 
registrator@liu.se <registrator@liu.se>; lulea.kommun@lulea.se <lulea.kommun@lulea.se>; 
dalarna@lansstyrelsen.se <dalarna@lansstyrelsen.se>; gavleborg@lansstyrelsen.se 
<gavleborg@lansstyrelsen.se>; kronoberg@lansstyrelsen.se <kronoberg@lansstyrelsen.se>; 
norrbotten@lansstyrelsen.se <norrbotten@lansstyrelsen.se>; skane@lansstyrelsen.se 
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ostergotland@lansstyrelsen.se <ostergotland@lansstyrelsen.se>; kommunstyrelsen@malmo.se 
<kommunstyrelsen@malmo.se>; registraturenheten@migrationsverket.se 
<registraturenheten@migrationsverket.se>; info@mfd.se <info@mfd.se>; info@mfof.se 
<info@mfof.se>; info@myndighetensst.se <info@myndighetensst.se>; info@mucf.se 
<info@mucf.se>; norrkoping.kommun@norrkoping.se <norrkoping.kommun@norrkoping.se>; 
kontaktcenter@norrtalje.se <kontaktcenter@norrtalje.se>; origo@stockholm.se 
<origo@stockholm.se>; Orust kommun; registrator.kansli@polisen.se 
<registrator.kansli@polisen.se>; forbund@rfsl.se <forbund@rfsl.se>; info <info@rfsu.se>; 
kontakt@riffi.nu <kontakt@riffi.nu>; info@roks.se <info@roks.se>; kontakt@gapf.se 
<kontakt@gapf.se>; justitieombudsmannen@jo.se <justitieombudsmannen@jo.se>; 
kommun@robertsfors.se <kommun@robertsfors.se>; infoost <infoost@rb.se>; 
registrator@skolverket.se <registrator@skolverket.se>; kommun@smedjebacken.se 
<kommun@smedjebacken.se>; socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
<socialstyrelsen@socialstyrelsen.se>; registrator@stat-inst.se <registrator@stat-inst.se>; 
info@allmannabarnhuset.se <info@allmannabarnhuset.se>; kommunstyrelsen@stockholm.se 



<kommunstyrelsen@stockholm.se>; registrator@su.se <registrator@su.se>; 
kommunstyrelsen@sundbyberg.se <kommunstyrelsen@sundbyberg.se>; svea.hovratt@dom.se 
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kommunstyrelsen@soderhamn.se <kommunstyrelsen@soderhamn.se>; info@tris.se 
<info@tris.se>; trelleborgs.kommun@trelleborg.se <trelleborgs.kommun@trelleborg.se>; 
unicef@unicef.se <unicef@unicef.se>; info@unizon.se <info@unizon.se>; kommun@upplands-
bro.se <kommun@upplands-bro.se>; ledningskontoret@uppvidinge.se 
<ledningskontoret@uppvidinge.se>; Lonerochyrkesvillkor@vision.se 
<Lonerochyrkesvillkor@vision.se>; registrator@aklagare.se <registrator@aklagare.se>; 
Kommun@orebro.se <Kommun@orebro.se>; kommunledning@ornskoldsvik.se 
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<betankande@elanders.com>; S Registrator <s.registrator@regeringskansliet.se>
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Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds 2022:9)
 
Ett utvidgat utreseförbud för barn - Regeringen.se
 
Remissinstanser

1          Akademikerförbundet SSR

2          Ale kommun

3          Alingsås kommun

4          Barnens Rätt i Samhället (BRIS)

5          Barnombudsmannen

6          Bjurholms kommun

7          Borgholms kommun

8          Borås tingsrätt

9          Boxholms kommun

10      Brottsförebyggande rådet (Brå)

11      Brottsofferjouren Sverige

12      Diskrimineringsombudsmannen
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13      Domstolsverket

14      ECPAT Sverige

15      Falkenbergs kommun

16      Falu kommun

17      Filipstads kommun

18      Fryshuset

19      Färgelanda kommun

20      Föreningen Sveriges Ungdomsmottagningar

21      Förvaltningsrätten i Jönköping

22      Förvaltningsrätten i Luleå

23      Förvaltningsrätten i Malmö (migrationsdomstolen)

24      Gävle tingsrätt

25      Göteborgs kommun

26      Höörs kommun

27      Inspektionen för vård och omsorg

28      Integritetsskyddsmyndigheten

29      Islamiska samarbetsrådet

30      Judiska centralrådet

31      Justitiekanslern

32      Jämställdhetsmyndigheten

33      Jönköpings kommun

34      Kammarrätten i Stockholm (Migrationsöverdomstolen)

35      Kammarrätten i Sundsvall

36      Kvinnors nätverk

37      Köpings kommun

38      Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum)

39      Luleå kommun

40      Länsstyrelsen i Dalarnas län

41      Länsstyrelsen i Gävleborgs län



42      Länsstyrelsen i Kronobergs län

43      Länsstyrelsen i Norrbottens län

44      Länsstyrelsen i Skåne län

45      Länsstyrelsen i Stockholms län

46      Länsstyrelsen i Västernorrlands län

47      Länsstyrelsen i Västmanlands län

48      Länsstyrelsen i Västra Götalands län

49      Länsstyrelsen i Östergötlands län

50      Malmö kommun

51      Migrationsverket

52      Myndigheten för delaktighet

53      Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

54      Myndigheten för stöd till trossamfund

55      Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

56      Norrköpings kommun

57      Norrtälje kommun

58      Origo

59      Orusts kommun

60      Polismyndigheten

61      Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och 
intersexpersoners rättigheter (RFSL)

62      Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU)

63      Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor

64      Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks)

65      Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF)

66      Riksdagens ombudsmän

67      Robertsfors kommun

68      Rädda Barnen

69      Skolverket



70      Smedjebackens kommun

71      Socialstyrelsen

72      Statens institutionsstyrelse

73      Stiftelsen Allmänna Barnhuset

74      Stockholms kommun

75      Stockholms universitet

76      Sundbybergs kommun

77      Svea hovrätt

78      Sveriges advokatsamfund

79      Sveriges ambassad i Iran

80      Sveriges ambassad i Kenya

81      Sveriges ambassad i Libanon

82      Sveriges ambassad i Pakistan

83      Sveriges Kommuner och Regioner

84      Sveriges kristna råd

85      Säkerhetspolisen

86      Söderhamns kommun

87      Tjejers Rätt i Samhället (TRIS)

88      Trelleborgs kommun

89      UNICEF Sverige

90      Unizon

91      Upplands-Bro kommun

92      Uppvidinge kommun

93      Vision

94      Åklagarmyndigheten

95      Örebro kommun

96      Örnsköldsviks kommun

97      Östersunds kommun

98      Övertorneå kommun



Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet 
senast  den 3 oktober 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 
s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till s.sof@regeringskansliet.se. Ange 
diarienummer S2022/02585 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-
postmeddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den 
andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på 
respektive dokument.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i 
promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom 
parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis 
inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock 
på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte 
har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1nt2Dz-0006CF-
5n&i=57e1b682&c=gfClJsbIC2FfcaIPk06-
CDaXYB8zOj6qJxmTnRnbFMCr0j_7Oma5FBwG2pS4xX05L0ixmXfY3ZPC8mU9xaOUkO7WNJm
oTAGOe5tQmCBzCyenHSh7cDnVgiA1RC6abfJbfix9ua-ITNdjef9UI2FMa-
ThnzRJucD3AjRLW14E4Qa2n2b7sm84WYH6pmSkpTb8.

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av promemorian via ett 
beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på 
remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1nt2Dz-0006CF-
5n&i=57e1b682&c=gfClJsbIC2FfcaIPk06-
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Förord 

Socialministern, Lena Hallengren, gav den 3 mars 2021 i uppdrag åt 
f.d. lagmannen Lars Sjöström att biträda Socialdepartementet med 
att utreda om det finns behov av ett utvidgat utreseförbud för barn 
och i sådana fall ta ställning till hur ett utvidgat tillämpningsområde 
bör se ut. Uppdraget har också omfattat att ta ställning till vissa frå-
gor rörande hur ett utreseförbud kan upprätthållas effektivt. 

Den 23 september 2021 beslutade socialminister Lena Hallengren 
att uppdraget även skulle omfatta att utreda om straffansvaret för 
egenmäktighet med barn bör utvidgas till att omfatta fall där beslut 
om omedelbart omhändertagande eller vård enligt LVU har medde-
lats men inte verkställts. 

Hovrättsassessorn Daniel Björkman Fedeli har sedan den 8 mars 
2021 varit anställd för att arbeta som ämnessakkunnig inom ramen 
för uppdraget. Till utredningen har varit knuten en arbetsgrupp be-
stående av representanter från Socialdepartementet, Justitiedeparte-
mentet och Utrikesdepartementet. 

 
Med denna promemoria är uppdraget slutfört. 

 
Malmö den 10 maj 2022 
 
 
Lars Sjöström 
 

/Daniel Björkman Fedeli
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Sammanfattning 

Vi har haft i uppdrag att utreda om det finns ett behov av ett utvidgat 
utreseförbud för barn och i sådana fall ta ställning till hur ett utvidgat 
tillämpningsområde bör se ut. I uppdraget har också ingått att ta 
ställning till vissa frågor om hur ett utreseförbud kan upprätthållas 
effektivt. Slutligen har uppdraget omfattat att utreda om straffansva-
ret för egenmäktighet med barn bör utvidgas. 

Vi föreslår i den här promemorian att tillämpningsområdet för 
utreseförbudet ska utvidgas. Dessutom föreslår vi olika åtgärder för 
att beslutade utreseförbud ska kunna upprätthållas effektivt. Vi fö-
reslår vidare att straffansvaret för egenmäktighet med barn ska ut-
vidgas. De lagändringar som vi föreslår bör kunna träda i kraft 1 juli 
2023. 

Ett utvidgat utreseförbud 

Fler barn behöver skyddas mot att fara illa utomlands 

Reglerna om utreseförbud för barn infördes den 1 juli 2020 och in-
nebär att utreseförbud ska beslutas om det finns en påtaglig risk för 
att ett barn förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå äkt-
enskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas.  

I vår utredning har det framkommit att en av de vanligare anled-
ningarna till utlandsvistelser där barn riskerar att fara illa är just ut-
landsvistelser som syftar till att barnet ska ingå äktenskap eller en 
äktenskapsliknande förbindelse. Även utlandsvistelser för att barn 
ska könsstympas förekommer. Utlandsvistelser där barn riskerar att 
fara illa förekommer emellertid i en betydande omfattning även i 
andra fall. Störst risk löper barn som lever i en miljö med hedersre-
laterat våld och förtryck. 
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S.k. uppfostringsresor är en vanlig anledning till utlandsvistelser 
där barn kan riskera att fara illa, inte minst när det gäller pojkar. Un-
der en uppfostringsresa kan barnet drabbas av olika former av be-
straffningar, t.ex. genom fysiskt och psykiskt våld av allvarligt slag. 
Dessutom kan det innebära en stor otrygghet för barnet att vara 
skild från sina föräldrar och sitt nätverk i Sverige, ibland utan att veta 
om och när han eller hon får komma hem. Skolgången kan också bli 
lidande. 

I utredningen har framkommit att förhållandena för barn vid 
skadliga utlandsvistelser varierar avsevärt. Utöver uppfostringsresor 
kan som några exempel nämnas utlandsvistelser för att omvända 
hbtqi-personer eller undanhålla barn från sociala myndigheter samt 
utlandsresor med koppling till terroristorganisationer eller till krigs-
områden. Det är vår bedömning att skyddet för de barn som riskerar 
att fara illa vid vistelser utomlands måste bli bättre.  

Tillämpningsområde för utreseförbud utvidgas för att skydda 
barn mot att fara illa utomlands 

Erfarenheterna av gällande regler om utreseförbud visar att utrese-
förbud är bra verktyg för att skydda barn, särskilt eftersom möjlig-
heterna att hjälpa barn som redan befinner sig utomlands är små.  

Vår slutsats är mot denna bakgrund att ett förbättrat barnskydd 
bör åstadkommas genom att tillämpningsområdet för utreseförbud 
utvidgas. Vi anser vidare att ett sådant utvidgat utreseförbud bör ges 
en mer generell utformning och ta sikte på risken för att barnets 
hälsa och utveckling skadas vid en utlandsvistelse. En sådan reglering 
ligger i linje med övriga åtgärder som kan vidtas enligt LVU. En mer 
generell reglering bör också kunna stå sig över tid och ge skydd för 
barn i de många olika situationer som visat sig kunna föreligga. 

De utlandsvistelser där barn riskerar att fara illa som vi vet före-
kommer är i de flesta fall av den karaktären att de kan utgöra grund 
för vård enligt 2 eller 3 §§ LVU. Med hänsyn också till detta, och till 
att socialnämnderna är vana att göra riskbedömningar kopplade till 
de rekvisit som finns i de bestämmelserna, föreslår vi att utreseför-
bud, utöver på de grunder som gäller idag, ska meddelas om 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) psy-
kisk eller fysisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i 
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omsorgen eller något annat förhållande i boendemiljön under ut-
landsvistelsen, eller 2) den unges missbruk av beroendeframkallande 
medel, brottsliga verksamhet eller något annat socialt nedbrytande 
beteende under utlandsvistelsen. Vårt förslag innebär alltså att ett 
barn ska skyddas mot skadliga utlandsvistelser genom den i de flesta 
fall mindre ingripande åtgärden utreseförbud när samma omständig-
heter hade kunnat ligga till grund för ett beslut om vård enligt LVU.  

Genom ett på så sätt mer generellt utformat tillämpningsområde 
för utreseförbud får socialnämnderna ytterligare ett verktyg för att 
skydda barn som riskerar att fara illa och insatserna för barnet kan 
anpassas för barnets enskilda situation. Det ger ett utökat skydd för 
de barn som vårdas enligt LVU på grund av en risk för att de förs 
utomlands och en möjlighet att motverka att så sker när LVU-vård 
upphör eller övergår till placering i barnets hem. I vissa fall kan man 
också tänka sig att ett utreseförbud med den här utformningen kan 
användas i stället för ingripanden genom LVU-vård, eller åtminstone 
ersätta ingrepp i form av umgängesbegränsningar och hemlighåll-
ande av vistelseort. 

Den lagreform som vi föreslår bör föranleda att frågor om utre-
seförbud uppmärksammas ytterligare genom en särskild kunskaps-
höjande insats. Denna bör avse både de nu gällande reglerna om ut-
reseförbud och de föreslagna reglerna om ett utvidgat tillämpnings-
område för utreseförbud. Eftersom problemet med för barn skadliga 
utlandsvistelser förekommer över hela landet bör insatsen var lands-
omfattande. 

Ett utvidgat straffansvar för egenmäktighet med barn 

För egenmäktighet med barn (7 kap. 4 § brottsbalken) döms bl.a. 
den som skiljer ett barn under 15 år från den som vårdar ett barn 
med stöd av LVU. 

Straffansvaret är begränsat till de fall där någon faktiskt vårdar 
barnet och inträder alltså först när ett beslut om omedelbart omhän-
dertagande eller vård har verkställts. Om någon för bort ett barn in-
nan ett sådant beslut har hunnit verkställas, är det inte straffbart som 
egenmäktighet med barn. Detta även om syftet är att hindra att be-
slutet verkställs. 
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Det har i vårt arbete med utredningen framkommit exempel på 
att barn förts utomlands innan beslut om omedelbart omhänderta-
gande eller vård har kunnat verkställas. Under utredningsarbetet har 
det också från flera håll kommit fram uppgifter om att en av anled-
ningarna till att barn förs utomlands eller lämnar Sverige är att und-
vika ingripanden från de sociala myndigheterna här. 

Enligt vår bedömning framstår det som 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 nämligen densamma, att beslutad vård 
fördröjs eller inte alls kommer till stånd. Vi föreslår mot bakgrund 
av detta 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 
omedelbart omhändertagande ska kunna verkställas. 

Åtgärder för att effektivt upprätthålla ett utreseförbud 

Möjligheterna att hjälpa barn som befinner sig i utlandet, i vart fall i 
länder som inte är med i EU eller i länder som inte deltar i de rättsliga 
samarbetena på området, är många gånger mycket små. För att reg-
lerna om utreseförbud ska få effekt krävs det därför att det finns rätt 
verktyg för att hindra att barn lämnar Sverige eller förs utomlands i 
strid med ett utreseförbud. 

I dag innebär ett utreseförbud hinder mot att få svenskt pass och 
det utgör också skäl för att återkalla ett pass. Polismyndigheten får 
p.g.a. detta uppgifter om beslut rörande utreseförbud från social-
nämnder och domstolar.  

Det finns, utöver svenska pass, även andra handlingar som kan 
användas när ett barn lämnar Sverige eller som kan användas för en 
utlandsresa. För svenska medborgare rör det sig om nationella iden-
titetskort så länge resan går till EU eller Schengenområdet, eller om 
barnet har utländskt medborgarskap, ett pass från ett annat land. Mi-
grationsverket kan för vissa utländska medborgare också utfärda 
främlingspass och resedokument. 

Vi föreslår att uppgifter om personer med utreseförbud, utöver 
registreringen i passregistret, även ska finnas i Polismyndighetens 
efterlysningsregister. Det här är enligt vår uppfattning en viktig 
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åtgärd för att hindra att barn lämnar Sverige eller förs utomlands i 
strid med ett utreseförbud. Att uppgifterna registreras i efterlys-
ningsregistret innebär att uppgifterna – åtminstone enligt det nya 
regelverket för Schengens informationssystem (SIS) som ska börja 
tillämpas snart – kan leda till en registrering i SIS även innan ett pass 
har hunnit återkallas och att även utländska medborgare kan regi-
streras. I denna del föreslår vi också att uppgifter om utreseförbud i 
efterlysningsregistret ska omfattas av ett sekretesskydd samt att det 
införs en regel om att Polismyndigheten särskilt ska överväga en re-
gistrering i SIS (enligt det nya regelverket) när det fattats beslut om 
utreseförbud. 

Det finns ingen möjlighet att återkalla eller hindra att ett nation-
ellt identitetskort utfärdas på grund av ett utreseförbud utan så kan 
bara ske om de formella förutsättningarna inte är uppfyllda. Främst 
med hänsyn till att det normalt sett inte sker någon gränskontroll till 
de länder där nationellt identitetskort kan användas som bevis om 
medborgarskap är det vår bedömning att utreseförbud inte ska ut-
göra hinder mot att få nationellt identitetskort eller utgöra skäl att 
återkalla ett sådant.  

När det gäller Migrationsverkets tillgång till information om ut-
reseförbud så behövs detta främst när de tar ställning till om främ-
lingspass och resedokument ska utfärdas, och i vissa fall kan det 
också behövas för att ta ställning till om det kan finnas grund för att 
återkalla ett främlingspass. Uppgifter om utreseförbud kan också 
vara relevant när myndigheten tar ställning till en ansökan om att ett 
barn ska befrias från sitt svenska medborgarskap. 

Eftersom uppgifter om alla barn som har utreseförbud enligt vårt 
förslag ska registreras i efterlysningsregistret är det vår bedömning 
att det är lämpligast att Migrationsverket får tillgång till sådana upp-
gifter genom en direktåtkomst till efterlysningsregistret i dessa de-
lar. Vi föreslår därför att det införs en rätt för Migrationsverket att 
få uppgifter och ha direktåtkomst i efterlysningskungörelsen.  

Enligt vår bedömning bör det dock ändå införas en underrättel-
seskyldighet för socialnämnder och domstolar i förhållande till Mi-
grationsverket, motsvarande den som idag gäller gentemot Polis-
myndigheten, när det gäller beslut rörande utreseförbud för ut-
ländska medborgare. En sådan underrättelseskyldighet innebär att 
Migrationsverket i förekommande fall kan pröva om det finns grund 
för att återkalla ett främlingspass om barnet har ett sådant utfärdat.
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken 
(1962:700) 

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 4 § brottsbalken (1962:700) ska ha 
följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 kap. 
4 §1 

Den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon 
som har vårdnaden om barnet döms för egenmäktighet med barn till 
böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte utgör brott mot 
frihet. Detsamma gäller, om den som gemensamt med någon annan 
har vårdnaden om ett barn under femton år utan beaktansvärt skäl 
egenmäktigt skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren eller om 
den som ska ha vårdnaden obehörigen bemäktigar sig barnet och 
därigenom tar sig rätt. 

Till ansvar enligt första 
stycket döms också den som 
obehörigen skiljer ett barn under 
femton år från någon som vårdar 
barnet med stöd av lagen 
(1990:52) med särskilda bestäm-
melser om vård av unga, om gär-
ningen inte utgör brott mot fri-
het eller främjande av flykt. 

Till ansvar enligt första 
stycket döms också den som 

1. obehörigen skiljer ett barn 
under femton år från någon som 
vårdar barnet med stöd av lagen 
(1990:52) med särskilda bestäm-
melser om vård av unga, om gär-
ningen inte utgör brott mot fri-
het eller främjande av flykt, eller 

2. för bort eller annars undan-
håller ett barn under femton år för 

 
1 Senaste lydelse 2014:303. 
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att hindra att ett beslut om vård 
eller omedelbart omhänderta-
gande enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård 
av unga verkställs, om gärningen 
inte utgör brott mot frihet. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.   
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1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga 

Härigenom föreskrivs att 31 a och 31 i §§ lagen (1990:52) med sär-
skilda bestämmelser om vård av unga ska ha följande lydelser. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

31 a §2 
Om det finns 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, ska han eller hon 
förbjudas att lämna Sverige (utreseförbud). 

 Utreseförbud ska även beslutas 
om det annars finns en påtaglig 
risk för att den som är under 18 år 
förs utomlands eller lämnar Sve-
rige och att hans eller hennes hälsa 
eller utveckling skadas på grund 
av 

1. fysisk eller psykisk miss-
handel, otillbörligt utnyttjande, 
brister i omsorgen eller något an-
nat förhållande i boendemiljön 
under utlandsvistelsen, eller 

2. den unges missbruk av bero-
endeframkallande medel, brotts-
liga verksamhet eller något annat 
socialt nedbrytande beteende un-
der utlandsvistelsen.  

31 i §3 
Socialnämnden får för en viss 

resa besluta om ett tillfälligt un-
dantag från ett utreseförbud. Så-
dant beslut får endast fattas om 
det inte finns någon risk för att 

Socialnämnden får för en viss 
resa besluta om ett tillfälligt un-
dantag från ett utreseförbud. Så-
dant beslut får endast fattas om 
det inte finns någon risk för att 

 
2 Senaste lydelse 2020:352. 
3 Senaste lydelse 2020:352. 
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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. 

den unge förs utomlands eller 
lämnar Sverige eller under resan 
förs eller beger sig till annat land 
och då drabbas av eller utsätter sig 
själv för sådana förhållanden som 
föranlett utreseförbudet. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.   
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1.3 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 

Härigenom föreskrivs att 35 kap. 20 § offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400) ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

35 kap. 
20 §4 

Sekretess gäller hos Polismyndigheten för uppgift om en enskilds 
personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller nå-
gon närstående till honom eller henne lider men om uppgiften röjs 
och uppgiften hänför sig till 

1. verksamhet som enbart innefattar hjälp eller annat bistånd åt 
enskild, 

2. ärende om omhändertagande eller handräckning enligt lagstift-
ningen om psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård eller om 
vård av missbrukare utan samtycke inom socialtjänsten, 

3. ärende om handräckning enligt lagstiftningen om omsorger om 
psykiskt utvecklingsstörda, vård av unga utan samtycke inom soci-
altjänsten eller enligt lagen (1998:603) om verkställighet av sluten 
ungdomsvård, 

4. ärende som avses i 21 kap. 
föräldrabalken, eller 

5. verksamhet som innefattar 
handräckning enligt smitt-
skyddslagstiftningen eller annat 
bistånd åt smittskyddsläkare. 

4. ärende som avses i 21 kap. 
föräldrabalken, 

5. verksamhet som innefattar 
handräckning enligt smitt-
skyddslagstiftningen eller annat 
bistånd åt smittskyddsläkare, el-
ler 

6. verksamhet som syftar till att 
upprätthålla ett förbud för någon 
att lämna Sverige enligt 31 a § el-
ler 31 d § lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård 
av unga. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio 
år. 

 
4 Senaste lydelse 2014:633. 
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Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.   
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1.4 Förslag till förordning om ändring i 
efterlysningskungörelsen (1969:293) 

Härigenom föreskrivs att det i efterlysningskungörelsen (1969:293), 
ska införas en två nya paragrafer, 13 b–c §§, med följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
  

13 b § 
Efterlysningsregistret ska inne-

hålla uppgifter om personer som 
har förbjudits att lämna Sverige 
enligt 31 a § eller 31 d § lagen 
(1990:52) med särskilda bestäm-
melser om vård av unga. Om till-
fälligt undantag från ett utreseför-
bud har beslutats enligt 31 i § 
samma lag ska registreringen in-
nehålla uppgift om det. 

  
13 c § 

En uppgift om att någon har 
förbjudits att lämna Sverige som 
har registrerats med stöd av 13 b § 
ska lämnas ut på begäran av Mi-
grationsverket om uppgiften be-
hövs i ett ärende om befrielse från 
svenskt medborgarskap enligt la-
gen om svenskt medborgarskap 
(2001:82) eller ärenden som rör 
främlingspass eller resedokument 
enligt utlänningslagen 
(2005:716). 

Migrationsverket får ha di-
rektåtkomst till sådana uppgifter i 
efterlysningsregistret. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2023.   
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1.5 Förslag till förordning om ändring i 
utlänningsförordningen (2006:97) 

Härigenom föreskrivs att det i utlänningsförordningen (2006:97) 
ska införas en ny paragraf, 7 kap. 15 d §, med följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7 kap. 
 15 d § 

En sådan kommunal nämnd 
som fullgör uppgifter inom social-
tjänsten eller en domstol ska till 
Migrationsverket, om den som be-
slutet avser inte är svensk medbor-
gare, genast skicka en kopia av ett 
beslut som har meddelats om 

1. utreseförbud enligt 31 a § la-
gen (1990:52) med särskilda be-
stämmelser om vård av unga, 

2. tillfälligt utreseförbud enligt 
31 d § samma lag, 

3. tillfälligt undantag från ett 
utreseförbud enligt 31 i § samma 
lag, eller 

4. att ett utreseförbud eller ett 
tillfälligt utreseförbud har upphört 
enligt 31 c eller 31 g § samma lag 
eller skicka information om att ett 
sådant beslut i annat fall har upp-
hört. 

I 13 c § efterlysningskungörel-
sen (1969:293) finns regler om att 
Migrationsverket i vissa fall har 
rätt att från efterlysningsregistret 
få uppgifter om barn med utrese-
förbud. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2023.   
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1.6 Förslag till förordning om ändring i förordningen 
(2021:1188) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s förordningar om 
Schengens informationssystem 

Härigenom föreskrivs att 6 § förordningen (2021:1188) med kom-
pletterande bestämmelser till EU:s förordningar om Schengens in-
formationssystem ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 §5 
Polismyndigheten ska särskilt överväga att föra in en registrering 

om en försvunnen person eller en sårbar person som ska hindras från 
att resa, om det finns ett beslut om omhändertagande enligt 

1. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 
2. lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, 
3. lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, 
4. 21 kap. 10 § föräldrabalken, eller 
5. 19 eller 20 § lagen (1984:14) om erkännande och verkställighet 

av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av 
barn. 

 Polismyndigheten ska också 
särskilt överväga att föra in en så-
dan registrering som avses i första 
stycket om det finns ett beslut om 
utreseförbud eller tillfälligt utrese-
förbud enligt 31 a eller 31 d § la-
gen (1990:52) med särskilda be-
stämmelser om vård av unga. 

                       

Denna förordning träder i kraft den dag som regeringen bestäm-
mer.

 
5 Senaste lydelse 2021:1188. 
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2 Uppdraget 

2.1 Bakgrunden till uppdraget 

Den 1 juli 2020 infördes regler om utreseförbud för barn i 31 a–
31 i §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU). I 45 § samma lag kriminaliserades det att föra ut ett barn 
med utreseförbud från Sverige. 

Genom reglerna infördes en möjlighet att besluta om utreseför-
bud för barn när det finns en påtaglig risk för att barnet förs utom-
lands eller lämnar Sverige i syfte att barnet ska ingå äktenskap eller 
äktenskapsliknande förbindelse eller utsättas för könsstympning. 
Ett skäl till att införa utreseförbud så som det ser ut idag var att 
svenska myndigheter har väldigt begränsade möjligheter att agera i 
andra länder när ett barn förts utomlands i syfte att ingå äktenskap 
eller könsstympas. 

Redan i den utredning som låg till grund för lagstiftningen, be-
tänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 
2018:69), konstaterades att det förekommer att personer med an-
knytning till Sverige förs utomlands även i andra syften och i sam-
band med det riskerar att fara illa, bl.a. att barn och unga skickas ut-
omlands för att placeras i koranskolor eller i uppfostringsanstalter. I 
utredningen framhölls att ett utreseförbud som inriktar sig på att 
hindra barnäktenskap och könsstympning utomlands innebar en sär-
lösning för dessa problem trots det finns en problematik som är mer 
allmän. Frågan om ett generellt tillämpningsområde låg dock utanför 
utredningens uppdrag. 

I remissbehandlingen av betänkandet förde flera remissinstanser 
fram att utreseförbud även borde kunna meddelas för resor med 
andra syften. 

Regeringen konstaterade i propositionen Ökat skydd mot he-
dersrelaterad brottslighet (prop. 2019/20:131) att det förekommer 
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att barn förs utomlands i andra syften än barnäktenskap och köns-
stympning och att de i samband med det riskerar att fara illa. Rege-
ringen uttalade att det inte kunde uteslutas att ett mer generellt till-
lämpningsområde för utreseförbudet kunde bli aktuellt i framtiden 
men att frågan i så fall behövde utredas i särskild ordning. 

I vårt uppdrag lyfts det fram att det av statistik både från Nation-
ella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid 
Länsstyrelsen i Östergötlands län och från Utrikesdepartementet 
(UD) framgår att barn som lever i en hederskontext har förts utom-
lands för att utsättas för andra skadliga förhållanden än barnäkten-
skap eller könsstympning. Det kan t.ex. röra sig om s.k. uppfost-
ringsresor. När det gäller sådana resor har UD i flera fall fått uppgif-
ter om att personer varit inlåsta på anstalter eller institutioner där 
det bl.a. förekommit fastkedjning, spöstraff och tvångsmedicine-
ring. 

UD hanterar även andra typer av ärenden där barn förs bort, bl.a. 
s.k. barnskyddsärenden. Bland de ärendena förekommer det att för-
äldrar till barn som är föremål för omhändertagande enligt LVU för 
barnet utomlands och i vissa fall utsätter barnet för våld där. 

En annan typ av utlandsresa med skadligt syfte som lyfts fram i 
vårt uppdrag är barn som förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte 
att delta i allvarlig brottslighet. Av en forskningsrapport från För-
svarshögskolan framgår nämligen att av de individer som rest från 
Sverige för att ansluta sig till terrorgrupper i Syrien och Irak 2012–
2016 var 18 procent 19 år eller yngre. 

Behovet av att se över utreseförbudets tillämpningsområde moti-
veras i uppdraget också av att samhället har ett grundläggande ansvar 
för att se till att barns rättigheter upprätthålls och att regeringen är 
mycket angelägen om att skydda barn mot att fara illa.  

I uppdraget lyfts också fram att det finns vissa begränsningar med 
nuvarande ordning. 

Polismyndigheten får idag en underrättelse om beslut rörande ut-
reseförbud och registrerar det idag som passhinder i passregistret, 
som är en del av resehandlingssystemet (RES). Det påbörjas då 
också ett ärende om återkallelse av passet. Om utreseförbud skulle 
registreras i efterlysningsregistret, vid sidan om eller i stället för 
passregistret, skulle det enligt uppdraget kunna förstärka det skydd 
som utreseförbudet innebär, inte minst för barn med dubbelt eller 
utländskt medborgarskap. I det sammanhanget bör man också 
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uppmärksamma de nya reglerna om Schengens informationssystem 
(SIS) som gör det möjligt att i fler fall registrera barn och andra sår-
bara personer som behöver hindras från att resa. 

En annan sak som lyfts fram är att utreseförbud kan kringgås ge-
nom att barn, i strid med ett utreseförbud, reser från Sverige med ett 
nationellt identitetskort. Sådana identitetskort kan användas vid resa 
till EU och Schengenområdet. 

Utreseförbud kan också i viss utsträckning kringgås om barn kan 
lämna Sverige med resedokument eller främlingspass som utfärdas 
av Migrationsverket. Det finns ingen reglering som innebär att utre-
seförbud medför att ansökan om sådana handlingar ska avslås eller 
att de på den grunden kan återkallas. Det finns dock viss praxis om 
när man kan vägra att utfärda resedokument. Samtidigt finns det idag 
ingen skyldighet för socialnämnden eller domstol att underrätta Mi-
grationsverket om beslut rörande utreseförbud. 

2.2 Uppdraget 

Regeringskansliet, socialministern Lena Hallengren, beslutade den 
3 mars 2021 att ge i uppdrag åt f.d. lagmannen Lars Sjöström att i en 
s.k. bokstavsutredning biträda Socialdepartementet med att utreda 
ett utvidgat utreseförbud för barn (S 2021:A).6 

Utredarens huvuduppgift har varit att analysera och ta ställning 
till om det, i syfte att motverka att barn far illa, finns behov av att 
utvidga tillämpningsområdet för utreseförbud för barn (31 a–31 i 
och 45 §§ LVU) och i så fall ta ställning till hur ett utvidgat tillämp-
ningsområde bör se ut. Konsekvenserna av en utvidgning ska särskilt 
beaktas. I uppdraget ingår att ta ställning till om tillämpningsområ-
det för utreseförbudet bör utvidgas till att omfatta risken för att ett 
barn förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att utsättas för andra 
brottsliga gärningar än äktenskap, äktenskapsliknande förbindelse 
eller könsstympning. Eftersom ett utreseförbud är ingripande bör 
man även ta ställning till om tillämpningsområdet ska omfatta risk 
för varje brottslig gärning eller om det bör vara fråga om risk för mer 
kvalificerad brottslighet av viss karaktär, t.ex. viss allvarlig vålds-
brottslighet och sexualbrott. I uppdraget har även ingått att överväga 
om utreseförbud bör kunna beslutas vid risk för att ett barn förs 

 
6 Uppdraget finns i bilaga 1. 
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utomlands eller lämnar Sverige i syfte att delta i terroristbrottslighet, 
brottslighet med kopplingar till kriminella nätverk eller annan allvar-
lig brottslighet. Det ankommer på utredaren att bedöma och redo-
visa vilka brott som i så fall lämpligen bör omfattas. Om utredaren 
kommer fram till att tillämpningsområdet bör utvidgas ska förslag 
till nödvändiga författningsändringar lämnas. 

Uppdraget har därutöver omfattat att analysera och ta ställning 
till om ett utreseförbud ska registreras i Polismyndighetens efterlys-
ningsregister (utöver eller i stället för passregistret) och om det 
p.g.a. detta finns behov av ändrade regler i offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400), om det bör vidtas åtgärder för att motverka att 
ett barn lämnar Sverige med hjälp av ett nationellt identitetskort 
samt om det bör införas en skyldighet för socialnämnder och dom-
stolar att underrätta Migrationsverket om beslut rörande utreseför-
bud. 

Uppdraget skulle ursprungligen redovisas den 10 januari 2022. 
Den 23 september 2021 beslutade socialministern att ändra upp-

draget på så sätt att det i uppdraget även skulle ingå att ta ställning 
till om straffansvaret för egenmäktighet med barn bör utvidgas till 
att omfatta fall där barn förs bort efter att beslut om omedelbart om-
händertagande eller beslut om vård enligt LVU har meddelats men 
ännu inte verkställts. Även i den delen skulle utredaren lämna nöd-
vändiga författningsförslag. I samband med ändringen av uppdraget 
förlängdes tiden för redovisning till den 10 maj 2022.7 

2.3 Uppdragets genomförande 

I enlighet med uppdragsbeskrivningen har samråd skett med berörda 
myndigheter, bl.a. Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen i 
Östergötlands län, Polismyndigheten, Migrationsverket och Säker-
hetspolisen. Kontakter har även tagits med bl.a. Socialstyrelsen och 
Barnombudsmannen angående deras erfarenheter och kunskap om 
frågor rörande barn som riskerar att lämna Sverige eller föras utom-
lands och då fara illa. 

Utredningen har även haft kontakt med och inhämtat material 
och synpunkter från andra myndigheter och organisationer, bl.a. 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), 

 
7 Tilläggsuppdraget finns i bilaga 2. 
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Åklagarmyndigheten, Göteborgs Stad, Malmö Stad, Origo och För-
eningen Glöm aldrig Pela och Fadime. 

Vi har även hållit oss informerade kring arbetet inom Regerings-
kansliet med betänkandet Ett säkert statligt ID-kort med e-legiti-
mation (SOU 2019:14) och vi har haft kontakt med Utredningen 
om åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet (Ju 
2021:16). 

Hovrättsassessorn Daniel Björkman Fedeli har varit anställd som 
utredningens sekreterare. 

Till stöd för utredningsarbetet har det funnits en arbetsgrupp be-
stående av representanter för Socialdepartementet, Justitiedeparte-
mentet och Utrikesdepartementet. 

2.4 Disposition 

Den här promemorian är fortsättningsvis disponerad på följande 
sätt. 

• I kapitel 3 redogör vi för omfattningen av problemet med barn 
som riskerar att fara illa utomlands, vilka typer av utlandsvistelser 
det oftast rör sig om och vilka motiv som kan finnas till dessa. 

• I kapitel 4 finns en nordisk utblick. Där redogör vi för vissa 
undersökningar från andra nordiska länder om barn som förs ut-
omlands samt om, och i sådana vilka åtgärder dessa länder vidtagit 
för att hindra att barn far illa utomlands. 

• En genomgång av olika regler som redan idag kan skydda barn 
mot att fara illa utomlands finns i kapitel 5. I det kapitlet redogör 
vi också för bestämmelsen om egenmäktighet med barn vid beslut 
om LVU-vård. I kapitlet finns dessutom en redovisning av avgö-
randen från domstolarna om de nuvarande reglerna om utreseför-
bud och en genomgång av de fri- och rättigheter som berörs av 
uppdraget. Kapitlet avslutas med våra överväganden i frågan om 
ett utvidgat tillämpningsområde för utreseförbud för barn och ett 
utvidgat straffansvar för egenmäktighet med barn.  

• Kapitel 6 inleds med en genomgång av de regler som kan användas 
för att upprätthålla ett utreseförbud, t.ex. återkallelse av pass. I 
kapitlet redogör vi också för reglerna kring nationella 
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identitetskort och resedokument och främlingspass. I kapitlet 
finns också en genomgång av sekretessbestämmelser som är eller 
kan vara aktuella för att skydda uppgifter om personer som är 
ålagda utreseförbud. Kapitlet avslutas med våra överväganden i 
frågorna om hur ett utreseförbud kan upprätthållas effektivt, t.ex. 
om utreseförbud bör registreras i efterlysningsregistret och om 
det bör vidtas åtgärder för att hindra att nationella identitetskort 
används för att lämna Sverige trots utreseförbud. 

• Kapitel 7 innehåller en bedömning av de konsekvenser som för-
slagen kan komma att få och när de föreslagna regeländringarna 
bör kunna träda ikraft. 

• I kapitel 8 finns författningskommentarer till de författningsför-
slag som lämnats.
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3 Ett stort antal barn riskerar att 
fara illa utomlands 

Som vi var inne på i beskrivningen av vårt uppdrag lyftes det i lag-
stiftningsarbetet med de nuvarande reglerna om utreseförbud fram 
att det förekommer att barn (och unga vuxna) förs eller skickas ut-
omlands i flera olika syften (propositionen Ökat skydd mot heders-
relaterad brottslighet, prop. 2019/20:131 och i betänkandet med 
samma namn, SOU 2018:69). Det kan t.ex. röra sig om s.k. uppfost-
ringsresor som syftar till att familjen eller släkten vill korrigera en 
icke önskvärd sexuell läggning eller könsidentitet eller ett icke önsk-
värt beteende som exempelvis kriminalitet, missbruk eller anam-
mande av en viss livsstil. UD hanterar bl.a. ärenden om s.k. uppfost-
ringsresor. I flera av de ärenden som rör sådana resor har UD fått 
uppgifter från de utsatta personerna om att de suttit inlåsta på an-
stalter eller institutioner, där det bl.a. förekommit fastkedjning, spö-
straff och tvångsmedicinering. 

I beskrivningen av vårt uppdrag fördes det också fram att UD 
hanterar andra typer av ärenden, barnbortförandeärenden och s.k. 
barnskyddsärenden, och att det där förekommer att föräldrar till 
barn som är föremål för omhändertagande enligt LVU för barn ut-
omlands och att det i vissa fall förekommer att barnet utomlands ut-
sätts för våld. Dessutom framhålls i vårt uppdrag problematiken med 
barn som förs utomlands eller lämnar Sverige för att delta i allvarlig 
brottslighet, t.ex. genom att ansluta sig till terrorgrupper i Syrien 
och Irak.  

Flera av de typer av utlandsvistelser som lyfts fram och som kan 
vara skadliga för barn har koppling till hedersrelaterat våld och för-
tryck. Vi kommer att i avsnitt 3.2 att redogöra särskilt för problema-
tiken med barn som riskerar att fara illa utomlands p.g.a. hedersrela-
terat våld och förtryck. I avsnitt 3.1 kommer vi dock att inleda med 
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att gå in på bl.a. vad som menas med hedersrelaterat våld och för-
tryck, undersökningar om hur många barn och unga som lever med 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

I avsnitt 3.3 kommer vi att behandla problematiken med barn 
som reser för att delta i t.ex. terrororganisationer, men även proble-
met med barn som förs med av föräldrar till sådana organisationer 
eller andra konfliktområden. I avsnitt 3.4 kommer vi att beröra andra 
utlandsresor där barn kan fara illa. 

I vårt uppdrag lyftes det även fram att det av statistik från Nat-
ionella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck och 
från UD finns uppgifter om att barn förs utomlands. Uppgifter från 
både Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och för-
tryck och UD kommer att återkomma på flera ställen i det här ka-
pitlet. Det rör sig bl.a. om uppgifter som Nationella kompetenstea-
met får genom sin stödtelefon och uppgifter som framkommer vid 
UD:s hantering av ärenden om familjerelaterat tvång, barnbortfö-
randeärenden och ärenden om samarbete enligt Bryssel II-förord-
ningen8 och 1996 års Haagkonvention9. 

I avsnitt 3.5, som avslutar det här kapitlet, går vi närmare in på 
olika typer av utlandsvistelser där barn kan fara illa som förekom-
mer, vad de kan innebära för barnen och vad motiven till utlandsvis-
telserna kan vara. 

3.1 Hedersrelaterat våld och förtryck 

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem. 
Det är ett problem som främst drabbar flickor och unga kvinnor, 
men även pojkar och unga män drabbas av de kränkningar och be-
gränsningar som ofta följer av att leva i en hederskontext. Förutom 
att själva drabbas av hedersrelaterade kränkningar och begränsningar 
får pojkar och unga män ofta i uppgift att kontrollera kvinnliga fa-
miljemedlemmar. Syskon kan alltså aktivt delta i kontrollen av 

 
8 Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet 
och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar 
samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000. En ny Bryssel II-förordning, rådets 
förordning (EU) 2019/1111 av den 29 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighet 
av avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella bortföran-
den av barn kommer att börja tillämpas den 1 augusti 2022.  
9 Konventionen, dagtecknad i Haag den 19 oktober 1996, om behörighet, tillämplig lag, er-
kännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för 
barn. Se även lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention. 
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varandra. Andra grupper som är särskilt utsatt för hedersrelaterade 
kränkningar är hbtqi-personer och personer med funktionsnedsätt-
ningar. 

Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar alltså barn, unga vuxna 
och vuxna personer. Personer som lever med hedersrelaterat våld 
och förtryck har ofta en internationell koppling och det förekommer 
att personer, och många gånger barn, förs utomlands eller hålls kvar 
utomlands som en del av ett hedersrelaterat våld och förtryck. Ut-
omlands kan personerna t.ex. bli utsatta för barn- eller tvångsäkten-
skap, könsstympning, ”uppfostring” eller omvändelseförsök. 

Som framgick av inledningen till det här kapitlet är flera av de 
typer av resor där barn kan fara illa utomlands kopplade till ett he-
dersrelaterat våld och förtryck, det rör sig bl.a. om vissa s.k. uppfost-
ringsresor men även resor med sådana syften som idag ska leda till 
beslut om utreseförbud, nämligen barnäktenskap och könsstymp-
ning. För att kunna ge en bild av vad barn som lever med hedersre-
laterat våld och förtryck kan riskera att drabbas av utomlands finns 
det därför anledning att ge en bakgrund av begreppet hedersrelaterat 
våld och förtryck, vad det brukar innebära för utsatta personer, sär-
skilt för barn, och även redogöra för hur många barn som lever i en 
sådan miljö. 

3.1.1 Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 

Samhället har sedan 2000-talet vidtagit flera åtgärder för att bekämpa 
hedersrelaterat våld och förtryck och andra företeelser som är kopp-
lade till en miljö präglad av uppfattningar om heder och patriarkala 
strukturer. 

Det har bl.a. införts särskilda straffbestämmelser för äktenskaps-
tvång och barnäktenskapsbrott (4 kap. 4 c § brottsbalken, BrB) samt 
vilseledande till äktenskapsresa (4 kap. 4 d § BrB). I 29 kap. 2 § 10 
BrB har hedersmotiv införts som en omständighet som ska beaktas 
som försvårande vid straffvärdebedömningen. Regeringen har i mars 
2022 också lämnat en proposition, Ett särskilt brott för hedersför-
tryck (prop. 2021/22:138), om att införa ett särskilt hedersbrott i 4 



Ett stort antal barn riskerar att fara illa utomlands Ds 2022:9 

34 

kap. brottsbalken. Det föreslagna brottet har fridskränkningsbrot-
ten som förebild.10 

Sedan 1 juli 2020 finns även regler om utreseförbud för barn i 
31 a–31 i §§ LVU, de regler som det här uppdraget handlar om. En-
ligt de bestämmelserna ska utreseförbud meddelas ett barn om det 
finns en påtaglig risk för att barnet förs utomlands eller lämnar Sve-
rige i syfte att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelse 
eller könsstympas. Enligt regelverket finns dessutom en möjlighet 
att besluta om tillfälligt utreseförbud. Att föra ut ett barn ur Sverige 
i strid med ett utreseförbud är också straffbart enligt 45 § LVU. 

Regeringen har dessutom vidtagit flera andra åtgärder som syftar 
till att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, vil-
ket ingår i regeringens strategi för att förebygga och bekämpa mäns 
våld mot kvinnor. Regeringen har bl.a: 

• beslutat att Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat 
våld och förtrycks verksamhet som nu bedrivs hos Länsstyrelsen 
i Östergötlands län ska permanentas genom att inrätta ett nation-
ellt, sektorsövergripande kompetenscentrum. 

• gett Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck i uppgift att samordna ett myndighetsgemensamt upp-
drag om information och vägledning i arbetet mot hedersrelate-
rad brottslighet. 

• tillsatt en utredning som har i uppdrag att se över vilka åtgärder 
som behövs för att motverka att flickor och kvinnor utsätts för 
kontroll av sin sexualitet, s.k. oskuldskontroller, och se över om 
underlåtenhet att anmäla eller på annat sätt avslöja äktenskaps-
tvång och barnäktenskapsbrott ska kriminaliseras. 

• gett Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i uppdrag 
att främja utvecklingen av våldsförebyggande arbete genom stöd 
till föräldrar inriktat på familjer i en hederskontext. 

• gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att göra en intervjustu-
die med barn och vuxna som har varit med om hedersförtryck 
eller annat våld och förtryck i utlandet under en utlandsvistelse 
för att kartlägga och sprida kunskap om hedersrelaterat våld och 
förtryck samt annat våld i samband med en utlandsvistelse. 

 
10 Förslaget bygger på vad som föreslogs i betänkandet Ett särskilt hedersbrott (SOU 
2020:57). 
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• gett Myndigheten för delaktighet i uppdrag att sammanställa 
kunskap om våldsutsatthet, särskild hänsyn ska tas till kunskap 
om utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck, bland perso-
ner med funktionsnedsättning och identifiera kunskapsluckor in-
för framtida studier. 

• gett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i upp-
drag att kartlägga förekomsten av omvändelseförsök mot hbtqi-
personer. 

Det finns även ytterligare åtgärder som vidtagits av regeringen. Re-
geringen har nämligen presenterat ett Åtgärdsprogram för att före-
bygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023 (A 
2021/02397). 

3.1.2 Vad menas med hedersrelaterat våld och förtryck? 

Hedersrelaterat våld och förtryck är numera etablerat som begrepp 
och även om det inte alltid ges ett helt enhetligt innehåll beskrivs det 
ofta på ett liknande sätt. Ofta beskrivs de miljöer där dessa företeel-
ser finns som en ”hederskultur” eller ett ”hedersrelaterat samman-
hang”. Även begreppet ”hederskontext” används för att beskriva en 
miljö där det förekommer hedersrelaterat våld och förtryck. 

Regeringen beskrev begreppet hedersrelaterat våld och förtryck 
på följande sätt i propositionen Ett särskilt brott för hedersförtryck 
(prop. 2021/22:138, s. 6–7):  

Hedersrelaterat våld och förtryck innebär att människor, främst flickor 
och kvinnor men även pojkar och män, begränsas i sina liv och utsätts 
för påtryckningar och våld som syftar till att upprätthålla familjens kon-
troll över individen. Hedersrelaterat våld och förtryck är kopplat till he-
dersnormer som bygger på starka patriarkala eller heteronormativa fö-
reställningar. De patriarkala föreställningarna tar sig uttryck i kontroll 
av flickor och kvinnor som sträcker sig från begränsningar i vardagen 
rörande klädsel, umgänge och rörelsefrihet till begränsningar i val av ut-
bildning, arbete och äktenskap. För de individer som försöker trotsa 
kontrollen kan följderna bli allvarliga. I sin mest extrema form kan he-
dersnormerna leda till allvarlig våldsbrottslighet. 

Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas av att det finns ett 
starkt kollektivistiskt inslag, ofta i en familj och släktrelation, som bl.a. 
innebär att individens intresse och handlingar anses vara underordnade 
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familjens intresse och att individens sexualitet och intima relationer är 
hela familjens angelägenhet som kan påverka familjens anseende. He-
dersnormerna grundar sig i en föreställning om heder som inte delas av 
övriga samhället och som strider mot principen om alla människors lika 
värde och den enskilda människans frihet och värdighet. Till hedersnor-
merna hör bl.a. uppfattningen att familjens rykte och anseende är av-
hängigt kvinnliga familjemedlemmars kyskhet och oskuld samt deras 
faktiska och påstådda beteende i förhållande till dessa ideal. I familjer 
som lever med hedersnormer är det oftast männen som bestämmer, men 
även kvinnor utövar hedersförtryck. Det förekommer också att pojkar 
och unga män är utsatta för hot, kontroll och begränsningar som har sin 
bakgrund i hedersrelaterade normer. Pojkar förväntas också i stor ut-
sträckning att bevaka och kontrollera sina systrar eller andra kvinnliga 
släktingar. Brottsligheten syftar till att på ett omotiverat sätt skambe-
lägga barn och unga människor som fritt vill utforma sina liv och själva 
bestämma vem de vill leva med. 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för he-
dersrelaterat våld och förtyck är en särskilt sårbar grupp eftersom dessa 
ofta står i en tydlig beroendeställning till dem som utövar det. Vidare är 
våld och förtryck mot personer inom denna grupp särskilt svårupptäckt 
eftersom det kan ta sig andra uttryck än det våld och förtryck som ut-
övas i förhållande till personer som inte har en intellektuell funktions-
nedsättning. Till exempel kan förtrycket utövas genom underlåtenhet. 
Det kan handla om att inte ge ett barn praktiskt stöd som att anmäla sig 
till aktiviteter eller ansöka om stödinsatser. Det kan också handla om 
passiv bestraffning som att personen inte får sin medicin, inte får gå till 
skolan eller inte får hjälp med att gå på toaletten. Vidare vilseleds barn 
med intellektuella funktionsnedsättningar att ingå äktenskap. 

Även hbtqi-personer är särskilt utsatta. De heteronormativa föreställ-
ningarna innebär att hbtqi-personers sexuella läggning, könsidentitet el-
ler könsuttryck betraktas som ett hot mot familjens heder. Hbtqi-per-
soner kan utsättas för samma typ av hedersrelaterat våld och förtryck 
som andra men specifikt förekommer även s.k. omvändelseförsök. Det 
innebär att familjemedlemmar eller släktingar försöker få dem att bli 
heterosexuella, t.ex. genom att hitta en lämplig partner och tvinga dem 
att ingå äktenskap. 

Hedersrelaterat våld och förtryck samt andra uttryck som är närlig-
gande och liknande har varit föremål för diskussion i flera statliga 
utredningar. Under senare år har frågan berörts t.ex. i betänkandena, 
Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat 
våld och förtryck (SOU 2015:55), Ökat skydd mot hedersrelaterad 
brottslighet (SOU 2018:69) samt Ett särskilt hedersbrott (SOU 
2020:57). 
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Begreppet är också aktuellt i betänkandet Ändrade regler i med-
borgarskapslagstiftningen (SOU 2021:54) där det bl.a. finns förslag 
som ska göra det möjligt att hindra att barns svenska medborgarskap 
avsägs, t.ex. i samband med att barnet förts utomlands eller kvarhålls 
utomlands som ett led i hedersrelaterat våld och förtryck. 

I betänkandet Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57) finns en 
redogörelse över olika definitioner av hedersrelaterat våld och för-
tryck, både i politiska uttalanden, lagstiftningsarbete, i praktiskt ju-
ridiskt arbete och i forskningen på området. Den redogörelse för be-
greppet som görs i betänkandet används även i den ovan nämnda ut-
redningen om ändrade regler i medborgarskapslagstiftningen. 

Som framfördes i det sistnämnda betänkandet innehåller betän-
kandet Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57) en grundlig och väl-
skriven genomgång av begreppet hedersrelaterat våld och förtryck.11 
Eftersom betänkandet Ett särskilt hedersbrott är relativt nyskrivet 
finns det anledning att använda sig av stora delar av det material som 
presenteras där. I betänkandet beskriver man begreppet på följande 
sätt:12 

 

6.2 Vad är hedersrelaterat våld och förtryck? 

6.2.1 Olika definitioner 

Som nämnts i [---] definieras heder i Svensk ordbok utgiven av Svenska 
Akademien som ”anseende som grundas på erkänt goda karaktärsegen-
skaper enligt vissa (ofta traditionella normer)”. En hedersman är enligt 
samma ordbok en ”pålitlig och hygglig person”. Samtidigt förekommer 
hedersbegreppet som en komponent i sammansättningar som avser de 
mest avskyvärda företeelser, bl.a. allvarliga brottsliga gärningar. Det är 
därför viktigt att skilja mellan olika bemärkelser av heder. 

Hedersvåld är ett begrepp som har förekommit i den allmänna debatten 
i Sverige sedan slutet av 1990-talet. Morden – som i den offentliga de-
batten har omnämnts som hedersmord – på Sara Abed Ali 1996, Pela 
Atroshi 1999, Fadime Sahindal 2002 och Abbas Rezai 2005 har diskute-
rats ingående i bl.a. massmedia. I dessa fall rörde det sig alltså om vad 
som beskrevs som hedersrelaterat uppsåtligt dödande. I takt med att 

 
11 SOU 2021:54, s. 221. 
12 I betänkandet Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57) behandlas vad som menas med be-
greppet hedersrelaterat våld och förtryck i avsnitt 6.2 och särskilt avsnitten 6.2.1–6.2.2. Om 
inte annat anges kommer den följande citerade texten från den delen av betänkandet, SOU 
2020:57, s. 98–109. Där finns också hänvisning till de källor som betänkandet använt i dessa 
delar. 
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frågan har fått mer uppmärksamhet har det också konstaterats att det 
finns en rad andra former av våld och annat förtryck som utövas i he-
derns namn. 

--- 

En grundläggande utgångspunkt för att förekomsten av hedersrelate-
rade brott och andra sådana kränkningar ska kunna mätas – eller över 
huvud taget diskuteras – är naturligtvis att det går att definiera vad som 
är en hedersrelaterad kränkning. Någon gemensam definition, som till-
lämpas av samtliga aktörer som arbetar med aktuell typ av frågor, exi-
sterar inte. [---] 

--- 

[---] Heder ses i hederskontexten som det överordnade värdet i sam-
hället; spetsen av den sociala värdepyramiden. [---] Heder förutsätter 
att män och kvinnor uppfyller vissa krav. Till kraven på män hör bland 
annat pålitlighet och ärlighet. En man i en hederskontext ska också ha 
kontroll över närstående kvinnor som döttrar, hustrur och systrar. 
Kvinnor ska vara ”rena” och sexuellt ”orörda”. Om de inte är det kan 
män hamna i vanheder, vilket utgör motsatsen till heder. Detta betyder 
att kvinnors beteende påverkar männens heder. Män kan hamna i van-
heder på grund av kvinnors beteenden. Kvinnan räknas som bärare av 
mäns heder och hon ska inte vara sexuellt tillgänglig för utomstående 
män. Hon ska ha kontroll över kroppen och om hon tappar kontrollen 
kan hon räknas som skamlös. [---] 

En man vars heder har kränkts behöver, i en hederskultur, reagera. Re-
aktionen kan ta sig olika uttryck. Till de mest extrema hör hedersmord. 
Hedersmord skiljer sig från andra mord. Hedersmord sker i ”ett system 
som kräver att familjen ska döda sitt barn för hederns skull [---]. Det 
lämnar barnet utan något skydd”. Detta betyder att det i en hederskon-
text kan ses som någonting positivt att bestraffa det egna barnet och i 
vissa fall till och med döda barnet. 

Det har ibland ifrågasatts om hedersrelaterat våld och annat sådant för-
tryck bör skiljas från annat våld inom t.ex. en familj. Vissa forskare har 
vidare ifrågasatt att hedersbegreppet överhuvudtaget används i forsk-
ningen. Det har i det sammanhanget framförts bl.a. att användningen av 
begreppet kan riskera att stigmatisera vissa grupper. Samtidigt har andra 
forskare påpekat att det är viktigt att söka förklaringar till våld och för-
tryck. 

[---] 
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I den vetenskapliga diskussionen har också angetts att könsseparation 
från tidig ålder är vanligt förekommande i en hederskultur och att detta 
får konsekvenser för ungdomars handlingsutrymme och deras förut-
sättningar att göra självständiga val i livet. Ett exempel på sådana be-
gränsningar är valet av äktenskapspartner som således blir en angelägen-
het för hela familjen och släkten. Personer som bryter mot familjens 
förväntningar, normer och värderingar, kring exempelvis val av framtida 
partner, riskerar att bli bestraffade. De kan bli utfrysta, hotade och miss-
handlade eller utsatta för andra former av kränkningar och våldshand-
lingar, till och med mord, i syfte att återupprätta den förlorade hedern. 
För en del medför ett ställningstagande mot familjens normer och vär-
deringar så stora risker att de måste lämna sina familjer och i vissa fall 
helt bryta med dem. Våldet och förtrycket drabbar såväl flickor och 
kvinnor som pojkar och män. Likaså kan både kvinnor och män vara 
förövare. Ibland är en och samma person både utsatt och förövare. 
Denna dubbelhet gäller inte minst för pojkar och unga män som, i större 
eller mindre utsträckning, mot sin vilja förväntas och tvingas bevaka och 
kontrollera närstående kvinnliga familjemedlemmar i syfte att säker-
ställa att rådande normer följs. 

I forskningen på området har följande övergripande mönster noterats i 
fråga om skillnaderna i vardagslivet mellan å ena sidan flickor och unga 
kvinnor och å andra sidan pojkar och unga män: 

• Flickor förväntas vara ”orörda”, dvs. ha en s.k. intakt ”mödoms-
hinna” vid äktenskapets ingående. 

• Flickans ”renhet” och ”orördhet” är hennes familjs ansvar, ett an-
svar som till stor del och ofta läggs på pojkar och söner. 

• Pappan överför en betydande del av sitt ansvar för uppfostran av 
dottern till sonen. Sonen blir pappans och familjens förlängda arm 
och ska se till att systern förblir oskuld tills hon gifter sig. Detta 
förutsätter att sonen kontrollerar systern i hemmet, i skolan och ute 
i offentligheten. 

• Det är pojkar som för familjens namn vidare och bland annat av den 
anledningen anses de viktigare än flickor för familjen. 

• Det råder fysisk och social könssegregation och arbetsfördelning 
mellan könen. 

• Män, oavsett ålder, bestämmer över kvinnor. 

• Äldre bestämmer över yngre, vilket dock sällan innebär att äldre 
kvinnor bestämmer över yngre män. 

Enligt den pakistanska forskaren Tahira Khan, som ofta citeras i littera-
turen på området, finns det flera andra kontrollmekanismer än köns-
stympning och tvångsäktenskap för att upprätthålla hederskulturens 
oskuldsideal som gäller för ogifta flickor. Förutom barn- och 
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tvångsäktenskap samt könsstympning tar hon upp fysisk och social seg-
regering i form av könssegregerade tider och rum, så att kvinnor och 
män inte möts fysiskt, samt krav på anständig klädsel. En annan kont-
rollmekanism som hon tar upp är invaderande föräldraskap, dvs. att det 
är föräldrarna som definierar barnens, främst döttrars, drömmar och be-
hov. [---] 

--- 

I dag vet vi genom forskning och erfarenheter från frivilligorganisat-
ioner mer om vilka som faller offer för och vilka som utövar heders-
relaterat våld och annat sådant förtryck. Tidigare har fokus legat på unga 
kvinnor som brottsoffer. Vi har dock haft flera fall av hedersmord och 
mordförsök på unga män. I Sverige har vi också haft flera fall av upp-
märksammade hedersmord på vuxna kvinnor. Majoriteten av förövarna 
är män, många gånger unga och minderåriga pojkar. Samtidigt visar nya 
studier att kvinnor i många fall antingen agerar männens medlöpare eller 
tvingas delta i utövandet av hedersrelaterat våld. 

Det förekommer också mer kortfattade och koncisa förslag till definit-
ioner. Åklagarmyndigheten definierade i en handbok uppdaterad 2014 
hedersrelaterat våld på följande sätt (se dock Åklagarmyndighetens och 
Polismyndighetens nya definition nedan): 

Hedersrelaterat våld är brott riktade mot någon – ofta en släkting 
– som, enligt gärningsmannens och övriga släktens eller gruppens 
uppfattning, riskerar att vanära eller har vanärat gärningsmannens, 
släktens eller gruppens heder, i syfte att förhindra att hedern ska-
das eller förloras alternativt för att reparera eller återställa den ska-
dade eller förlorade hedern. 

Kriminalvården har 2015 uttalat följande i fråga om definition: 

När det gäller hur Kriminalvården ska definiera hedersrelaterat 
våld är det faktum att Kriminalvården befinner sig längst ut i rätts-
kedjan avgörande. Då konsekvens och samsyn kring vad som in-
nefattar [hedersrelaterad] brottslighet är en mycket viktig del i det 
fortsatta arbetet kring dessa frågor blir Åklagarmyndighetens de-
finition ett självklart val. 

Regeringen har i en jämställdhetspolitisk skrivelse 2016 beskrivit heders-
relaterat våld och förtryck på följande sätt: 

Hedersrelaterat våld och förtryck utmärks bl.a. av att flera, främst 
närstående, personer kan utöva och sanktionera kontroll och våld 
mot en eller flera kvinnor och flickor. Föreställningen om heder 
bygger på starkt patriarkala och heteronormativa ideal och kan 
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även motivera våld och förtryck av unga män och pojkar, särskilt 
hbtq-personer. 

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och 
brott med hedersmotiv hänvisade, i sitt slutbetänkande 2018, liksom Kri-
minalvården inledningsvis till Åklagarmyndighetens ovan citerade defi-
nition. Utredningen kommenterade därefter för egen del definitionen 
på följande sätt: 

Ett hedersrelaterat brott är alltså en gärning som har sin grund i att 
någon anses ha vanärat eller riskerar att vanära någon annans heder 
(i betydelsen anseende inom en grupp) och motivet för brottet är 
att skydda eller återupprätta denna heder. Termerna brott med he-
dersmotiv och hedersrelaterad brottslighet kan alltså användas sy-
nonymt för att beskriva samma företeelse. Med heder menas det 
anseende, rykte, värde, ställning etc. som exempelvis en person el-
ler en familj har, främst i andras ögon. Om en person gör något 
som leder till att familjen förlorar heder, vilket avgörs utifrån pat-
riarkala och heteronormativa föreställningar, kan det förstöra fa-
miljens anseende och sociala kontakter inom den egna gruppen. 

Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har 2019 enats om följande 
nya definition av hedersrelaterad brottslighet (jfr Åklagarmyndighetens 
äldre definition som citerats ovan. 

Hedersrelaterad brottslighet är brott som helt eller delvis begåtts 
för att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller 
annan liknande grupps anseende utifrån en föreställning om heder. 

--- 

6.2.2 Gemensamma drag i de olika definitionerna 

Av avsnitt 6.2.1 framgår att begreppet hedersrelaterat våld och annat så-
dant förtryck numera är etablerat. Även om begreppet inte alltid ges ett 
helt enhetligt innehåll beskrivs det ofta på ungefär samma sätt. Heders-
förtryck innefattar, utifrån definitionerna ovan, ofta 

1. ett privat uppställande av normer (som kan leda till att det uppstår 
s.k. parallellsamhällen) och  

2. ett privat hot om – och genomförande av – sanktioner om den för-
tryckta personen inte rättar sig efter de uppställda normerna 

3. i en kontext där familjens eller släktens heder utgör incitament att 
uppställa normer samt hota om och utföra sanktioner som inte är 
accepterade i samhället i övrigt. 
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Normer kan [---] avse vitt skilda saker som vistelse utanför hemmet, 
klädsel, sexpartners och äktenskap. Sanktioner kan avse t.ex. våld, som 
klart utgör brott (t.ex. uppsåtligt dödande eller misshandel). Det kan 
också röra sig om t.ex. utfrysning från ett socialt sammanhang som inte, 
eller i vart fall inte med nödvändighet, utgör brott. Däremellan finns en 
viktig kategori av sanktioner som innebär att den förtryckta personen 
utsätts för flera gärningar som var och en är kriminaliserade men där 
straffvärdet för vart och ett av brotten är lågt (exempelvis flera fall av 
ringa misshandel, olaga hot och ofredande som alla i de konkreta fallen 
har ett straffvärde på bötesnivå). Det handlar sällan om enstaka sankt-
ioner utan oftast om multipla sanktioner över tid. 

Något som vi har uppfattat under utredningsarbetet är att det i en he-
derskontext ofta finns en annan och konkurrerande syn på förhållandet 
mellan stat, individ och familj/släkt än den etablerade synen inom rätts-
systemet. Det konkurrerande synsättet innebär bl.a. att gärningsperso-
ner i en hederskontext inte godtar att staten har tagit över ansvar för 
rättsskipning från enskilda och har ett våldsmonopol. Det kan finnas en 
attityd hos en gärningsperson som innebär att han eller hon tänker eller 
uttalar ”det är era lagar/regler” och inte visar någon ånger, utan kanske 
till och med stolthet, när han eller hon ställs till svars för sitt agerande. 
Detta hänger nära samman med att det hedersrelaterade våldet och för-
trycket – till skillnad från annat våld mot närstående – ofta utövas kol-
lektivt eller i vart fall är förankrat i en vidare krets. Även om det inte 
finns fler än en gärningsperson, så kan gärningen vara socialt accepterad 
i det sammanhang i vilken den utövas och stödjas av t.ex. gärningsperso-
nens och/eller den förtrycktas familj eller släkt. Det innebär i sin tur att 
brottsoffret i många fall saknar skyddsnät och därmed befinner sig i en 
särskilt utsatt situation. En ytterligare aspekt av den sociala acceptansen 
är att gärningarna kan begås i vad som skulle kunna beskrivas som en 
tystnadskultur, som innebär att brottsutredande myndigheters arbete 
försvåras påtagligt. En annan skillnad mot övrigt våld mot närstående är 
att det hedersrelaterade våldet och förtrycket ofta är planerat. 

--- 

Med hedersrelaterat våld och förtryck avses alltså sammanfattnings-
vis att människor begränsas i sina liv och utsätts för påtryckningar 
och våld som syftar till att upprätthålla familjens kontroll över indi-
viden. Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar främst flickor och 
kvinnor men det förekommer även att pojkar och män är utsatta för 
hot, kontroll och begränsningar. Pojkar och män kan också utsättas 
för äktenskapstvång kopplade till hedersnormer. Hbtqi-personer 
och personer med en intellektuell funktionsnedsättning är också sär-
skilt utsatta grupper. 
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Som framgått av beskrivningen ovan kan hedersrelaterat våld och 
förtryck ta sig många olika uttryck, allt från inskränkningar och kon-
troll till hot om våld, våld och till och med dödligt sådant. Det kan 
också röra sig om upprepade handlingar över lång tid som kanske var 
för sig i och för sig är kriminaliserade men som inte har ett särskilt 
högt straffvärde. I en del fall rör det sig dock om handlingar som inte 
ens är brottsliga. 

Hedersrelaterade begränsningar och förtryck kan sammanfatt-
ningsvis, utöver exempelvis våld och hot om våld, ta sig uttryck ge-
nom att den utsatta personen t.ex.: 

• inte får gå ut, 

• inte får gifta sig med vem den vill, 

• inte får bestämma över sin egen kropp, sin sexualitet eller sitt liv, 

• inte får delta i samhället på grund av krav hemifrån, 

• ständigt är bevakad och kontrollerad, och 

• riskerar att bli skickad eller förd utomlands för en ”bra fostran” 
eller för att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelse. 

Eftersom det hedersrelaterade våldet och förtrycket är förankrat i en 
bredare krets är det också socialt accepterat i det sammanhang som 
det utövas och det stöds ofta av familjen trots att offret också tillhör 
familjen. På så sätt skiljer sig det hedersrelaterade våldet och för-
trycket jämfört med annat våld mot närstående som ofta fördöms av 
gärningspersonens och offrets anhöriga. 

De som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck behöver 
dock inte tillhöra den utsattes familj eller släkt. Det finns exempel 
på hedersrelaterade mord och försök till mord där offret t.ex. är en 
pojkvän eller person som påstås ha haft en relation med en kvinna i 
gärningspersonernas familj. Det finns också exempel på kopplingar 
mellan hedersrelaterat våld och förtryck och annan brottslighet, t.ex. 
våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet. Sådana 
kopplingar kan vara att föräldrar tillhör radikala miljöer eller att barn 
rör sig i kriminella kretsar. Det förekommer dessutom att landsmän 



Ett stort antal barn riskerar att fara illa utomlands Ds 2022:9 

44 

eller andra personer, som rör sig i samma omgivningar som den ut-
satte, utövar kontroll, hotar eller trakasserar.13 

3.1.3 Grupper som är särskilt utsatta 

Hbtqi-personer 

I sammanhang där det förekommer hedersrelaterat våld och förtryck 
är det i princip otänkbart med annat än heterosexuella relationer eller 
att någon har en könsidentitet som avviker från hens juridiska kön. 
Ofta kan det finnas ett totalt tabu kring hbtqi-frågor i familjer med 
hedersnormer. 

I propositionen Ökat skydd mot hedersrelaterat våld och för-
tryck uttalade regeringen följande kring hbtqi-personers utsatthet 
(prop. 2019/20:131, s 24–25): 

De heteronormativa föreställningarna innebär att hbtq-personers sexu-
ella läggning, könsidentitet eller könsuttryck betraktas som ett hot mot 
familjens heder. Hbtq-personer kan utsättas för samma typ av heders-
relaterat våld och förtryck som andra unga men specifikt förekommer 
även s.k. omvändelseförsök. Det innebär att familjemedlemmar eller 
släktingar försöker få dem att bli heterosexuella, t.ex. genom att hitta en 
lämplig partner och tvinga dem att ingå äktenskap. Hbtq-personer är 
därför också en utsatt grupp i hederssammanhang. 

Även i betänkandet Ett särskilt hedersbrott lyftes hbtqi-personer 
fram som särskilt utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Där 
uttalades följande (SOU 2020:57, s. 110):  

Hbtq-personer är särskilt utsatta. Inom vissa samhällen och i vissa grup-
per anses det vara fel – eller till och med olagligt – att exempelvis bli kär 
i någon av samma kön. Risken för att utsättas för utfrysning och våld 
ökar för personer som avviker sexuellt från gruppens, ofta heteronor-
mativa, normer. 

Många unga hbtq-personer som lever i en hederskontext känner till att 
deras sexualitet är förbjuden enligt gruppens normer och kan därför 
känna skam och skuld. Många av dessa utsätts för s.k. omvändelseförsök. 
Det innebär att familjemedlemmar eller släktingar försöker att ”bota” 

 
13 Länsstyrelsen Östergötland (2020) Rapport 2020:10 – Årsrapport 2019, Länsstyrelsen Ös-
tergötlands nationella uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck – verksamheten under 2019, 
s. 15 och 23. 
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eller ”omvända” dem till den (underförstått ”rätta”) heterosexuella lägg-
ningen. 

Många unga hbtqi-personer är alltså medvetna om att de avviker från 
familjens eller släktens normer kring sexualitet eller könsidentitet. 
De kan därför känna skuld och skam över att de gör föräldrarna och 
familjen besvikna. Det finns även risk för att själva uppfattar sig som 
sjuka eller syndiga om de är uppväxta med sådana uppfattningar. 

I rapporten ”Heder och samhälle” påpekas att det förekommer 
att hbtqi-personer utsätts för sexuellt våld, s.k. korrigerande våld-
täkter. Till skillnad från annat sexuellt våld i en hederskontext så sker 
sådant sexuellt våld som en kollektivt sanktionerad bestraffning.14 

Unga hbtqi-personer som lever i en miljö med hedersrelaterat 
våld och förtryck riskerar också, som lyftes fram i de citerade tex-
terna ovan, att utsättas för omvändelseförsök. Sådana omvändelse-
försök kan innebära att den unge tvingas att genomgå en religiös ri-
tual för att ”botas”. Den unge kan också tvingas resa till släktens ur-
sprungsland för att träffa en religiös ledare eller för att man ska hitta 
en lämplig partner av motsatt kön till den unge. 

För att undersöka problematiken med omvändelseförsök har re-
geringen gett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(MUCF) i uppdrag att kartlägga och sammanställa kunskap om unga 
hbtqi-personers utsatthet för s.k. omvändelseterapi.15 

MUCF redovisade sitt uppdrag i mars 2022. I rapporten lyfte 
myndigheten fram att man i arbetet med uppdraget fått kännedom 
om olika former av omvändelseförsök, både genom den nationella 
ungdomsenkäten och genom uppgifter från stödverksamheter. Ex-
empel på saker som hbtqi-personer utsatts för kan vara att personen 
blivit förd från eller hotats med att föras från Sverige, utsatts för 
tvångsäktenskap eller blivit hotad om att så ska ske samt att perso-
nen blivit skickad på eller hotats med att skickas på s.k. uppfost-
ringsresa. Det lyfts även fram uppgifter om att individer upp-
muntrats att söka sig till läger eller terapi utomlands, att unga förts 
utomlands mot sin vilja i syfte att kontrollera dem och att religiösa 
ledare eller grupper försökt ”bota” individer genom bön, samtal eller 
riter. En av slutsatserna i rapporten är att utreseförbud bör kunna 

 
14 Rúna í Baianstovu, Sofia Strid, Hanna Cinthio, Emmie Särnstedt Gramnaes och Jan-Magnus 
Enelo, Heder och samhälle – Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets 
utmaningar, Örebro University (2019), s. 26. 
15 Regeringens beslut den 30 juli 2020, A2020/01669/MRB. 
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meddelas för resor där hbtqi-personer riskerar att utsättas för om-
vändelseförsök.16 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning 

En annan grupp som är särskilt sårbar för hedersrelaterat våld och 
förtryck är personer med intellektuella funktionsnedsättningar. 
Detta lyfte regeringen fram i propositionen Ökat skydd mot heders-
relaterad brottslighet där man uttalade följande (prop. 2019/20:131, 
s. 25):  

Personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för he-
dersrelaterat våld och annat förtryck är en annan sårbar målgrupp ef-
tersom dessa ofta står i en särskilt tydlig beroendeställning till gärnings-
mannen eller gärningsmännen och har andra referensramar. Vidare är 
förtryck mot personer inom denna kategori särskilt svårupptäckt ef-
tersom förtrycket kan ta sig andra uttryck än det förtryck som utövas i 
förhållande till personer som inte har en intellektuell funktionsnedsätt-
ning. 

Även i betänkandet Ett särskilt hedersbrott lyftes personer med in-
tellektuella funktionsnedsättningar fram som en särskilt sårbar 
grupp. I betänkandet uttalade man följande (SOU 2020:57, s. 109 
f.):  

Personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för he-
dersrelaterat våld eller annat förtryck är en särskilt sårbar grupp ef-
tersom dessa ofta står i en särskilt tydlig beroendeställning till gärnings-
personen eller gärningspersonerna. Vidare är förtryck mot personer 
inom denna kategori särskilt svårupptäckt eftersom förtrycket kan ta 
sig andra uttryck än det förtryck som utövas i förhållande till personer 
som inte har en intellektuell funktionsnedsättning. 

Gärningspersonen eller gärningspersonerna behöver inte alltid agera ak-
tivt – dvs. genom handling – för att kontrollera och bestraffa en person 
med intellektuellt funktionshinder. Förtrycket kan i stället ske genom 
underlåtenhet. 

Barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning är särskilt sår-
bara. Genom att exempelvis inte ge barnet eller den unge praktiskt stöd 
så som att skjutsa till kompisar, anmäla sig till aktiviteter eller ansöka 
om stödinsatser begränsar föräldrarna barnet eller den unge och dennes 

 
16 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) (2022), Unga hbtq-personers 
utsatthet för omvändelseförsök i Sverige, s. 81 ff. 
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tillvaro. Även bestraffningen kan vara passiv på så sätt att personen ex-
empelvis inte får sin medicin, inte får gå till skolan eller inte får hjälp 
med att gå på toaletten. Vidare vilseleds barn och ungdomar med intel-
lektuell funktionsnedsättning in i äktenskap, vilket kan jämföras med 
barn och ungdomar utan funktionsnedsättning som i stället ofta blir 
tvingade eller övertalade till att ingå ett äktenskap. Vilseledandet kan ske 
genom att fokus fästs på bröllopsfesten så att barnet eller den unges 
förståelse av ett äktenskap blir lika med bröllopsfest. Det kan också ske 
genom att förmedla till barnet eller den unge att han/hon kommer att 
bli ”normal” och ”som alla andra” i familjen om han eller hon gifter sig. 
Vilseledande till äktenskap innebär att barnet eller den unge tackar ja till 
att ingå äktenskap utan att egentligen veta vad det innebär. Barn och 
ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning kan dessutom sakna 
den kognitiva förmågan att leva ett så kallat dubbelliv och kan ha svårt 
att se konsekvenser av sitt agerande. Barnet eller den unge kan exempel-
vis berätta för anhöriga att han eller hon har skaffat en pojkvän eller 
flickvän, vilket i ett hedersrelaterat sammanhang kan få förödande kon-
sekvenser för honom eller henne. 

Barn och unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar är 
som framgick ovan ofta väldigt utlämnade till sina familjer. Eftersom 
familjemedlemmar även kan fungera som personliga assistenter kan 
de dessutom få en ännu starkare kontroll över den unge.17 

I rapporten Trippelt utsatt, som organisationen Tjejers rätt i sam-
hället (TRIS) gav ut 2019, undersöktes bl.a. frågor om hedersrelate-
rat våld och förtryck i förhållande till barn med intellektuella funkt-
ionsnedsättningar. När det gäller de kvantitativa delarna redogör vi 
för resultaten i nästa avsnitt. Det kan dock nämnas att det i rappor-
ten konstateras att det inte är ovanligt att flickor i gymnasiesärskolan 
åker till föräldrarnas ursprungsländer och kommer tillbaka som gifta 
kvinnor.18 

TRIS gav samma år även ut en skrift, Ingen ska bli gömd och 
glömd, om hedersrelaterat våld och förtryck och intellektuell funkt-
ionsnedsättning. Där beskrivs att personer i en hederskontext ofta 
ser funktionsnedsättningen som ett straff och att familjen känner 
skam. Därför kan en familjemedlem med funktionsnedsättning 
gömmas. I skriften redovisas också uppgifter från personer i daglig 
verksamhet angående vilket inflytande de har i sina liv. Bl.a. var det 
en femtedel som inte fick vara ihop med någon för sina föräldrar, en 

 
17 Länsstyrelsen Östergötland (2019), Rapport 2019:5 – Årsrapport 2018, Länsstyrelsen Öster-
götlands nationella uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck – verksamheten under 2018, s. 
19. 
18 Tjejers rätt i samhället (TRIS) (2019), Trippelt utsatt – Hedersrelaterat förtryck och våld bland 
ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, s. 8. 
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tredjedel som inte fick ha sex för sina föräldrar och en femtedel som 
uppgav att de inte själva fick bestämma vem de skulle gifta sig med. 
I skriften finns dessutom uppgifter från handläggare inom LSS och 
personal inom daglig verksamhet som bl.a. berättat om kvinnor som 
blivit tvingade eller lurade att gifta sig med män utomlands och att 
det finns personer som blivit utsatta för könsstympning. Enligt de 
uppgifter som framkommer i skriften så förekommer det också att 
män med intellektuella funktionsnedsättningar som blir bortgifta 
med kvinnor som inte bor i Sverige, ofta för att frun då, i stället för 
familjen, ska ta hand om mannen.19 

Uppgifter som ger stöd för den problematiken har vi även fått i 
arbetet med den här utredningen. Vid kontakt med yrkesverksamma 
har det påtalats att flickor med funktionsvariationer är särskilt ut-
satta för att bli bortgifta. Familjen kan nämligen i dessa fall vilja gifta 
bort barnet för att någon annan ska ta hand om det. Det finns också 
uppgifter om att det förekommer bortgifte i syfte att en annan släk-
ting ska få uppehållstillstånd i Sverige. 

3.1.4 Hederskontexten är en tystnadskultur 

Problemet med tystnadskulturer har under en tid uppmärksammats, 
särskilt inom rättsväsendet, eftersom det blivit svårare att få perso-
ner att anmäla brott och vittna om brott. En tystnadskultur kan be-
skrivas som normer hos ett avgränsat kollektiv om att inte samarbeta 
med rättsväsendet. En individ kan emellertid både ha individuella 
skäl för att inte lämna uppgifter och vara påverkad av en tystnads-
kultur hos det kollektiv som personen tillhör. Ibland kan en tyst-
nadskultur ta sig uttryck i brott, som exempelvis övergrepp i rätts-
sak. 

Att vara del av en miljö med hedersrelaterat våld och förtryck in-
nebär närmast automatiskt att man ingår i en tystnadskultur. Miljön 
är sluten och det är viktigt att skydda kollektivet och att värdera kol-
lektivet högre än individen. En viktig skillnad gentemot andra mil-
jöer med tystnadskulturer är också att man närmast föds in i en he-
derskontext. Vid brott inom en hederskontext är de viktigaste mek-
anismerna för tystnad gentemot rättsväsendet att offret känner 

 
19 TRIS (2019), Ingen ska bli gömd och glömd – En lättläst bok om heders-relaterat våld och 
förtryck och intellektuell funktions-nedsättning, s. 46–55. 
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samhörighet med förövaren, eller är beroende av eller lojal gentemot 
förövaren. Av betydelse är också den kontroll som förövaren utövar 
över offret. I en hederskontext kan dessutom en oro för dåligt rykte 
spela in. Inte bara i förhållande till offret själv utan även i förhållande 
till andra familjemedlemmar.20 

En annan aspekt kring benägenheten att lämna uppgifter om he-
dersförtryck kan vara att de handlingar som man utsätts för godtas 
av övrig familj och släkt. Dessa kan i många fall sympatisera med 
gärningspersonen i stället för med offret.21 

Eftersom kännedom om t.ex. ett brott kan skada familjens och 
släktens heder, och även familjens respekt inom släkten, är det i en 
hederskontext viktigt att vissa händelser inte blir allmänt kända. 
Tystnadskulturen i en hederskontext upprätthålls t.ex. genom att 
offrens fysiska frihet begränsas. Genom olika former av kontroll be-
gränsas också offrens umgängeskrets och kontaktnät vilket minskar 
möjligheterna att berätta om sin utsatthet.22 

3.1.5 Uppgifter och undersökningar om hur många som lever 
med hedersrelaterat våld och förtryck 

Som framgick av avsnittet ovan så kan det hedersrelaterade våldet 
och förtrycket ta sig olika uttryck i vardagen. En av de saker som 
personer kan utsättas för som en del av ett hedersrelaterat våld och 
förtryck är att personen riskerar att bli skickad eller förd utomlands 
för att t.ex. få en bra fostran eller bli bortgift. Det här gäller även 
barn som lever med hedersrelaterat våld och förtryck. Mot bakgrund 
av detta finns det skäl att beröra hur många personer, och särskilt 
barn, som lever med hedersrelaterat våld och förtryck. 

I den tidigare nämnda propositionen om Ett särskilt brott för he-
dersförtryck ges följande sammanfattande bild av förekomsten av 
hedersrelaterat våld och förtryck (prop. 2021:22:138, s. 8):  

I Sverige har det sedan början av 2000-talet genomförts ett antal olika 
undersökningar i syfte att ge en bild av hur utbrett det hedersrelaterade 
våldet och förtrycket är. Det är dock svårt att få en enhetlig bild över 
förekomsten, dels då undersökningarna gjorts vid olika tidpunkter och 
frågeställningarna formulerats olika, dels för att definitionen av vad som 

 
20 Brottsförebyggande rådet (Brå) (2019), Rapport 2019:10, Tystnadskulturer – En studie om 
tystnad mot rättsväsendet, s. 10 f. och s. 69. 
21 SOU 2020:57, s. 123. 
22 Brå (2019), Rapport 2019:10, Tystnadskulturer, s. 69 ff. 
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utgör hedersrelaterat våld och förtryck varierar. Befintliga undersök-
ningar kan emellertid belägga ett starkt samband mellan inskränkningar 
i ungas möjligheter att själva få bestämma över sina relationer och deras 
utsatthet för våld. Detta gäller exempelvis den riksrepresentativa nat-
ionella kartläggningen av våld mot barn 2016, som genomfördes med 
elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2. De elever som 
uppgav att de inte får välja vem de ska leva tillsammans med som vuxna 
rapporterar i denna studie mer än dubbelt så ofta som andra elever att 
de någon gång i livet har utsatts för misshandel (Jernbro, C. & Janson, 
S., Våld mot barn 2016 – en nationell kartläggning, se även Jernbro, C. 
& Landberg, Å., Det är mitt liv! Om sambandet mellan att inte få be-
stämma över sitt eget liv och barnmisshandel). Enligt en kartläggning 
bland niondeklassare i Uppsala 2018 uppgav 46 procent av de flickor 
som inte själva fick välja framtida partner att de utsatts för fysiskt våld 
och 61 procent för psykiskt våld i hemmet. Motsvarande siffror för poj-
kar var 36 respektive 44 procent. (Se UNG018 En kartläggning av he-
dersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala, 2018.) Liknande 
kartläggningar i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017–2018 tyder på 
att 7–8 procent av niondeklassarna i dessa kommuner lever i familjer 
som använder våld för att skydda familjens/släktens rykte (se Örebro 
universitets rapport Heder och samhälle – Det hedersrelaterade våldets 
och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar, 2018). 

När det gäller barn med intellektuella funktionsnedsättningar framgår 
av en rapport att 9 procent av alla flickor och 6 procent av alla pojkar på 
gymnasiesärskolor uppgav att deras föräldrar bestämmer vem de ska 
gifta sig med. Vidare svarade 35 procent av flickorna och 22 procent av 
pojkarna att de inte får ha sex med någon de är kära i för sina föräldrar 
(se TRIS rapport Trippelt utsatt. Hedersrelaterat förtryck och våld 
bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, 2018). Av en 
annan rapport framgår att kunskapsnivån hos yrkesverksamma på om-
rådet är mycket låg, exempelvis bland personliga assistenter, och att 
även vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar begränsas i sitt 
handlingsutrymme när det bl.a. gäller valet av partner (se TRIS rapport 
Gömd & Glömd – Hedersrelaterat våld och förtryck mot vuxna med 
intellektuell funktionsnedsättning, 2020). 

Betänkandet Ett särskilt hedersbrott innehåller en genomgång av 
uppgifter om hur många som är drabbade av hedersförtryck. Även 
den delen är grundlig och innehåller många av de undersökningar 
som vi har hittat i arbetet med den här utredningen. Vi kommer där-
för i det följande att först redovisa de uppgifter som finns i betän-
kandet och därefter vissa ytterligare uppgifter som kommit fram un-
der arbetet med vårt uppdrag. I betänkandet anges följande kring de 
uppgifter som framkommit och vilka slutsatser man kan dra av upp-
gifterna (SOU 2020:57, s. 123 f.):  
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En första slutsats av det som redovisats ovan är att det förekommer en 
rad olika, om än oftast snarlika, definitioner av hedersrelaterat våld och 
förtryck. Det gör i sig att det är svårt att jämföra statistik från olika 
källor. Vidare är det få myndigheter och andra organisationer som över 
huvud taget registrerar uppgifter som kan läggas till grund för statistiska 
undersökningar. Inte minst Socialstyrelsens rapport 2019 har visat på 
detta problem. Detta innebär sammantaget att det är svårt att dra några 
slutsatser beträffande hur vanligt förekommande hedersvåld och annat 
sådant förtryck är. Tillgängliga uppgifter, som kommer från rapporter i 
vilka författarna fokuserat på skilda aspekter av det hedersrelaterade 
förtrycket, kan ge endast en fingervisning beträffande miniminivån. Av 
tillgängligt material framgår att hedersrelaterat förtryck är ett stort pro-
blem internationellt och att Sverige inte är förskonat. 

Alla som är utsatta för upprepade integritetskränkande gärningar har ett 
stort behov av stöd. Den som är utsatt för hedersrelaterat våld och annat 
sådant förtryck är särskilt utsatt och sårbar eftersom hon eller han ofta 
helt saknar stöd från anhöriga. I en hederskontext sympatiserar famil-
jen, släkten eller gruppen ofta med gärningspersonen. I andra kontexter 
finns det oftast åtminstone några personer som stöttar den utsatta. An-
mälningsbenägenheten kan därför antas vara låg och mörkertalet stort 
när det gäller hedersrelaterat våld och annat sådant förtryck. Detta gäller 
inte minst vid sexuella övergrepp eftersom den utsatta då ofta skuldbe-
läggs, och i vissa fall bestraffas, för det som hänt. Det gäller både över-
grepp som begåtts inom familjen och sådana som begåtts av utomstå-
ende. Mot bakgrund av detta är det av största vikt att samhället reagerar 
kraftfullt mot alla former av hedersförtryck. Detta gäller på olika fron-
ter, inte bara den straffrättsliga. 

Som påpekas i betänkandet har undersökningarna som kommer re-
dogöras för här nedan gjorts vid olika tidpunkter och frågeställning-
arna har formulerats på olika sätt. Dessutom har definitionerna av 
hedersrelaterat förtryck varierat. I många fall omfattar resultaten 
dessutom unga vuxna och/eller vuxna personer. Utöver detta så 
finns det också, som berördes här innan, en stark tystnadskultur i en 
miljö med hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan därför förvän-
tas att det finns ett betydande mörkertal när det gäller hur många 
barn, och personer i övrigt, som är utsatta för hedersrelaterat våld 
och förtryck. De uppgifter som presenteras här nedan ger alltså inte 
en fullständig bild över problematiken, varken då eller nu. I stället 
kan de undersökningar som gjorts och de uppgifter som i övrigt 
finns ge en bild av hur omfattande problemet är. 
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Uppgifter som redovisas i betänkandet Ett särskilt hedersbrott23 

6.3 Hur många är drabbade av hedersförtryck? 

6.3.1 Ett internationellt problem 

Enligt Amnesty International, som sammanställt uppgifter från FN med 
uppgifter från egna undersökningar, mördas omkring 5 000 kvinnor per 
år av manliga närstående för att återupprätta familjens heder. Heders-
mord förekommer i många länder och mörkertalet är stort. 

--- 

6.3.2 Sverige 

En ungefärlig bild utifrån olika undersökningar 

--- 

Länsstyrelserna beräknade 2004 att 1 500–2 000 flickor och unga kvin-
nor var utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck samt att 10–15 pro-
cent av de drabbade behövde skyddat boende. 

I en rapport från Socialstyrelsen 2007 redovisades upplevd frihet att 
själv bestämma över sitt liv hos gymnasieungdomar i årskurs 2. I rap-
porten fokuserades på likheter och skillnader mellan flickor och pojkar. 
I viss utsträckning gjordes också jämförelser mellan ungdomar med 
svensk bakgrund, i betydelsen att båda föräldrarna var födda i Sve-
rige/Norden, och ungdomar med utländsk bakgrund, i den bemärkelsen 
att båda föräldrarna var födda någon annanstans. En av de frågor som 
skulle ge en indikation på förekomst av hedersrelaterat våld och för-
tryck gällde om eleverna var oroliga för att inte själva få bestämma vem 
de skulle välja som livspartner. Fem procent av flickorna och tre procent 
av pojkarna svarade ja på denna fråga. Totalt besvarade 5 238 elever vid 
sammanlagt 98 skolor enkäten samtidigt som 160 skolor ingick i det ur-
val som gjordes av Statistiska centralbyrån (SCB). 

I en artikel 2007 presenteras uppgifter från en studie av ungdomars at-
tityder till sexualitet. Studien bygger på en enkätundersökning som 
gjordes 2002 bland 1 193 elever i årskurs sju, åtta, och nio. Undersök-
ningen visade att ungdomar med utländsk bakgrund generellt sett in-
stämmer i så kallade ”oskuldsnormer”, det vill säga normer som begrän-
sar det föräktenskapliga sexuella handlingsutrymmet, i större utsträck-
ning än ungdomar med svensk bakgrund. [---] 

 
23 Det som redovisas i det här avsnittet är vad som framgår av avsnitt 6.3 i SOU 2020:57, se 
s. 110–123. Där framgår också de källor som använts i betänkandet. 
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I en rapport gjord för Stockholms stad 2009 redovisas i vilken utsträck-
ning flickor och pojkar lever under hedersrelaterad kontroll i Stock-
holms stad och vilken karaktär sådan kontroll har. Studien består av två 
delar: en enkätundersökning (”UNG08”) bland ungdomar i årskurs nio 
där 2 356 elever besvarade enkäten och en studie av ärenden som rör 
omhändertaganden med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestäm-
melser om vård av unga (LVU). Det överordnade syftet i båda delstudi-
erna var att skilja ut den grupp av flickor och också pojkar som lever 
med hedersrelaterade normer och begränsningar. I rapporten samman-
fattas resultaten av enkätundersökningen på följande sätt: 

När det gäller enkätundersökningen utgår avgränsningen av grup-
pen flickor som kan tänkas leva med hedersrelaterade normer och 
begränsningar från två frågor: Förväntar sig föräldrarna att flickan 
ska vara oskuld vid äktenskapets ingående? Tillåts hon inte ha ett för-
hållande med en jämnårig pojke? Innebörden av dessa krav är att 
flickan inte tillåts ha en föräktenskaplig sexuell relation. Att svara 
ja på dessa frågor räknar vi som nödvändiga men inte tillräckliga 
betingelser för att ingå i kategorin flickor som lever med hedersre-
laterade normer och begränsningar. Resultatet av undersökningen 
är att 23 procent av alla flickor svarar ja på båda dessa två frågor. 

I nästa steg belyses för dessa flickor – de som uppfyller de nödvän-
diga betingelserna – om de får ha vänskapliga relationer med jämn-
åriga pojkar och om hon förväntas följa andras vilja när det gäller 
vem hon ska gifta sig med eller leva med i framtiden. Båda dessa nor-
mer betraktar vi som starkare sätt att kontrollera flickans sexuali-
tet. Konsekvensen av dem är att flickan är starkt begränsad i sina 
möjligheter att själv kunna välja framtida partner. Regleras flickans 
handlingsutrymme av normer om att hon ska vara oskuld vid äkt-
enskapets ingående, att hon inte ska ha pojkvän och att hon inte 
ska ha möjligheter att själv kunna välja vem hon vill leva med i 
framtiden, uppfyller hon de centrala kännetecknen på att leva i ett 
hedersrelaterat sammanhang. Detta är en flicka som uppfyller kri-
terierna för sexuell kontroll inom ett hedersrelaterat sammanhang. 
Av alla flickor i undersökningen är det 16 procent som uppfyller dessa 
kriterier. 

I det svenska samhället förutsätts flickor ha samma villkor som 
pojkar i skolan och på fritiden. Alla ska delta i skolan på de villkor 
som skolan anger. Om flickan inte får delta i skolinslag eller inte får 
ha egen fritid kan det i detta sammanhang ses som ett uttryck för 
den hedersrelaterade sexuella kontrollen. Dessa normer innebär att 
flickan inte har samma villkor som andra ungdomar vad gäller att 
verka i skolan och ha egen fritid. Eftersom detta är normer som 
krockar med rådande förväntningar som skolan har på såväl eleven 
som på elevens familj berörs företrädare för samhället på ett direkt 
sätt. I och med detta synliggörs flickans situation för samhället. De 
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flickor som uppger att de uppfyller kriterierna för sexuell kontroll 
inom ett hedersrelaterat sammanhang och som inte får delta i skolin-
slag och/eller har restriktioner beträffande vanligt förekommande fri-
tidsaktiviteter anser vi tillhöra kategorin som har heders-relaterade 
normer och begränsningar. Detta gäller 11 procent av samtliga flickor 
i undersökningen. 

I enkätstudien undersöks även om de flickor som utsätts för sexu-
ell kontroll och har begränsningar i skolan och på fritiden, även 
utsätts för kränkande behandling, hot och våld. Att flickan har ut-
satts för det senare är inte i sig ett villkor för att tillhöra kategorin 
som räknas leva med hedersrelaterade normer och begränsningar. 
Flickor som följer familjens restriktioner behöver inte nödvändigt-
vis drabbas av våld och vi kan inte i enkätundersökningen direkt 
koppla våldet till den sexuella kontrollen och begränsningarna. 
Majoriteten av den grupp som i denna studie bedöms leva med he-
dersrelaterade normer och begränsningar, svarar att de har varit 
med om kontroll, kränkande behandling, hot och/eller våld, denna 
grupp innefattar sju procent av flickorna i denna studie. 

Förekomst av kränkande behandling, hot och våld liksom begräns-
ningar i form av att inte få delta i skolinslag och/eller har restrikt-
ioner beträffande vanligt förekommande fritidsaktiviteter redovi-
sas även för gruppen flickor respektive gruppen pojkar som helhet. 
Dessa resultat bedömer vi vara av stort intresse för skolan. 

Resultatet för pojkarnas del är att sju procent av samtliga pojkar 
uppger att de lever med tre av följande fyra förväntningar: att för-
äldrarna förväntar sig att pojken ska vara oskuld vid äktenskapets 
ingående, att han inte får ha ett förhållande med en jämnårig flicka, 
att han inte får ha vänskapliga relationer med jämnåriga flickor och 
att han förväntas följa andras vilja när det gäller vem han ska gifta 
sig med eller leva med i framtiden. Läggs ytterligare en begränsning 
till om att han inte får delta i skolinslag och/eller har restriktioner 
beträffande vanligt förekommande fritidsaktiviteter motsvarar 
detta fyra procent av alla pojkar, vilka är de pojkar som motsvarar 
vår definition av att leva i ett hedersrelaterat sammanhang. De som 
därtill har utsatts för hot, våld eller kränkningar utgör tre procent 
av samtliga pojkar. 

--- 

Dåvarande Ungdomsstyrelsen, numera Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF), kom 2009 med en rapport som behand-
lade situationen för flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män upp 
till och med 25 års ålder. Enligt den rapporten riskerar omkring 70 000 
ungdomar i Sverige att bli gifta mot sin vilja. 
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Forskarna Astrid Schlytter och Hanna Linell har 2008 med utgångs-
punkt i domar och utredningar gällande flickor i åldrarna 13 till 17 år 
aktuella för omhändertagande med stöd av 2 § LVU och i vissa fall även 
3 § LVU undersökt socialtjänstens förhållningssätt till hedersrelaterade 
ärenden. [---] En tredjedel av de undersökta fallen (18 av 57) som be-
döms falla inom ramen för definitionen av hedersrelaterade fall utsätts 
för olika former av hedersrelaterade begränsningar. Flickorna i heders-
gruppen beskrivs dessutom som ensamma i sin utsatthet, i och med sin 
påtvingade isolering från det övriga samhället genom den kontroll och 
begränsning de utsätts för. 

I en artikel från 2019 undersöks om unga tillåts ha vänner eller inte för 
sina föräldrar. I texten diskuteras olika förklaringar till varför en grupp 
ungdomar inte tillåts umgås med vänner av motsatt kön och vilka even-
tuella konsekvenser det kan innebära för en ungdom att inte få umgås 
vänskapligt med vänner på grund av vännens kön. En fråga är om det 
upplevs som stigmatiserande för den som inte får ha vänner av motsatt 
kön. En annan fråga är om sådana restriktioner kan försvåra den unges 
deltagande i könsblandade vänskapsgrupper i andra sammanhang. En 
särskild fråga är om – och i så fall på vilket sätt – kyskhetsnormer bidrar 
till att vänskapsrelationer med det motsatta könet sexualiseras. Underla-
get för undersökningen är enkätundersökningen ”UNG08” som be-
rörts ovan. I artikeln konstateras att en grupp ungdomar – framför allt 
flickor med utlandsfödda föräldrar – inte tillåts umgås med vänner av 
motsatt kön: 

Bland utlandsfödda flickor uppger 17 procent att de aldrig tillåts 
umgås med killkompisar, varken på fritiden, hemma hos sig själv 
eller hemma hos en killkompis. Hälften uppger även att de har be-
gränsningar avseende umgänget med killkompisar. Bland flickor 
som är födda i Sverige uppger 10 procent med två utlandsfödda 
föräldrar att de aldrig tillåts umgås med en killkompis och 49 pro-
cent uppger att de har begränsningar. Bland flickor som har en ut-
landsfödd förälder uppger 22 procent begränsning i umgänget med 
killkompisar. 

En annan studie, UNG018, undersökte förekomsten av hedersrelaterat 
våld och förtyck bland elever i årkurs nio i Uppsala. 1 062 elever deltog 
i undersökningen. En av frågorna löd ”Finns det förväntningar i din fa-
milj eller släkt att du ska vänta med sex tills du gifter dig?” 20 procent av 
alla flickor och 10 procent av alla pojkar svarade att de förväntades vänta 
med sex till dess att de gifte sig. Av flickorna hade 66 procent och av 
pojkarna 35 procent två utomnordiskt födda föräldrar. 

Socialstyrelsen fick 2017 i uppdrag av regeringen att genomföra en nat-
ionell kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck inklusive 
barnäktenskap och tvångsäktenskap. I en rapport 2019 redovisades 
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resultaten av Socialstyrelsens arbete med uppdraget. I rapportens sam-
manfattning angav Socialstyrelsen följande: 

Under de senaste åren har hedersrelaterat våld och förtryck upp-
märksammats allt mer. Utsatta har synliggjorts i allt större ut-
sträckning. Omfattningen av det hedersrelaterade våldet och för-
trycket är dock mycket svårt att belägga. Det finns mörkertal och 
området är svårt att undersöka. 

[---] 

Socialstyrelsen kan inledningsvis konstatera att uppdraget att göra 
en nationell kartläggning av omfattningen i befolkningen av he-
dersrelaterat våld och förtryck i alla åldersgrupper inte har varit 
möjligt att genomföra inom ramen för föreliggande rapport. Detta 
innebär också att myndigheten inte redovisar en kartläggning som 
är möjlig att upprepa. De metodologiska, etiska, juridiska och tek-
niska överväganden som framkommit under arbetets gång och 
som ligger till grund för detta ställningstagande redovisas i rappor-
ten. I rapporten redogörs också för myndighetens bedömning av 
hur en nationell kartläggning skulle kunna göras och vilka förut-
sättningar som krävs för en sådan kartläggning. 

Att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck kräver datain-
samling från flera källor. Socialstyrelsen har därför efterfrågat och 
sammanställt befintlig statistik och uppgifter från myndigheter, 
kommuner och verksamheter. Ytterst få kommuner har genom-
fört kartläggningar av hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersre-
laterat våld och förtryck mäts på olika sätt och med olika mätme-
toder, vilket innebär att resultaten inte är jämförbara. Det är också 
vanligt att uppgifter som berör hedersrelaterat våld och förtryck 
ingår som en delmängd i befintlig statistik och att uppgifterna inte 
särredovisas. Statistik över brottskoderna ”äktenskapstvång” och 
”vilseledande till tvångsäktenskapsresa” från Brå visar att få poli-
sanmälningar har lett till domar. 

Även bland de myndigheter som Socialstyrelsen har samverkat 
med finns mycket begränsad information om omfattningen av he-
dersrelaterat våld och förtryck. 

För att ändå försöka att ge en bild av hedersförtryckets omfattning valde 
Socialstyrelsen – trots att metoden kritiserades av forskare – att hänvisa 
till tidigare undersökningar som gjorts bl.a. på lokal nivå: 

Kartläggningar i Göteborg, Malmö och Stockholm där elever i års-
kurs nio har fått svara på frågor visar att mellan 7 procent och 20 
procent av ungdomarna lever med hedersrelaterade normer och 
förtryck. I en kartläggning i Uppsala visas att 20 procent av 
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flickorna och 10 procent av pojkarna i årskurs nio har ett oskulds-
krav på sig. Av flickorna svarar 26 procent och sju procent av poj-
karna att det är familjen som bestämmer deras framtida partner. 
Länsstyrelsen i Östergötland som ansvarar för den nationella stöd-
telefonen som ger stöd och råd till yrkesverksamma som arbetar 
mot hedersvåld rapporterar att antalet ärenden ökade från 600 till 
959 på ett år. 

--- 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning 

--- 

Organisationen Tjejers rätt i samhället (TRIS) har gjort ett försök att 
kartlägga förekomsten av hedersrelaterat förtryck mot unga med intel-
lektuell funktionsnedsättning genom att genomföra en enkätundersök-
ning och intervjuer bland unga som går i gymnasiesärskola angående ar-
rangerade äktenskap, äktenskapstvång, sexuella relationer och andra be-
gränsningar på fritiden och i skolan. TRIS har presenterat sina under-
sökningsresultat bl.a. i skriften Trippelt utsatt. Hedersrelaterat förtryck 
och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och vid 
ett lunchseminarium i riksdagen samt, mot bakgrund av undersöknings-
resultaten, tagit fram den lättlästa informationstexten Ingen ska bli gömd 
och glömd. 

Enligt rapporten Trippelt utsatt uppgav 9 procent av alla tjejer samt 6 
procent av alla killar på gymnasiesärskolor att deras föräldrar bestämmer 
vem de ska gifta sig med. Vidare svarade 35 procent av tjejerna samt 22 
procent av killarna att de inte får ha sex med någon de är kära i för sina 
föräldrar. 

TRIS senaste rapport Gömd & Glömd har kartlagt utsatthet för heders-
relaterat våld mot vuxna med intellektuell funktionsnedsättning både 
utifrån målgruppens egna utsagor, men även från relevanta yrkesgrup-
pers perspektiv. Av rapporten framgår att kunskapsnivån hos yrkes-
verksamma på området är mycket låg, vilket tillsammans med en låg fö-
rekomst av handlingsplaner indikerar att mycket återstår att göra såväl i 
det förebyggande som i det akuta arbetet med att hantera ärenden om 
hedersrelaterat våld. En problematik som visat sig särskilt svår handlar 
om situationer i vilka den vuxne med intellektuell funktionsnedsättning 
som lever i en hederskontext har personliga assistenter och/eller en god 
man som är familjemedlemmar. Detta ger upphov till en oerhört svår 
inlåsningseffekt för brukare vars livssituation blir nästintill omöjlig för 
utomstående att få insyn i. Trots den låga kunskapen om hedersrelaterat 
våld hos de yrkesverksamma i kartläggningen framkommer det att så 
många som var femte yrkesverksam har kännedom om eller misstänker 
att det finns brukare i deras verksamhet som utsätts för sådant våld av 
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en nära anhörig som samtidigt är brukarens personliga assistent/gode 
man. 

Av nyss nämnd rapport framgår vidare att inte bara unga utan även 
vuxna individer med intellektuell funktionsnedsättning begränsas i sitt 
handlingsutrymme vad gäller framför allt sambo-, kärleks- och sexuella 
relationer samt även vad gäller inskränkningar i valet av framtida part-
ner. Av de brukare som svarat på enkätstudien har 23 procent angett att 
de inte själva bestämmer vem de ska gifta sig med. Resultaten talar för 
att kvinnor och män löper lika stor risk att utsättas för tvångsäktenskap. 
Däremot har individer med utomnordiskt födda föräldrar en signifikant 
större risk att drabbas jämfört med de som har nordiskt födda föräldrar. 
Religiositet har en inverkan på risken att utsättas för tvångsäktenskap – 
hög religiositet samverkar med högre risk att utsättas för tvångsäkten-
skap. Sammantaget visar kartläggningen att de som inte får välja sin 
framtida partner själva har ett signifikant samband med omfattande in-
skränkningar gällande sambo-, kärleks- och/eller sexuella relationer (78 
procent, vilket ska jämföras med 24 procent som har omfattande in-
skränkningar bland de som får välja sin framtida partner). 

--- 

6.3.3 Statistik avseende hbtq-personer 

--- 

Statistik från FMU (Forced Marriage Unit) i Storbritannien visar att 30 
individer (2 procent) med hbtq-identitet utsattes för hedersrelaterat 
våld och förtryck mellan 2015 och 2016. Sexuell orientering eller sexuell 
identitet statistikförs av FMU endast i de fall individen själv väljer att 
uppge det. Frågor om könstillhörighet, sexuella preferenser och lik-
nande ställs inte rutinmässigt. FMU drar slutsatsen att mörkertalet är 
mycket stort, främst på grund av att hedersnormer i sig drar ned hbtq-
personers vilja att berätta om sin sexuella orientering. 

I en artikel angående nyss nämnd statistik intervjuas 14 personer i åldern 
17–45 år. Hälften av de intervjuade uppger att de har blivit utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck. Fem personer svarar att de blivit 
tvingade till äktenskap och/eller förväntats att gifta sig med någon de 
själva inte valt. Åtta personer uppger att de känner någon i sitt nätverk 
som identifierar sig som homo-, bi- eller transsexuell eller queer och 
som utsatts för tvångsäktenskap. På frågan om de medverkande i stu-
dien rapporterat hedersrelaterat våld och förtryck till någon myndighet 
är det endast en person som gjort det. Anledningen till att så få rappor-
terar eller anmäler hedersbrott är enligt respondenterna rädsla för att 
skada familjens/släktens heder och/eller bli förskjuten av sin familj. 
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I den ovan nämnda studien UNG018, angående hedersrelaterat våld och 
förtryck bland elever i årskurs nio i Uppsala, framkom att 12 procent av 
de flickor och 31 procent av de pojkar som levde med krav på att vara 
oskulder var negativa till homosexuellas rätt att få gifta sig. 

Ytterligare rapporter och undersökningar kring hur många som 
lever med hedersrelaterat våld och förtryck 

Uppgifter i betänkandet Människohandel och barnäktenskap – ett för-
stärkt straffrättsligt skydd 

Under arbetet med betänkandet Människohandel och barnäkten-
skap – ett förstärkt straffrättsligt skydd (SOU 2008:41) framkom 
det uppgifter om att cirka 3 000 flickor i Stockholm var i riskzonen 
för ett ingripande med stöd av LVU p.g.a. att de levde i en miljö där 
det förekom hedersrelaterat våld och förtryck. En stor del av dessa 
var flickor som riskerade att giftas bort.24 

Rapporten ”Frihet och ansvar” 

Socialstyrelsen redovisade, som framgick i avsnittet från betänkan-
det Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:54), i en rapport från 2007 
upplevd frihet att själv bestämma över sitt liv bland gymnasieungdo-
mar. Rapporten byggde på en enkät som besvarades av över 5 000 
ungdomar på nästan 100 skolor. Utöver vad som framgick av redo-
görelsen ovan framkom det i rapporten att 25–30 procent av flick-
orna och nästan 25 procent av pojkarna uppgav att de, sedan de bör-
jat gymnasiet, någon gång hade drabbats av kränkande behandling, 
hot eller våld av en förälder eller annan vuxen nära anhörig. Ungefär 
2–3 procent svarade att det berodde på att de hade dragit skam över 
familjen.25 

Kartläggningen ”Gift mot sin vilja” 

Den första större kartläggningarna av problematiken var MUCF:s 
(dåvarande Ungdomsstyrelsen) kartläggning Gift mot sin vilja 

 
24 SOU 2008:41 s. 150. 
25 Socialstyrelsen (2007), Frihet och ansvar – En undersökning om gymnasieungdomars upplevda 
frihet att själva bestämma över sina liv, s 10 f. 
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(2009:5). Denna nämndes kort i redogörelsen ovan. Den baserades 
på en enkät som 2009 gick ut till 6 000 unga mellan 16 och 25 år. I 
enkäten ställdes det frågor om ungdomarna ansåg sig ha begräns-
ningar och villkor uppsatta gällande äktenskap och val av partner. I 
kartläggningen uppskattades, som redovisats tidigare, att ungefär 
70 000 unga personer, fler unga kvinnor än unga män, levde i en si-
tuation med begränsningar i förhållande till äktenskap och/eller att 
familjen ställde upp villkor för valet av partner. Av den urvalsunder-
sökning som också gick ut under 2009 konstaterades i kartlägg-
ningen att unga i socialt utsatta områden i högre grad än andra unga 
uppgav att de levde med sådana begränsningar.26 

I kartläggningen gjordes dessutom analyser av Socialstyrelsens 
enkät Frihet och ansvar och Stockholms stads enkät UNG08. Enligt 
dessa analyser var det exempelvis:27 

• Betydligt vanligare med begränsningar i valet av framtida partner 
i familjer med utländsk bakgrund jämfört med familjer med 
svensk bakgrund. 

• Betydligt vanligare att unga som inte själva får välja sin framtida 
partner utsätts för hot, våld och kränkningar av närstående och 
de som i störst utsträckning uppger att de utsätts för hot och våld 
i familjen är pojkar med utländsk bakgrund. 

• En hög andel unga med utländsk bakgrund som uppgav att de 
skulle bestraffas hårt och att föräldrarna skulle ta avstånd från 
dem om de var homo- eller bisexuella. Detta både bland dem som 
uppgav att de fritt fick välja framtida partner och bland dem som 
hade begränsningar eller uppställda villkor i detta avseende. 

• Betydligt vanligare med hot om att bli utkastade hemifrån och 
hot om att skickas iväg bland unga med ett begränsat val av part-
ner än hos unga som hade ett fritt val i fråga om framtida partner. 
Detta var särskilt tydligt för unga män med utomnordisk bak-
grund. 

Utöver detta kartlades i rapporten också olika myndigheters kom-
petens och handlingsutrymme. I detta ingick en granskning av do-
mar angående LVU-vård från 2007. I granskningen framkom att 32 

 
26 Ungdomsstyrelsens skrifter 2009:5 (2009), Gift mot sin vilja, s. 307. 
27 A.a., s. 307 ff. 
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av 174 ungdomar som var aktuella för vård enligt 2 § LVU (vård på 
grund av hemmiljön) utifrån familjens normer om oskuld, sexualitet, 
skam och heder var tydligt begränsade i förhållande till äktenskap 
och val av partner. Samtliga var flickor. Av de 109 flickor som var 
aktuella för att bli omhändertagna av samhället under 2007 p.g.a. 
brister i hemförhållandena levde ungefär en tredjedel med begräns-
ningar i fråga om äktenskap och val av partner.28 

UNG018 

Organisationen Tjejers rätt i samhället (TRIS) genomförde, som 
även det berördes innan, under våren 2018 en kartläggning bland ele-
verna i årskurs nio i de kommunala skolorna i Uppsala kommun. To-
talt svarade 1 063 ungdomar på enkäten. Resultaten av enkäten pre-
senterades i rapporten UNG018. 

Som framgick av redovisningen tidigare så uppgav, bland de ung-
domar som svarade, 20 procent av flickorna och tio procent av poj-
karna att deras familj eller släkt förväntade sig att de skulle vänta med 
sex tills de gift sig. Bland ungdomar där båda föräldrarna var födda 
utanför Norden var det 66 procent av flickorna och 35 procent av 
pojkarna som uppgav att de förväntades vänta med sex.29 Bland dessa 
ungdomar var det också många, 41 procent av flickorna och 31 pro-
cent av pojkarna, som var oroliga över att de inte skulle få bestämma 
över vem de skulle gifta sig med eller leva med.30 

Både bland flickor och pojkar som hade ett oskuldskrav var det 
betydligt vanligare än för andra ungdomar att familjen eller släkten 
hade förväntningar på dem att de skulle vara gifta som vuxna och att 
de skulle ha en heterosexuell relation. Ungdomarna fick även uppge 
vad de trodde skulle hända om de hade en kärleksrelation med någon 
som familjen eller släkten inte accepterar. Bland flickorna som hade 
förväntningar om att vänta med sex till giftermål svarade 23 procent 
att de trodde att de skulle bli tvingade att gifta sig eller förlova sig 
och elva procent svarade att de trodde att de skulle bli utsatta för hot 
eller våld. Bland pojkarna med motsvarande krav svarade sex procent 
att de trodde att de skulle bli tvingade att gifta sig eller förlova sig 

 
28 A.a., s. 310. 
29 Tjejers rätt i samhället (2019), UNG018 – En kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck 
bland unga i Uppsala, s. 23. 
30 A.a., s. 35 f. 
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och fyra procent att de trodde att de skulle bli utsatta för hot eller 
våld.31 

Utöver detta var det också vanligare bland flickorna och pojkarna 
med ett oskuldskrav att de var oroliga över att inte få bestämma över 
sin utbildning, fritid och vänner jämfört med de ungdomar som inte 
hade ett sådant krav hemifrån.32 

Rapporten ”Det är mitt liv!” 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset lät 2016, på uppdrag av regeringen, 
forskare genomföra en kartläggning av våld mot barn i Sverige där 
frågor om barnens ofrihet lyftes in. Länsstyrelsen i Östergötlands 
län gav senare stiftelsen i uppdrag att ta fram en jämförande rapport 
om hur de unga med begränsat val gällande partner hade svarat kring 
olika former av våldsutsatthet, familjeförhållanden och mående jäm-
fört med unga som inte ansåg sig ha begränsningar vad gäller val av 
partner. 

Resultaten presenterades i rapporten Det är mitt liv! – Om sam-
bandet mellan barnmisshandel och att inte få välja sin framtida part-
ner. Rapporten byggde på resultat från en undersökning från hösten 
2016 bland elever i årskurs nio på grundskolan och årskurs två på 
gymnasiet. Totalt svarade 4 741 barn på frågor om utsatthet för olika 
former av våld. Eleverna fick också svara på frågor kring sina möjlig-
heter att välja och styra sina liv. Frågor om detta var bl.a. om eleverna 
själva fick välja kläder och hur de skulle se ut, kompisar, fritidsakti-
viteter, utbildning, religion/livsåskådning och vem de skulle gifta sig 
med/leva med som vuxen.33 

I rapporten konstaterades att de flesta elever upplevde att de 
själva fick välja. Bland elever som begränsades i sina fria val var det 
vanligare att en eller båda av föräldrarna var födda utanför de nord-
iska länderna. Särskilt stora var skillnaderna när det gällde att få välja 
religion/livsåskådning samt möjligheten att välja vem man skulle 
gifta sig med eller leva tillsammans med. Även när det gäller övriga 
kategorier var det dock vanligare att elever med föräldrar födda ut-
anför Norden var begränsade i sina val. 6,6 procent av eleverna med 

 
31 A.a., s. 25 ff. 
32 A.a., s. 33 f. 
33 Carolina Jernbro och Åsa Landberg, Det är mitt liv! – Om sambandet mellan barnmisshandel 
och att inte få välja sin framtida partner, Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2018), s. 4 ff. 
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en eller båda föräldrarna födda utanför Norden uppgav att de inte 
själva fick välja vem de skulle gifta sig med eller leva med som vuxen. 
För elever med båda föräldrarna födda i Norden var motsvarande 
siffra 0,9 procent. I rapporten konstaterades dessutom att eleverna 
som inte själva fick välja partner i betydligt större utsträckning var 
utsatta för olika former av fysisk och psykisk misshandel och för-
summelse.34 

Socialstyrelsens uppdrag att genomföra en kartläggning av hedersrela-
terat våld och förtryck 

Socialstyrelsens rapport från myndighetens uppdrag att genomföra 
en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck lyftes upp i de 
delar av betänkandet Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57) som vi 
redovisat ovan. I Socialstyrelsens redovisning av uppdraget finns 
också uppgifter från två verksamheter, Origo och Gryning, som ar-
betar med att erbjuda stöd och hjälp till personer som utsätts för 
hedersrelaterat våld och förtryck. Av de uppgifter som kom därifrån 
framgick följande:35 

Origo 

--- 

[---] Origo har under 2017 haft kontakt med 168 nya ungdomar, varav 
16 identifierar sig som män och en som annat kön, enligt Origos sta-
tistik för 2017. Medelåldern bland ungdomarna har varit 19 år. Totalt 
har 721 stöd- och rådgivningssamtal erbjudits ungdomar i nya och på-
gående ärenden. Totalt har Origo erbjudit 605 konsultativa (och vägle-
dande) samtal i nya och pågående ärenden till yrkesverksamma och ide-
ella aktörer. [---] 

Origo har under 2018 haft kontakt med 187 nya ungdomar, varav 24 
identifierar sig som unga män och en som annat kön, enligt Origos sta-
tistik för 2019. Medelåldern bland ungdomarna har varit 19 år. Totalt 
har 803 stöd- och rådgivningssamtal erbjudits ungdomar i nya och på-
gående ärenden. Utöver det har 48 nya ungdomar kontaktat Origo via 
FrågaOrigo-funktionen. Totalt har Origo erbjudit 626 konsultativa 
samtal i nya och pågående ärenden till yrkesverksamma. [---] 

Gryning 
 

34 A.a., s. 7 ff. 
35 Socialstyrelsen (2019), Ett liv utan våld och förtryck – Slutredovisning av uppdraget att ge-
nomföra en nationell kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck, s. 33. 
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--- 

Verksamheten har haft 253 inskrivna individer under 2017 och 240 in-
skrivna individer under 2019. [---] Genomsnittlig vårdtid har varit 262 
dagar under 2017 och 240 dagar under 2018. 

Antal förfrågningar har varit enligt följande: 346 förfrågningar under 
2017 och 318 förfrågningar under 2018. Runt 30 procent av förfrågning-
arna till verksamhetens förfrågningstelefon leder till placering hos Gry-
ning. Övriga går till andra aktörer eller har bara haft en rådgörande ef-
fekt. 

--- 

Rapporten ”Heder och samhälle” 

Rapporten Heder och samhälle berördes i redovisningen från betän-
kandet Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57) eftersom Socialsty-
relsen hänvisar till rapporten i sin redovisning av uppdraget att kart-
lägga förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck. 

I rapporten presenterades kvalitativa och kvantitativa delstudier 
som genomförts på uppdrag av Stockholm, Göteborg och Malmö år 
2017–2018. 

Den kvalitativa delstudien byggde på intervjuer med 235 personer 
med djupgående kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck. I 
den kvantitativa delstudien hade över 6 000 ungdomar i årskurs nio 
besvarat en enkät om relationer, begränsningar och olika utsatthet i 
hemmet, skolan och på fritiden. Utifrån enkätundersökningen drog 
man i rapporten slutsatsen att mellan sju och nio procent av ungdo-
marna levde med hedersnormer relaterade till våld och mellan tio och 
20 procent levde med hedersnormer relaterade till oskuld.36 

Enligt de professionella aktörerna som deltog i studien hade det 
inte skett någon markant ökning av det hedersrelaterade våldet och 
förtrycket under de senaste åren, i stället kunde antalet fall variera 
beroende på vilka familjer och grupper som dominerade i en viss 
stadsdel eller ett visst bostadsområde. I rapporten redovisas dock att 
vissa aktörer pekade på att normer kring kön, sexualitet och etnicitet 
blivit mer konservativa i vissa områden och att hbtqi-personer och 
flickor och kvinnor som inte klär sig traditionellt kan trakasseras i 

 
36 í Baianstovu, Strid, Cinthio, Särnstedt Gramnaes och Enelo, Heder och samhälle, Örebro 
University (2019), s. 26 f. 
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skolor och på andra offentliga platser. Sådana trakasserier kan emel-
lertid vara uttryck för konservativa köns- och sexualitetsnormer som 
är oberoende av hederskontexten, även om de två systemen kan för-
stärka varandra.37 

Ärenden som kommer in till Nationella kompetensteamet mot 
hedersrelaterat våld och förtrycks stödtelefon 

Länsstyrelsen i Östergötlands län har sedan 2005 haft uppdrag från 
regeringen om att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och 
förtryck. Bl.a. har länsstyrelsen fått i uppgift att driva ett nationellt 
kompetensteam och vägleda och ge råd åt myndigheter och verk-
samheter genom en stödtelefon. 

De som kontaktar stödtelefonen är främst socialtjänst samt skola 
och förskola. I övrigt kommer samtalen från polis, hälso- och sjuk-
vården, andra myndigheter, ideella organisationer och utsatta eller 
närstående till utsatta.38 

Nationella kompetensteamet har publicerat uppgifter över bl.a. 
antal ärenden som kommer in till stödtelefonen och hur många ut-
satta personer ärendena rör för år 2014–2021. Uppgifterna present-
eras i tabell 3.1 nedan. 

Tabell 3.1 Inkomna ärenden till Nationella kompetensteamets stödtelefon 
2014–2021  

Antal ärenden och antal utsatta personer per år  

 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totalt  

Antal ärenden 187 298 455 600 959 1 019 784 817 5 119  
Ärenden/månad 

(genomsnitt) 
20 25 38 50 80 85 65 68 59  

Antal utsatta 
personer 

255 443 619 798 1 081 1 054 907 848 6 005  

* Från och med den 13 mars 2014. 
Källa: Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck – Samtal till den nationella 
stödtelefonen 13 mars 2014–31 december 2021 (https://www.hedersfortryck.se/wp-content/uplo-
ads/Arenden-2014-2021.pdf - hämtad 2022-02-23) 

 
37 A.a., s. 27. 
38 Länsstyrelsen Östergötland, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck 
– Samtal till den nationella stödtelefonen 13 mars 2014–31 december 2021 (https://www.heders-
fortryck.se/wp-content/uploads/Arenden-2014-2021.pdf – hämtad 2022-02-23). 
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Som man ser i tabellen så minskade antalet ärenden under 2020. Sam-
tidigt har ett genomsnittligt ärende handlat om något fler individer 
än 2019. Som man även kan se i tabellen har antalet ärenden år 2021 
dock ökat något jämfört med 2020. 

Enligt kompetensteamets årsrapport för år 2020 var antalet ären-
den under tio av månaderna 2020 lägre än för år 2019. I augusti var 
dock antalet ärenden något fler än föregående år och i december 
2020 var antalet samtal det högsta hittills för den månaden sedan 
stödtelefonen inrättades. Störst minskning jämfört med 2019 var det 
under april och maj. Minskningen i antal ärenden kan, enligt Nat-
ionella kompetensteamet, åtminstone delvis förklaras av covid-19-
pandemin.39 

När det gäller de personer som ärendena avser är 79 procent 
flickor/kvinnor, 13 procent pojkar/män och 8 procent av okänd 
könstillhörighet. Minst 57 procent av de utsatta är under 18 år.40 
Detta innebär att stödtelefonen sedan år 2014 tagit emot ärenden 
gällande över 3 000 barn som varit utsatta för hedersrelaterat våld 
och förtryck. 

När det gäller de utsatta personernas ålder under de senaste åren 
är slutsatsen i årsrapporten för 2020 att åtminstone 63 procent av 
individerna var under 18 år vid de samtal som kom in under det året.41 
Under 2021 var 62 procent av de utsatta under 18 år.42 I årsrapporten 
för år 2020 finns en närmare fördelning av de utsatta personernas 
ålder, det som framgår av den finns intaget i tabell 3.2 nedan.  

 
39 Länsstyrelsen Östergötland (2021), Rapport 2021:1 – Årsrapport, Nationella kompetenstea-
met mot hedersrelaterat våld och förtryck – verksamheten under 2020, s. 10 f. 
40 Länsstyrelsen Östergötland, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck 
– Samtal till den nationella stödtelefonen 13 mars 2014–31 december 2021 (https://www.heders-
fortryck.se/wp-content/uploads/Arenden-2014-2021.pdf – hämtad 2022-02-23). 
41 Länsstyrelsen Östergötland (2021), Rapport 2021:1 – Årsrapport, Nationella kompetenstea-
met mot hedersrelaterat våld och förtryck – verksamheten under 2020, s. 12 f. 
42 Länsstyrelsen Östergötland, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck 
– Samtal till den nationella stödtelefonen under 2021, s. 3 (https://www.hedersfortryck.se/wp-
content/uploads/Arenden-2021.pdf – hämtad 2022-03-30). 
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Tabell 3.2 Åldersfördelning bland de utsatta i ärendena hos Nationella 
kompetensteamets stödtelefon 2020 

De utsattas ålder i ärenden 2020 (individnivå)  

Ålder Antal Andel 

Under 10 år 93 10,3% 
10–14 år 158 17,4% 
15–17 år 233 25,7% 
18–25 år 156 17,2% 
Över 25 år 44 4,9% 
Oklart* 223 24,6% 
* Inkluderar även fall där det framgår att den utsatta är myndig eller omyndig, men inte en mer exakt 
ålder. 
Källa: Länsstyrelsen Östergötland, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, 
Rapport 2021:1, s. 12–13. 

I redogörelsen från Nationella kompetensteamet konstateras att 
många är utsatta för flera olika typer av våld och kränkningar. Många 
av personerna har, utöver det som nämns i det följande, varit utsatta 
för psykiskt våld, hot, kontroll och begränsningar. Bland de utsatta 
har det dessutom förekommit fysiskt våld i minst 35 procent av fal-
len (2 131 personer), sexuellt våld43 i minst 6 procent av fallen (283 
personer), oro för/planer på barn- eller tvångsäktenskap eller ge-
nomförda sådana äktenskap i minst 19 procent av fallen (1 152 per-
soner – varav 226 personer har blivit utsatta för barn- eller tvångs-
äktenskap), bortförande eller kvarhållande utomlands (eller risk för 
eller hot om det) i minst 13 procent av fallen (809 personer – varav 
463 personer har blivit bortförda eller kvarhållna utomlands) och 
hot om eller rädsla för att dödas i 11 procent av fallen (642 personer). 
När det gäller könsstympning eller risk för könsstympning har det 
förekommit i 7 procent av fallen som avser flickor och kvinnor (317 
flickor och kvinnor). I det ingår konsekvenser av könsstympning 
(96 flickor och kvinnor), oro för att könsstympning ska ske (136 
flickor) och misstanke om att könsstympning har skett (82 
flickor).44 

Av de utsatta individerna i samtalen under 2020 hade 40 procent 
tidigare varit placerade av sociala myndigheter, eller så var de under 
placering eller skulle placeras. Det förekommer också att personer 

 
43 Fr.o.m. år 2017. 
44 Länsstyrelsen Östergötland, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck 
– Samtal till den nationella stödtelefonen 13 mars 2014–31 december 2021 (https://www.heders-
fortryck.se/wp-content/uploads/Arenden-2014-2021.pdf – hämtad 2022-02-23). 
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som tidigare varit placerade återigen aktualiseras hos socialtjänsten. 
Enligt slutsatserna i rapporten för år 2020 verkar det också som att 
en persons placering vanligen har avbrutits på grund av att social-
tjänsten beslutat att personen ska flytta hem, ofta i kombination 
med insatser för familjen, detta även om föräldrarna förnekar att våld 
har förekommit. Att barnet placeras i hemmet kan också ha föregåtts 
av att den unge har avvikit från placeringen. I årsrapporten finns en 
tabell över andel av de individer i samtal till stödtelefonen som var 
under placering, skulle placeras eller tidigare varit placerade. Där 
framgår att drygt 30 procent av individerna under 2020 var under 
placering, att drygt fyra procent skulle placeras och att knappt sju 
procent tidigare hade varit placerade.45 

I Nationella kompetensteamets årsrapport för år 2019 lyfter man 
dessutom fram att det kan vara så att ekonomiska faktorer gör att 
socialtjänsten söker sådana lösningar i stället för en placering utanför 
hemmet, detta trots att riskbedömningar och sakkunnigutlåtanden 
avråder från det i det enskilda ärendet.46 

3.1.6 Barns utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck 

Förövarna 

Barn och unga utsätts vanligtvis för våld och förtryck av föräldrarna, 
syskon eller andra släktningar. Pappan tycks ofta ha en ledande roll. 
Det förekommer också att föräldrar väljer att inte skydda sina barn 
eller inte kan skydda sina barn från våld av den andra föräldern, sys-
kon eller släkt.47 

Även om det finns en vilja från vårdnadshavarnas sida att förändra 
situationen kan detta omöjliggöras av en oro och risk för repressalier 
från släktingar. Kontrollen inom det hedersrelaterade våldet eller 

 
45 Länsstyrelsen Östergötland (2021), Rapport 2021:1 – Årsrapport, Nationella kompetenstea-
met mot hedersrelaterat våld och förtryck – verksamheten under 2020, s. 14. 
46 Länsstyrelsen Östergötland (2020), Rapport 2020:10 – Årsrapport 2019, Länsstyrelsen Ös-
tergötlands nationella uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck – verksamheten under 2019, 
s. 20. 
47 Länsstyrelsen Östergötland (2020), Rapport 2020:10 – Årsrapport 2019, Länsstyrelsen Ös-
tergötlands nationella uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck – verksamheten under 2019, 
s. 15. Se också uppgifterna kring förövare som presenteras i Nationella kompetensteamet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck – Samtal till den nationella stödtelefonen 13 mars 2014–31 
december 2021 (https://www.hedersfortryck.se/wp-content/uploads/Arenden-2014-
2021.pdf - hämtad 2022-02-23) där det framgår att, när det gäller ärendena till stödtelefonen, 
så har minst 68 procent av de som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck blivit utsatta 
av sina föräldrar, 17 procent av syskon och 17 procent av andra släktingar. 
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förtrycket kan även utövas av andra, t.ex. andra elever i skolan eller 
skolpersonal.48 Det förekommer också att landsmän eller andra per-
soner i omgivningen (som inte tillhör familj eller släkt) utövar eller 
är en del i att utöva våld och kontroll. I de ärenden som kom in till 
Nationella kompetensteamets stödtelefon under 2020 var detta ak-
tuellt i cirka 10 procent av fallen.49 

Vad barn kan utsättas för 

För att en familjemedlem ska hindras att dra skam eller vanära över 
familjen krävs en stark kollektiv kontroll. Familjemedlemmar kon-
trollerar ofta aktivt varandras beteenden. Som nämnts tidigare inne-
bär detta att både män och kvinnor, men även pojkar och flickor, 
aktivt deltar i utövandet av kontroll, våld och förtryck. Syskon kan 
alltså aktivt delta i kontrollen av varandra. Många gånger får pojkar 
en central roll i att kontrollera kvinnliga familjemedlemmar. Det fö-
rekommer också att systrar bevakar varandra. Dessutom kan syskon, 
även om de själva inte blivit utsatta eller begränsade, ha bevittnat våld 
och förtryck. 

Enligt slutsatserna i rapporten Heder och samhälle, som berördes 
i avsnittet ovan, är fysiskt våld vanligt förekommande som ett ut-
tryck för hedersrelaterat våld och förtryck. När det gäller det fysiska 
våldet förekommer allt från knuffar och örfilar till grov misshandel 
och i några fall mord. Fysiskt våld kan även innebära att den utsatta 
personen isoleras och blir misshandlad. Det förekommer att den ut-
satta personen blir inlåst utan mat, vatten och sociala kontakter. 
Vanligast är dock olika former av psykiskt våld i form av begräns-
ningar, ryktesspridning, kontroll, hot och trakasserier. Det psykiska 
våldet kan ta sig uttryck i att den utsatta personen inte får välja sina 
kläder eller använda mobiltelefon. Våldet, både det fysiska och psy-
kiska, utförs dels för att förebygga brott mot hedersnormerna, t.ex. 
genom kontroll av barn och ungas klädsel och sociala kontakter, dels 
som bestraffning av ett brott mot hedersnormerna. I rapporten 
framkommer också att många ungdomar delar hederskontextens 
normer vad gäller syn på t.ex. jämställdhet, abort och homosexuali-
tet. Enligt vad som framkommit i studien förekommer det också att 

 
48 A.a., s. 22. 
49 Länsstyrelsen Östergötland (2021), Rapport 2021:1 – Årsrapport, Nationella kompetenstea-
met mot hedersrelaterat våld och förtryck – verksamheten under 2020, s. 13. 
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det är den yngre generationen som förespråkar våld trots att föräld-
rarna motsätter sig det. Något som kan vara ett uttryck för sociala 
processer i segregerade områden. Sexuellt våld är, enligt vad som 
framkommer i rapporten, vanligt förekommande. Sexuellt våld sker 
dock sällan eller aldrig som en bestraffning, utan sådant våld sker i 
stället dolt. Oskuldsnormerna, tystnadskulturen och köns- och ål-
dershierarkierna i hederskontexten kan nämligen bidra till att pojkar 
och män kan utnyttja flickor och kvinnor utan att det kommer fram. 
Om en flicka eller kvinna berättar om sexuellt våld riskerar hon näm-
ligen att beläggas med skuld och skam eller utsättas för ryktessprid-
ning och repressalier. Enligt slutsatserna i rapporten Heder och sam-
hälle är det sexuella våldet dessutom närmast en självklar del av he-
derskontexten, detta eftersom ”gifta kvinnors kroppar tillhör deras 
makar”.50 

Det finns också andra uppgifter som tyder på att barn som växer 
upp i en miljö med hedersrelaterat våld och förtryck löper större risk 
än andra barn att utsättas för fysiska och psykiska kränkningar. Som 
berörts tidigare har man nämligen i rapporten Det är mitt liv! kon-
staterat att av de elever som inte fick välja partner hade 88 procent 
någon gång utsatts för barnmisshandel. Av de som fick välja sin part-
ner var motsvarande andel som utsatts för barnmisshandel 42 pro-
cent. 

Som exempel kan barn som lever med hedersrelaterat våld och 
förtryck ta sig uttryck genom att barnet: 

• inte får välja eller välja bort en religiös uppfattning. 

• inte får ha flickvän eller pojkvän. 

• behöver dölja sin sexuella läggning eller könsidentitet. 

• inte får ha sex innan äktenskap. 

• inte får välja sin partner eller hur man ska leva sitt liv. 

Flickor och unga kvinnor kan dessutom utsättas för sådant förtryck 
genom att: 

• de inte får vara med på samtliga skol- och fritidsaktiviteter. 

• de inte får välja de kläder man vill ha. 
 

50 í Baianstovu, Strid, Cinthio, Särnstedt Gramnaes och Enelo, Heder och samhälle, Örebro 
University (2019), s. 25 f. 
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• de får ta stort ansvar för hemarbete och småsyskon. 

• deras sociala medier, mobiltelefon och dator kontrolleras. 

• de inte får träffa vänner som inte är godkända av familjen. 

3.2 Barn riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld 
och förtryck även vid resor utomlands 

3.2.1 Allmänt om problematiken 

De flesta personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck 
har kopplingar till andra länder. Det finns alltså en internationell 
aspekt där barn och unga riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld 
och förtryck vid utlandsvistelser. I arbetet med den här utredningen 
har det dessutom framkommit att det för många barn och unga finns 
en latent risk eller underförstådda hot om att så ska ske. Detta an-
vänds som ett sätt att upprätthålla kontroll och få barnet att följa 
familjens hedersnormer. Om ett barn lever i en miljö med hedersre-
laterat våld och förtryck i Sverige kan man anta att barnet kan utsät-
tas för sådant våld och förtryck även när det befinner sig utomlands. 

Denna problematik lyftes också fram i propositionen Ett särskilt 
brott för hedersförtryck. När det gäller frågan om s.k. dubbel straff-
barhet uttalade regeringen i den propositionen följande (prop. 
2021/22:138, s. 138):  

[---] De som drabbas är till stor del barn och unga med utländsk bak-
grund, där våldet och förtrycket inte avtar för att brottsoffret befinner 
sig utomlands. Det kan snarare vara mer påtagligt. Det är inte heller 
ovanligt att framför allt unga pojkar skickas till sina föräldrars hemlän-
der på s.k. korrigerings- eller uppfostringsresor, där de bl.a. kan utsättas 
för upprepade hedersrelaterade kränkningar. Att inte undanta de gär-
ningar som begås utomlands från kravet på dubbel straffbarhet skulle 
påtagligt minska möjligheten att lagföra hedersförtryck i Sverige. 

Barn som förs utomlands kan bl.a. riskera att utsättas för barnäkten-
skap eller könsstympning, hot, tvång eller våld från familjen eller 
tvingas bli kvar i utlandet mot sin vilja. Det förekommer också att 
barn och unga lämnas hos släktingar eller på anstaltsliknande in-
stitutioner för att korrigera ett oönskat beteende, t.ex. att barnet har 
en sexuell läggning eller könsidentitet som avviker från familjens 
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normer, eller för att uppfostra barnet enligt traditionella normer. 
Utöver det förekommer också utlandsvistelser i syfte att undanhålla 
barnen från sociala myndigheter eller en annan förälder. De här olika 
typerna av utlandsvistelser där barn kan fara illa återkommer vi till i 
avsnitt 3.5. 

De utlandsvistelser som förekommer för att bestraffa eller korri-
gera ett barns beteende kan alltså innebära att barnet utsätts för flera 
olika typer av skadliga handlingar. Det skiljer sig också åt från fall 
till fall vad ett barn riskerar att utsättas för och hur allvarligt det kan 
påverka barnet. I vissa fall kan en utlandsvistelse aktualiseras till följd 
av en genuin oro för barnets beteende, t.ex. kriminalitet eller miss-
bruk. 

Ett särskilt problem som har framkommit i arbetet med den här 
utredningen är att det huvudsakliga syftet med ett bortförande eller 
misstänkt bortförande många gånger är oklart, både för den som blir 
bortförd och för myndigheter eller organisationer som försöker 
stötta de utsatta. Det finns nämligen ofta en kombination av flera 
olika orsaker till att ett barn förs bort. Vissa av dessa behöver inte i 
sig vara sådana att de kan sägas vara skadliga för barnet. Dessutom 
är det vanligt att det egentliga syftet med en resa undanhålls från den 
som blir bortförd. För den personen kan resan framställas som en 
vanlig semesterresa eller att man ska till en släktings bröllop. Det 
förekommer alltså att en fråga om t.ex. tvångsäktenskap eller köns-
stympning kommer upp först efter det att barnet rest eller förts ut-
omlands med ett syfte som kanske inte då framstod som lika allvar-
ligt eller ens som anmärkningsvärt. Under en utlandsvistelse med 
annat syfte, t.ex. s.k. uppfostringsresa eller ett omvändelseförsök 
kan ett barn utsättas för olika former av påtryckningar för att få bar-
net att ingå äktenskap. 

Det bör också redan här framhållas att det i Nationella kompe-
tensteamets årsrapport för år 2019 lyfts fram att det finns flera ex-
empel på barn som förts utomlands när barn återkommer till sin fa-
milj efter insatser från sociala myndigheter, antingen genom att en 
placering har avslutats eller när det har fattats beslut om att vården 
ska fortsätta i hemmet.51 

 
51 Länsstyrelsen Östergötland (2020), Rapport 2020:10 – Årsrapport 2019, Länsstyrelsen Ös-
tergötlands nationella uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck – verksamheten under 2019, 
s. 21. 
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3.2.2 Uppgifter om omfattningen 

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck 

Som framgick tidigare av redovisningen av statistiken från Nation-
ella kompetensteamets stödtelefon har det under åren 2014–2021 
kommit in ärenden rörande 809 personer som utsatts för bortfö-
rande eller kvarhållande utomlands, eller risk för eller hot om att bli 
bortförda eller kvarhållna. Av dessa hade 463 personer blivit bort-
förda eller kvarhållna.52 

Under 2020 var 19 procent av individerna (169 personer) i sam-
talen till stödtelefonen utsatta för bortförande och/eller kvarhål-
lande utomlands inklusive risk för eller hot om bortförande. Till 
stödtelefonen kom det in samtal om 105 personer som rent faktiskt 
hade blivit bortförda eller som hållits kvar utomlands.53 Detta var en 
ökning jämfört med 2019 då minst 15 procent (164 personer) av in-
dividerna i samtalen till stödtelefonen var utsatta för bortförande, 
eller risk och hot om det, och/eller kvarhållande utomlands. 75 per-
soner hade då blivit bortförda eller hållits kvar mot sin vilja utom-
lands.54 Enligt årsrapporten för år 2020 var det också vanligare att 
flera barn i samma familj fördes bort.55 

För att få en överblick över hur problematiken visat sig i samtalen 
till stödtelefonen de senaste åren så presenteras i tabell 3.3 uppgifter 
kring hur många personer som, i samtalen till stödtelefonen, under 
2017–2021 varit utsatta för bortförande eller kvarhållande utom-
lands (inklusive risk för eller hot om det). I tabellen finns också upp-
gift om hur många av dessa som faktiskt varit bortförda eller kvar-
hållna utomlands. 

 
52 Länsstyrelsen Östergötland, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck 
– Samtal till den nationella stödtelefonen 13 mars 2014–31 december 2021 (https://www.heders-
fortryck.se/wp-content/uploads/Arenden-2014-2021.pdf - hämtad 2022-02-23). 
53 Länsstyrelsen Östergötland (2021), Rapport 2021:1 – Årsrapport, Nationella kompetenstea-
met mot hedersrelaterat våld och förtryck – verksamheten under 2020, s. 13 f. 
54 Länsstyrelsen Östergötland (2020), Rapport 2020:10 – Årsrapport 2019, Länsstyrelsen Ös-
tergötlands nationella uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck – verksamheten under 2019, 
s. 15 f. 
55 Länsstyrelsen Östergötland (2021), Rapport 2021:1 – Årsrapport, Nationella kompetenstea-
met mot hedersrelaterat våld och förtryck – verksamheten under 2020, s. 14. 
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Tabell 3.3 Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och för-
trycks stödtelefon – bortförda personer 

Ärenden rörande personer som utsatts för bortförande eller kvarhål-
lande utomlands (även risk för eller hot om att bli bortförd eller kvar-
hållen), 2017–2021 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Antal personer 67 148 164 169 143 

Varav bortförda eller 
kvarhållna utomlands 

56 65 75 105 82 

Källa: Nationella kompetensteamets årsrapporter för år 2017 (Länsstyrelsen Östergötland, Rapport 
2018:4), 2018 (Länsstyrelsen Östergötland, Rapport 2019:5), 2019 (Länsstyrelsen Östergötland, Rap-
port 2020:10) och 2020 (Länsstyrelsen Östergötland, Rapport 2021:1) samt Nationella kompetenstea-
met mot hedersrelaterat våld och förtryck – Samtal till den nationella stödtelefonen under 2021. 

 
Det är inte alltid känt vilket land som personerna förts till men de 
länder som tidigare förekommit ligger främst i Mellanöstern och på 
Afrikas horn.56 Det rör sig alltså om länder som till stor del står ut-
anför internationella konventioner som annars skulle möjliggöra 
samarbete. Det är mot bakgrund av detta oftast svårt att hjälpa de 
barn och unga som förs utomlands eller hålls kvar utomlands (se mer 
om det i avsnitt 5.2.1). 

De uppgifter som har presenterats i tabell 3.3 bygger på uppgifter 
som kommit till Nationella kompetensteamets kännedom genom 
deras stödtelefon. Sannolikt finns det ännu fler fall av bortförda per-
soner som ett uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Från Nationella kompetensteamet finns också andra uppgifter 
kring problematiken med bortförda personer i en hederskontext. 
SCB fick nämligen i slutet av 2019 i uppdrag av Länsstyrelsen Ös-
tergötland att genomföra en enkätundersökning vad gäller bortförda 
personer i en hederskontext. Undersökningen riktades till alla Sve-
riges kommuner, totalt 290, och omfattade två enkäter, en till soci-
altjänstförvaltningen och en till utbildningsförvaltningen. Frågorna 
avsåg situationen under 2019. Av de 192 kommuner som svarade på 
enkäten riktad till socialtjänsten hade 43 kommuner kännedom om 
bortförda eller misstänkt bortförda personer under 2019. Samman-
lagt rörde det sig om 199 personer, varav 172 var barn (86 procent). 
Kännedom om bortförda barn fanns i alla typer av kommuner; 

 
56 Årsrapporterna för Länsstyrelsen Östergötlands nationella uppdrag om hedersrelaterat våld 
och förtryck år 2017 (Länsstyrelsen Östergötland [2018], Rapport 2018:4) och år 2018 (Läns-
styrelsen Östergötland [2019], Rapport 2019:5). 
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storstäder och storstadsnära kommuner, större städer och kommu-
ner nära större stad samt i mindre städer/tätorter och landsbygds-
kommuner. Kommunerna fick även svara på vad som var den huvud-
sakliga orsaken till bortförandet. I en majoritet av fallen visste man 
inte vad den huvudsakliga orsaken till bortförandet var. I 11 procent 
av fallen uppgavs barn- eller tvångsäktenskap vara den huvudsakliga 
orsaken och i 16 procent av fallen uppgavs uppfostringsresa som hu-
vudorsaken. I enkäten ställdes dessutom frågor om i vilken utsträck-
ning som det fanns kännedom om personerna innan bortförandet, 
t.ex. orosanmälan eller annan kontakt med socialtjänsten. När det 
gäller bortförda barn så fanns det tidigare kännedom om 78 av de 
172 barnen.57 

Ärenden vid UD 

Från UD, enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-
KC) finns statistik beträffande ärenden om familjerelaterat tvång. 
Dessa ärenden omfattar personer som i en hederskontext förts ut 
eller kvarhålls av närstående i utlandet. Under 2020 inkom totalt 72 
sådana ärenden. Ärendena rörde 134 individer varav 88 var barn. An-
talet ärenden 2020 var färre än 2019 då totalt 114 ärenden rörande 
211 individer, varav 138 barn, inkom. Enligt uppgifter från UD-KC 
kan den lägre ärendeinströmningen sannolikt kopplas till covid-19-
pandemin. 

Under åren 2018–2020 har antalet inkomna ärenden hos UD-KC 
rörande familjerelaterat tvång sett ut som följer av tabellen nedan. 

Tabell 3.4 Inkomna ärenden om familjerelaterat tvång  

UD-KC 2018–2020  

 2018 2019 2020 

Antal ärenden 104 114 72 

Antal individer 214 211 134 

Varav barn 138 138 88 
 

De ärenden som UD har hanterat har rört både ärenden där det 
framkommit uppgifter om en konkret risk för barn- eller 

 
57 Länsstyrelsen Östergötland (2020), Rapport 2020:13, Nationell kartläggning – Bortförda per-
soner i en hederskontext samt barn som uppges vara gifta – under 2019. 
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tvångsäktenskap och ärenden där det framkommit uppgifter om att 
det rört sig om en s.k. uppfostringsresa. Den absoluta majoriteten av 
ärendena om familjerelaterat tvång som UD hanterar har koppling 
till länder i Mellanöstern och på Afrikas horn. 

Statistik över barnbortförandeärenden, som är ärenden där ett 
barn t.ex. förs utomlands av den ena vårdnadshavaren och som end-
ast i en minoritet av fallen har koppling till en hederskontext, redo-
visas i avsnitt 3.4.2. 

3.3 Barn riskerar att fara illa vid resor till 
terroristorganisationer och konfliktområden 

I vårt uppdrag lyfts problematiken med barn som rest för att delta i 
terroristorganisationer, så som Islamiska staten (IS), fram. Det har 
också förekommit att barn har rest eller förts med till sådana orga-
nisationer när föräldrarna avser att delta i terroristorganisationen. 
Utifrån vad som kommer att framgå här nedan är den situationen 
vanligare än att barn reser, antingen självmant eller tillsammans med 
t.ex. en vårdnadshavare, för att själva ansluta sig till en terroristorga-
nisation eller stridande part i en konflikt. 

3.3.1 Allmänt om problematiken 

Något som har uppmärksammats inom forskningen är att barn, i 
större utsträckning, skulle komma att utnyttjas medvetet i konflik-
ter både bland statliga och icke-statliga aktörer. Tidigare har barn 
deltagit i konflikter ”trots” sin ålder. Efterhand har de dock allt mer 
börjat utnyttjas just p.g.a. sin ålder. Barnsoldater har t.ex. lättare att 
ta sig igenom vägspärrar utan att bli genomsökta. Barn är även lättare 
att övertyga och de visar snabbt lojalitet. I extremistmiljöer blir barn 
som indoktrineras eller som föds i miljön ett förkroppsligande av 
gruppens ideologi.58 

 
58 Gina Vale, Cubs in the Lions’ Den – Indocrination and Recruitment of Children Within Is-
lamic State Territory, International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR), Depart-
ment of War Studies, King’s College London (2018), s. 9. Tillgänglig på https://icsr.info/wp-
content/uploads/2018/07/Cubs-in-the-Lions-Den-Indoctrination-and-Recruitment-of-
Children-Within-Islamic-State-Territory.pdf (2022-03-31). 
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I avsnitt 3.5.7 går vi närmare in på vad barn riskerar att utsättas 
för om de reser eller förs till terroristorganisationer eller annars vis-
tas i konfliktområden. 

En konflikt som har uppmärksammats under de senaste åren är 
inbördeskriget i Syrien och den angränsande konflikten i Irak. Kon-
flikten där har dragit till sig stridande och anhängare från flera olika 
länder och det finns ett stort antal personer från Sverige och andra 
europeiska länder som rest dit för att ansluta sig till olika stridande 
grupperingar, bl.a. terrororganisationer som IS. Både män och kvin-
nor har rest till konflikten i Syrien och Irak, även om majoriteten är 
män. 

Fenomenet med personer som ansluter sig till konflikter utom-
lands är emellertid inte nytt och det kan även förväntas att sådana 
resor kommer ske även i framtiden. Tidigare har det förekommit lik-
nande resor som de som skett till Syrien och Irak men då till organi-
sationen al-Shabab som är verksamma i Somalia. Utländska stri-
dande har även anslutit sig till tidigare konflikter i Afghanistan, 
Bosnien, Tjetjenien och Irak.59 Under hösten 2020 har också en IS-
gruppering i Afghanistan fått allt större medial uppmärksamhet. 

Det kan även framhållas att personer från Sverige rest för att, in-
nan den ryska invasionen 2022, delta i konflikten i östra Ukraina. 
Det rör sig då främst om personer med koppling till högerextrema 
organisationer. De personer som rest dit är ofta unga men det har 
inte framkommit att det rör sig om barn eller att de som rest dit har 
tagit med sig barn till konfliktområdena. Det finns också uppgifter 
om att personer med koppling till högerextrema organisationer har 
rest till bl.a. Ryssland för att där få stridsträning.60 

Redogörelsen här nedan kommer dock i stort sett att bygga på 
uppgifter om person som rest, ibland med familj, till Syrien och Irak, 
och då främst till IS. Resorna dit har skett nyligen och är förhållan-
devis väl belysta. 

 
59 Linus Gustafsson och Magnus Ranstorp, Swedish Foreign Fighters in Syria and Iraq – An 
Analysis of open-source intelligence and statistical data, Försvarshögskolan (2017), s. 48 f. 
60 Center mot våldsbejakande extremism (CVE), PM Maj 2020 – Ryska imperiska rörelsen och 
samarbetet med Nordiska motståndsrörelsen (2020), s. 2 (https://cve.se/down-
load/18.161d181f17db3c8d91d3c6e/1645713590225/RIR_PMCVE2020.pdf – hämtad 2022-
03-31). 
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3.3.2 Uppgifter om omfattningen av resande till 
terroristorganisationer och konfliktområden 

Majoriteten av de som rest till konflikten i Syrien och Irak är unga 
vuxna men det finns också barn som har rest för att ansluta sig till 
t.ex. terroristorganisationer eller som förts ut från Sverige eftersom 
någon av föräldrarna har anslutit sig till eller haft för avsikt att an-
sluta sig till en sådan organisation. I sådana fall förekommer det 
också att hela familjer reser ner för att leva i organisationen. Inter-
nationellt sett finns det uppskattningar om att över 4 500 barn från 
en stor mängd länder har rest till Syrien och Irak, antingen för att 
själva ansluta sig till IS eller med sina familjer.61 

De flesta av de som rest för att ansluta sig till IS eller andra ter-
rororganisationer är män. Det finns dock även ett flertal kvinnor 
som har genomfört eller försökt genomföra sådana resor. I den data 
som låg till grund för rapporten Swedish Foreign Fighters in Syria 
and Iraq från Försvarshögskolan framgick att 76 procent av de 
svenskar som hade rest var män och 24 procent var kvinnor. Män 
och kvinnor har olika roller och det finns ingen information om att 
kvinnor har deltagit i rena strider eller genomfört självmordsupp-
drag. En del av kvinnorna har dock varit aktiva i rekrytering och mo-
bilisering.62 

Det uppskattas att 300 personer från Sverige har rest till Syrien 
och Irak för att ansluta sig till terroristgrupperingar mellan 2012 och 
2016.63 Utöver det har även flera personer rest för att ansluta sig till 
andra stridande parter och grupperingar. I rapporten från Försvars-
högskolan finns uppgifter om åldern på de som för första gången 
gjorde en sådan resa. Bland de som rest för att ansluta sig sådana 
organisationer var 18 procent (45 personer) 19 år eller yngre.64 De 
uppgifter som finns tyder därmed på att gruppen barn som rest i 
syfte att strida skulle kunna vara förhållandevis stor. 

Utifrån de uppgifter som Säkerhetspolisen lämnat under arbetet 
med den här utredningen är det dock så att antalet barn som rest till 
konfliktområdet i Syrien och Irak för att själva delta i stridigheter 

 
61 CVE, Den våldsbejakande islamistiska miljön, (2020), s. 30 f. (https://cve.se/down-
load/18.161d181f17db3c8d91d398/1639577825660/CVE_Va%CC%8Aldsbejakande-islam-
istiska.pdf – hämtad 2022-03-31). 
62 Gustafsson och Ranstorp, Swedish Foreign Fighters in Syria and Iraq, Försvarshögskolan 
(2017), s. 82. 
63 A.a., s. 75. 
64 A.a., s. 81. 
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eller terrorism inte är särskilt stort. I stället är det, när det gäller barn, 
betydligt vanligare att de följt med eller förts med av föräldrarna till 
konfliktområdet. I vissa fall har det även varit fråga om att hela fa-
miljer rest ner med avsikt att lämna Sverige för gott. 

Även andra uppgifter visar på den problematiken. I rapporten 
från Försvarshögskolan som nämndes innan tar man upp att det är 
känt att föräldrar har tagit med sig barn, ibland väldigt unga, till kon-
flikten i Syrien och Irak och att det finns flera kända exempel när så 
har skett. Det finns dock inga exakta uppgifter om hur många barn 
som har följt med sina föräldrar till konflikten i Syrien och Irak. Det 
finns i rapporten även exempel på barn, då främst tonåringar, som 
själva rest för att ansluta sig till IS eller andra terrorgrupper eller som 
i sådant syfte rest tillsammans med en förälder.65 

3.4 Barn riskerar att fara illa utomlands även utan 
en direkt koppling till hedersrelaterat våld och 
förtryck 

Vårt uppdrag är som tidigare sagts inte begränsat till vistelser utom-
lands där barn kan fara illa p.g.a. hedersrelaterat våld och förtryck. 
Även barn som inte lever i en hederskontext kan riskera att fara illa 
utomlands. Ibland är det också oklart om en utlandsvistelse där barn 
kan fara illa har koppling till att barnet är utsatt för hedersrelaterat 
våld och förtryck. 

En typ av utlandsvistelse där barn kan fara illa som lyfts fram i 
uppdragsbeskrivningen är barn som är föremål för beslut om LVU-
vård och som förs utomlands av en eller båda sina föräldrar och att 
dessa barn i vissa fall utsätts för våld. Sådana bortföranden kan före-
komma även när det inte finns en koppling till hedersrelaterat våld 
och förtryck. 

I vårt uppdrag nämns också att vi ska ta ställning till om ett utre-
seförbud ska omfatta att barn utsätts för t.ex. allvarlig våldsbrotts-
lighet och sexualbrott samt om barnet själv deltar i brottslighet med 
koppling till kriminella nätverk eller annan allvarlig brottslighet. 

 
65 A.a., s. 79–93. 
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3.4.1 Andra typer av utlandsvistelser där barn kan fara illa 

Det förekommer som sagt utlandsvistelser där barn kan fara illa utan 
att det har koppling till hedersrelaterat våld och förtryck (eller med 
en oklar sådan koppling). 

En sådan typ av utlandsvistelse är barn som förs utomlands för 
att undvika sociala myndigheterna. Enligt uppgifter från UD före-
kommer det varje år ärenden där barn som är aktuella hos social-
tjänsten förs utomlands i syfte att undvika de sociala myndigheterna 
men där det saknas en hedersproblematik. Det kan t.ex. handla om 
bristande omsorgsförmåga hos föräldrarna av helt andra skäl. Det 
kan här också handla om barn som förs till andra nordiska eller euro-
peiska länder. 

Vad som föranleder att barn i sådana fall förs utomlands skiljer 
sig åt. De barn som förs eller reser utomlands kan ibland ha fått be-
slut om vård enligt LVU. Det kan även röra sig om resor som sker 
för att det skett en orosanmälan eller för att ett beslut om vård kan 
vara förestående. Oavsett anledning så rör det sig dock i alla dessa 
fall om barn där det finns risk för att barnet skadas på något sätt eller 
åtminstone en oro för att barnet kan fara illa. 

Ett annat exempel på resor som kan vara skadliga för barn är om 
barnet förs bort av en förälder från en ensam vårdnadshavare eller 
boendeförälder. Barnet rycks då upp ur sin invanda miljö och kon-
takten kanske till och med bryts mellan barnet och den förälder som 
är kvar i Sverige. I avsnitt 3.2.1 nämnde vi att detta förekommer även 
för barn som lever i en hederskontext. 

När det gäller barn som själva reser utomlands för att begå allvar-
liga brott eller som utsätts för allvarliga brott (som idag inte kan 
ligga till grund för beslut om utreseförbud) har det i arbetet med den 
här utredningen inte framkommit hur vanligt förekommande detta 
är. Det finns dock vissa uppgifter om att så sker. 

I Polismyndighetens rapport kring brottsutvecklingen gällande 
Människohandel för sexuella och andra ändamål lyfts det t.ex. upp 
att det förekommer att äldre barn som varit omhändertagna under 
utredning om människohandel försvinner från sitt familjehem och 
lämnar Sverige tillsammans med sin förövare innan förhör kunnat 
hållas. Det förekommer också att barn utnyttjas för att begå stölder 
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och rör sig genom olika EU-länder och att ensamkommande barn 
utnyttjas i brottslighet och att de förflyttar sig till andra länder.66 

I en del av de ärenden som kommer in till UD-KC kommer det 
också fram uppgifter om barn som riskerar att drabbas av allvarlig 
brottslighet eller andra skadliga förhållanden utomlands (se mer om 
det nedan). 

3.4.2 Ärenden vid UD 

Barnbortförandeärenden 

Utöver ärenden om familjerelaterat tvång (som redovisades i avsnitt 
3.2.2) för UD också statistik kring s.k. barnbortförandeärenden. 
Dessa har oftast sin grund i en separation och/eller en vårdnadstvist 
där en förälder för bort barnet eller håller kvar barnet i ett annat land 
utan den andra förälderns samtycke. I ett fåtal ärenden handlar det 
dock om att vårdnadshavare (ibland båda vårdnadshavarna gemen-
samt) för bort ett barn som är föremål för vård enligt LVU. 

Det finns, när det gäller barnbortförandeärenden, både s.k. Haag-
konventionsärenden och icke-konventionsärenden. 

Haagkonventionsärenden är ärenden där 1980 års Haagkonvent-
ion om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn 
är tillämplig.67 Konventionen är ett instrument för internationellt 
samarbete när det gäller olovligt bortförda barn och den syftar bl.a. 
till att säkerställa ett snabbt återförande av barn som olovligen har 
förts bort. 

 
66 Polismyndigheten (2020), Människohandel för sexuella och andra ändamål – Lägesrapport 21, 
s. 49 ff. Se även Polismyndigheten (2021), Människohandel för sexuella och andra ändamål – 
Lägesrapport 22, s. 57 ff. där liknande uppgifter framkommer. 
67 Konventionen gäller mellan Sverige och flera länder nämligen: Albanien, Andorra, Argen-
tina, Armenien, Australien, Bahamas, Belarus, Belgien, Belize, Bosnien och Hercegovina, Bra-
silien, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Colombia, Costa Rica, Cypern, Danmark, Domini-
kanska republiken, Ecuador, El Salvador, Estland, Fiji, Finland, Frankrike, Gabon, Georgien, 
Grekland, Guatemala, Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kazakstan, Kina 
(endast Hongkong och Macao), Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Marocko, 
Mauritius, Mexiko, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Nicaragua, Nordma-
kedonien Norge, Nya Zeeland, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republiken Korea, 
Rumänien, Ryssland, Saint Kitts och Nevis, San Marino, Schweiz, Serbien, Seychellerna, Sing-
apore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri Lanka, Storbritannien, Sydafrika, Thailand, Tjeckien, 
Trinidad och Tobago, Turkiet, Turkmenistan, Tyskland, Ukraina, Ungern, Uruguay, USA, 
Uzbekistan, Venezuela, Zimbabwe och Österrike, hämtad från https://www.rege-
ringen.se/4919e5/contentassets/731e73fcee6642efad3c48c02a29c51d/lista-over-de-lander-i-
vilka-1980-ars-haagkonvention-galler-i-forhallande-till-sverige.pdf (hämtad 2022-02-16). 
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Det är oftast mycket svårare att få till stånd ett återförande om 
ett barn förs från Sverige till ett land där Haagkonventionen inte är 
tillämplig. I de fallen är det lagstiftningen i det andra landet som gäl-
ler och vårdnadsförhållandena kan se annorlunda ut där än i Sverige. 
Det kan t.ex. vara så att det som ses som ett olovligt bortförande ur 
ett svenskt perspektiv inte är olovligt utifrån det andra landets lag-
stiftning. 

UD hanterar i sin roll som centralmyndighet för Haagkonvent-
ionen både ärenden med barn som olovligen förts från Sverige och 
barn som olovligen förts till Sverige. När det gäller barn som förs 
bort till länder som står utanför konventionen hanteras de konsulärt 
och inte i UD:s roll som centralmyndighet. När det gäller barn som 
förts från Sverige inkom det till UD under åren 2018–2020 omkring 
60 ärenden per år vilket framgår av tabell 3.5 nedan. Ärendena kan 
innehålla ett eller flera barn, t.ex. om det rör sig om syskon. 

Tabell 3.5 Barnbortförandeärenden inkomna 2018–2020  

Ärenden gällande barn förda från Sverige  

 2018 2019 2020 
Utgående ärenden enligt 1980 års Haag-

konvention 
41 42 34 

Icke-konventionsärenden 17 26 22 

Totalt 58 68 56 
 

Ärenden om samarbete enligt Bryssel II-förordningen och 1996 
års Haagkonvention 

Två andra regelverk som kan aktualiseras när barn förs bort olovligt 
är Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention. UD-KC 
är centralmyndighet även för dessa regelverk. 

De ärenden som kommer in rörande Bryssel II-förordningen och 
1996 års Haagkonvention rör i vissa fall barn som har förts från Sve-
rige av vårdnadshavare i strid med beslut om omhändertagande en-
ligt LVU. I stället för att begära återförande av barnet enligt 1980 års 
Haagkonvention kan socialtjänsten nämligen välja att begära att be-
slutet om LVU-vård ska erkännas och verkställas i enlighet med an-
tingen Bryssel II-förordningen (inom EU undantaget Danmark) el-
ler 1996 års Haagkonvention. Förutom den möjligheten innehåller 
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regelverken också möjligheter att vidta åtgärder när barn far illa i 
gränsöverskridande situationer, t.ex. genom informationsutbyte, 
tillfälliga omhändertaganden av barn som är på besök i ett land, oro-
sanmälningar och samarbete avseende ett barns hemresa. 

De inkomna ärendena till UD-KC enligt dessa två regelverk re-
dovisas i tabell 3.6 nedan. Ärenden från Sverige avser ärenden där det 
är svenska myndigheter som initierar kontakten, det kan röra sig dels 
om svenska barn som befinner sig utomlands, dels om utländska 
barn som befinner sig i Sverige. På motsvarande sätt avser ärenden 
till Sverige ärenden där det är en utländsk myndighet som initierar 
ärendet. Det kan t.ex. avse ett svenskt barn som befinner sig i den 
kontaktande staten eller ett barn från den staten som befinner sig i 
Sverige. 

Tabell 3.6 Samarbete enligt Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkon-
vention 2018–2020  

Ärenden från Sverige och ärenden till Sverige uppdelat efter regel-
verken   

 2018 2019 2020 
Ärenden enligt Bryssel II-förordningen 84 97 97 

Varav ärenden från Sverige 39 56 61 

Varav ärenden till Sverige 45 41 36 

Ärenden enligt 1996 års Haagkonvention 38 38 57 

Varav ärenden från Sverige 13 17 15 

Varav ärenden till Sverige 25 21 42 

 

Enligt uppgifter från UD-KC förekommer samarbete enligt dessa 
regelverk i stor utsträckning med flertalet länder, så väl nordiska län-
der och EU-länder som t.ex. Storbritannien, Schweiz, Ryssland, Ser-
bien, Turkiet och Marocko. 

UD för dock inte statistik om vilken karaktär som ärendena när-
mare har, t.ex. i vilken utsträckning det finns uppgifter om eller 
misstanke om brott. Enligt uppgifter från UD framgår dock att den 
absoluta majoriteten av ärendena handlar om bristande föräldra- el-
ler omsorgsförmåga utan koppling till en hederskontext. Det före-
kommer också regelbundet barnskyddsärenden där det kommer 
fram information om att barn har utsatts för eller utsätts för 
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handlingar som kan utgöra brott, t.ex. människohandel, barnäkten-
skapsbrott, misshandel, kränkningar eller hot och våld i hemmet. 
Det finns också exempel på barn som föräldrar med kriminell belast-
ning tagit med sig när de lämnat Sverige för att undkomma myndig-
heterna här. 

3.5 Närmare om olika typer av utlandsvistelser där 
barn kan fara illa 

3.5.1 Barn förs utomlands för att ingå äktenskap 

I Sverige godtas varken tvångs- eller barnäktenskap vilket kommer 
till uttryck på flera håll i lagstiftningen. 

Den som är under 18 år kan i Sverige inte ingå äktenskap (2 kap. 
1 § äktenskapsbalken). Utländska barnäktenskap erkänns inte heller 
i Sverige (1 kap. 8 a § första punkten lagen [1904:26 s. 1] om vissa 
internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynder-
skap). Vid en vigsel ska de som gifter sig också var för sig ge till 
känna att de samtycker till äktenskapet (4 kap. 2 § äktenskapsbal-
ken). Om en make gör sannolikt att hen har tvingats ingå äkten-
skapet eller om hen har ingått äktenskapet före 18 års ålder finns det 
också en rätt till äktenskapsskillnad utan betänketid (5 kap. 5 § äkt-
enskapsbalken). 

Barnäktenskap och tvångsäktenskap är kriminaliserat i Sverige (4 
kap. 4 c § BrB). Kriminaliseringen gäller även en äktenskapsliknande 
förbindelse om den ingås enligt regler som gäller inom en grupp och 
om den bl.a. innebär att parterna betraktas som makar (4 kap. 4 c § 
andra stycket BrB). Även vilseledande till äktenskapsresa är krimi-
naliserat (4 kap. 4 d § BrB). 

Sedan 1 juli 2020 finns också reglerna om utreseförbud för de fall 
där det finns en påtaglig risk för att ett barn lämnar Sverige eller förs 
utomlands i syfte att det ska ingå äktenskap eller en äktenskapslik-
nande förbindelse. 

Den exakta omfattningen av barnäktenskap som genomförs ut-
omlands är inte känd. Ärenden där det förekommer barnäktenskap 
och tvångsäktenskap har dock ofta internationella inslag. Både de 
som sanktionerar och utför handlingarna kan nämligen finnas utan-
för Sverige. Den internationella dimensionen gör det dessutom ofta 
svårt för myndigheterna att agera. 
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Något som särskilt bör lyftas fram är den utsatthet som finns för 
barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar eller andra 
funktionsvariationer. I betänkandet Ett särskilt hedersbrott (SOU 
2020:57) lyftes personer med intellektuella funktionsnedsättningar 
fram som en särskilt sårbar grupp. I utredningen konstaterade man 
nämligen att barn och unga med sådana funktionsnedsättningar vil-
seleds in i äktenskap jämfört med andra barn och unga som i stället 
blir tvingade eller övertalade att ingå äktenskap.68 

Enligt uppgifter som vi fått från Origo under arbetet med den här 
utredningen är ett särskilt problem de resor där syftet är att flickor 
med funktionsvariationer ska ingå äktenskap. Familjen vill i dessa 
fall ibland gifta bort flickorna för att någon annan ska kunna ta hand 
om dem. Det förekommer också att de gifts bort så att en annan 
släkting ska kunna komma till Sverige. 

Eftersom det ofta finns internationella inslag beträffande 
barnäktenskap kan uppgifter om förekomsten av barnäktenskap, 
tvångsäktenskap och vilseledande till äktenskapsresa ge en bild av i 
hur stor omfattning utlandsresor med sådana syften sker. Samtidigt 
ska det framhållas att mörkertalet förmodligen är stort när det kom-
mer till den typen av brott. Det verkliga antalet personer med svensk 
anknytning som tvingas att ingå äktenskap utomlands är alltså med 
stor sannolikhet större än vad som framgår av anmälningsstatistiken.  

Enligt Brottsförebyggande rådets (Brå) kriminalstatistik anmäl-
des 82 fall av äktenskapstvång, barnäktenskapsbrott (från 1 juli 
2020) och vilseledande till äktenskapsresa under år 2020. Detta var 
en minskning jämfört med 2019 och 2018 då 110 respektive 131 fall 
av äktenskapstvång och vilseledande till äktenskapsresa anmäldes 
(brottet barnäktenskapsbrott fanns inte då). Vad gäller lagföring 
meddelades under år 2019 två domar om äktenskapstvång. År 2018 
meddelades det fyra domar gällande samma brott.69 

I de samtal som Nationella kompetensteamets stödtelefon tog 
emot under 2021 förekom oro för, planerade eller genomförda barn- 
och tvångsäktenskap gällande 159 personer. Motsvarande siffra för 
år 2020 var 157 personer. 2019 tog stödtelefonen emot 204 ärenden 

 
68 SOU 2020:57, s. 109. 
69 Se SOU 2021:54, s. 235 samt Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och 
förtrycks hemsida, hedersförtryck.se (under ”Hedersrelaterat våld och förtryck – Ärenden i 
Sverige”, https://www.hedersfortryck.se/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/arenden-i-sve-
rige/ [2022-03-31]). 
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angående barn- eller tvångsäktenskap. Av de utsatta fanns det då åt-
minstone 97 barn.70 

Även i den enkätundersökning som genomfördes på uppdrag av 
Nationella kompetensteamet angående förhållandena 2019 finns 
uppgifter kring omfattningen av problemet med barn- och tvångs-
äktenskap som en anledning till att personer förs utomlands. I 
undersökningen framkom det att barnäktenskap var den huvudsak-
liga orsaken till bortförandet eller det misstänkta bortförandet i tolv 
fall.71 

Ytterligare uppfattning kring omfattningen av problematiken kan 
man få av de domar och beslut om utreseförbud som kommit sedan 
reglerna om förbudet infördes. Under arbetet med den här utred-
ningen har sådana domar och beslut från förvaltningsdomstolarna 
undersökts. I den absoluta majoriteten av målen har grunden för an-
sökan om utreseförbud eller beslut om tillfälligt utreseförbud varit 
att det finns risk för äktenskap eller liknande förbindelse. Social-
nämndernas ansökningar eller beslut om tillfälliga utreseförbudet 
har i de flesta fall bifallits respektive fastställts.72 

3.5.2 Barn förs utomlands för att könsstympas 

Könsstympning av kvinnor är kriminaliserat i Sverige. Förbudet mot 
könsstympning regleras i lagen (1982:316) med förbud mot köns-
stympning av kvinnor. Enligt 1 § i lagen får ingrepp i de kvinnliga 
yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra 
bestående förändringar av dem (könsstympning) inte utföras. Detta 
oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte. Även för-
beredelse och stämpling till sådant brott samt underlåtenhet att av-
slöja brott är straffbart. 

Inte heller vad gäller könsstympning finns några säkra uppgifter 
om omfattningen, särskilt inte vad gäller hur många fall som sker 
utomlands. I likhet med vad som är fallet vid barn- och tvångsäkten-
skap så är det internationella inslaget starkt vad gäller 

 
70 Länsstyrelsen Östergötland, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck 
– Samtal till den nationella stödtelefonen 13 mars 2014–31 december 2021 (https://www.heders-
fortryck.se/wp-content/uploads/Arenden-2014-2021.pdf - hämtad 2022-02-23) och Länssty-
relsen Östergötland (2020), Rapport 2020:10 – Årsrapport 2019, Länsstyrelsen Östergötlands 
nationella uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck – verksamheten under 2019, s. 15 f. 
71 Länsstyrelsen Östergötland (2020), Rapport 2020:13, Nationell kartläggning – Bortförda per-
soner i en hederskontext samt barn som uppges vara gifta – under 2019. 
72 Se närmare om det i avsnitt 5.1.2. 



Ds 2022:9 Ett stort antal barn riskerar att fara illa utomlands 

87 

könsstympning. Detsamma gäller det faktum att mörkertalet med 
stor sannolikhet är stort. Förekomsten av könsstympning kan dock 
ge en uppfattning om hur vanligt det är med utlandsresor med såd-
ana syften. 

Socialstyrelsen har gjort några uppskattningar och några under-
sökningar om förekomsten av könsstympning av flickor och kvin-
nor i Sverige. 2015 gjordes en uppskattning som visade att omkring 
38 000 flickor och kvinnor kunde vara könsstympade, av de var 7 000 
under 18 år. Det finns dock ingen bedömning av hur många som ris-
kerar att bli könsstympade, varken i Sverige eller utomlands.73 I en 
annan rapport från 2020 framkom det att sjukvården hade kännedom 
om åtminstone tio flickor som var födda i Sverige som hade fått di-
agnosen könsstympning åren 2012–2018. Inte heller där framgår 
dock om könsstympningen skett i Sverige eller utomlands.74 

Viss uppfattning om förekomsten av könsstympning kan man 
även få av BRÅ:s statistik. 2020 anmäldes 41 fall av brott mot lagen 
med förbud mot könsstympning av kvinnor. Av de var 15 brott be-
gångna utomlands.75 

Även i prop. 2020/21:1 (Utgiftsområde 13) finns uppgifter om 
könsstympning. Enligt uppgifterna där har antalet kvinnor och 
flickor som sökt vård kopplat till könsstympning ökat varje år mel-
lan 2012 och 2018. År 2018 registrerades t.ex. 1 110 nydiagnostise-
rade kvinnor och flickor med någon av diagnoskoderna som används 
för att indikera att de varit utsatta för könsstympning. År 2012 var 
motsvarande siffra 388 kvinnor och flickor. Det förekommer också 
att flickor under 18 år som är födda i Sverige har sökt vård och fått 
en diagnos kopplat till könsstympning.76 

Könsstympning, inklusive misstanken om könsstympning, oro 
för sådan och konsekvenserna av könsstympning, förekom i samtal 
till Nationella kompetenensteamets stödtelefon gällande 51 flickor 

 
73 Socialstyrelsen (2015), Flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstymp-
ning – En uppskattning av antalet, s. 7. 
74 Socialstyrelsen (2020), Inventering av vård för kvinnor och flickor som har varit utsatta för 
könsstympning – Delrapport 1, s. 7. 
75 Se SOU 2021:54, s. 235 samt Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och 
förtrycks hemsida, hedersförtryck.se (under ”Hedersrelaterat våld och förtryck – Ärenden i 
Sverige”, https://www.hedersfortryck.se/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/arenden-i-sve-
rige/ [2022-03-31]). 
76 Prop. 2020/21:1 Utgiftsområde 13, s. 67 f. 
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och kvinnor under 2021. Under 2020 rörde det sig om 30 flickor och 
kvinnor och under 2019 om 68 flickor och kvinnor.77 

Könsstympning är ett av de syften som omfattas av de regler om 
utreseförbud som infördes 1 juli 2020. Som framgår i avsnitt 5.1.2 är 
det färre fall där könsstympning varit grunden för ansökningar och 
beslut om utreseförbud än där grunden varit risk för att barnet ska 
ingå äktenskap eller en liknande förbindelse. Risk för könsstymp-
ning förekommer dock i några avgöranden. 

3.5.3 Barn förs utomlands eller skickas på uppfostringsresor 
och omvändelseförsök 

Att ett barn förs utomlands behöver inte ske i syfte att barnet ska 
ingå barnäktenskap eller könsstympas. Eventuella hot om att föras 
utomlands som förekommer behöver inte heller avse att barnet ska 
utsättas för sådana saker. Det förekommer nämligen också att barn 
skickas på s.k. uppfostringsresor. 

Som lyftes fram i vårt uppdrag kom det redan i arbetet med de 
nuvarande reglerna om utreseförbud fram uppgifter om att barn förs 
utomlands på s.k. uppfostringsresor, som kan ske för att familjen 
eller släkten vill korrigera olika typer av oönskade beteenden, t.ex. 
en icke önskvärd sexuell läggning, kriminalitet, missbruk eller att 
barnet har en viss livsstil. I flera av de ärenden som UD hanterat gäl-
lande uppfostringsresor har det t.ex. kommit fram uppgifter om att 
de som utsatts varit inlåsta på institutioner eller anstalter där det bl.a. 
förekommit fastkedjning och spöstraff. 

Vad är en uppfostringsresa? 

Uppfostringsresor är ett begrepp som inte har någon enhetlig defi-
nition i Sverige. I den statistik som vi har fått del av från Nationella 
kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck definierar 
man uppfostringsresor som att barnet har tagits till ett annat land 
eftersom föräldrarna/släkten inte vill att barnet uppfostras enligt 

 
77 Länsstyrelsen Östergötland, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck 
– Samtal till den nationella stödtelefonen 13 mars 2014–31 december 2021 (https://www.heders-
fortryck.se/wp-content/uploads/Arenden-2014-2021.pdf – hämtad 2022-02-23). 
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normer och regler i Sverige och/eller för att korrigera ett beteende 
som föräldrarna/släkten tycker är oacceptabelt. 

I Danmark talar man om motsvarande resor som ”genopdragel-
sesrejse” vilket fritt kan översättas som återutbildningsresa. Med det 
menas en längre utlandsvistelse mot barnets vilja som syftar till att 
barnet ska få en annan utbildning eller uppfostran. Vistelsen sker 
oftast i föräldrarnas ursprungsland. eller i ett annat land. Utöver den 
typen av resor talar man även i Danmark om ”andre ufrivillige ud-
landsophold”, dvs. andra ofrivilliga utlandsvistelser. Där ingår bl.a. 
resor där barn (och andra) förhindras att resa hem till Danmark av 
föräldrarna eller andra familjemedlemmar, eller där barn skickas eller 
lämnas kvar i ursprungslandet för att han eller hon har kränkt famil-
jens ära.78 

Orsaker till uppfostringsresor 

Uppfostringsresor förekommer som en reaktion på att föräldrarna 
upplever att de har tappat kontroll över barnet. Det kan röra sig om 
att barnet har skaffat sig en flickvän eller pojkvän eller att han eller 
hon inte uppför sig på ett sätt som föräldrarna eller familjen kräver. 
Dessutom kan ett kvarhållande utomlands av barn vara ett sätt att 
visa att familjen fortfarande har kontroll och upprätthålla familjens 
heder. 

En annan orsak till vad som kan betecknas som uppfostringsresor 
kan vara att föräldrarna vill förhindra att barnet blir ”för svenskt” 
eller att de vill stärka barnets kulturella och religiösa tillhörighet. 
Föräldrarna kan t.ex. ha en önskan om att barnet ska ändra inställ-
ning både till sig själv och till familjen men också till sin identitet. 
Det kan emellertid även röra sig om en önskan att kontrollera eller 
bestraffa barnet.79 

Orsaken till uppfostringsresa kan dock ha mer eller mindre stark 
koppling till att barnet kommer från en miljö med hedersrelaterat 

 
78 Se Etnisk konsulentteams hemsida (Köpenhamns kommun) https://etniskkonsulent-
team.kk.dk/om-etnisk-konsulentteam/aeresrelaterede-problemfelter/ufrivillige-udlandsop-
hold-og (hämtad 2022-03-31). 
79 Se bl.a. den norska rapporten ”Det var ikke bare ferie” – Rapport fra ekspertgruppe om unge 
som etterlates i utlandet mot sin vilje, Helse- og omsorgsdepartementet (2020), s. 59 f 
(https://www.regjeringen.no/contentassets/a49d4119022f470f98ca4574ead4a9ef/rapport-
fra-ekspertgruppe-om-unge-som-etterlates-i-utlandet-mot-sin-vilje.pdf – 2022-03-31). I 
grupper med somalisk bakgrund är den typen av utlandsvistelse kopplat till ett särskilt begrepp 
”dhaqan celis” som kan översättas som ”tillbaka till kulturen”. 
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våld och förtryck. Det förekommer t.ex. att föräldrarna väljer att 
skicka ett barn på en uppfostringsresa på grund av en genuin oro för 
att barnet har hamnat i missbruk och kriminalitet och då insatser ge-
nom socialtjänsten är uttömda. Det har också förekommit att soci-
altjänsten beviljat bistånd för sådana resor.80 Utifrån vad som fram-
kommit i det här arbetet finns det också exempel där en sådan resa 
faller ut väl och att det i vissa fall kan jämställas med att ett barn 
skickas till släktingar på annat håll i Sverige för att under ordnade 
förhållanden bryta ett destruktivt umgänge. 

Även när det uttryckliga syftet är att komma till rätta med krimi-
nalitet eller missbruk hos barnet, något som är helt naturligt för alla 
föräldrar att vilja, kan det emellertid finnas en koppling mellan upp-
fostringsresan och att barnet lever i en miljö med hedersrelaterat våld 
och förtryck. Enligt personer som arbetar med sådana barn är det 
nämligen inte ovanligt att det förekommer skadliga uppfostringsre-
sor eller hot om sådana resor i dessa situationer. Detta eftersom bar-
nen genom sitt missbruk eller sin kriminalitet undandrar sig famil-
jens kontroll. Om barnet lever i en miljö med hedersrelaterat våld 
och förtryck påverkar barnets agerande hela familjens anseende och 
det är därför än viktigare för familjen att komma till rätta med bar-
nets problem. 

Vad innebär en uppfostringsresa? 

En uppfostringsresa kan innebära att barnet placeras på institut-
ioner, anstalter eller skolor men det kan också vara att barnet skickas 
till släktingar eller familjevänner, där de ibland kan utsättas för våld 
eller annan skadlig behandling. 

Enligt uppgifter från UD, som har hanterat ärenden där svenska 
barn och unga vuxna är nödställda på grund av att de har tagits eller 
kvarhållits utomlands i uppfostringssyfte, förekommer det i en ma-
joritet av deras ärenden att det är föräldrarna som har skickat iväg 
barnen och placerat dem på anstaltsliknande institutioner eller hos 
släktingar. Ibland kan placeringen på en institution vara på obestämd 
tid. På institutionerna kan barnen och de unga riskera att utsättas för 
olika former av bestraffningar samt fysiskt och psykiskt våld. Det 

 
80 Stockholms Stad, socialförvaltningen – avdelningen för stadsövergripande sociala frågor 
(2017), Ungdomar med kriminellt beteende och missbruksproblem – tillämpningen av, s. 23 (di-
arienr 3.4.1-352/2017). 
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kan t.ex. röra sig om att barn och unga isoleras med tvång, att de blir 
fastkedjade eller att de blir tvångsmedicinerade. 

Liknande uppgifter finns också från Norge. Norsk media publi-
cerade under 2017 och 2018 flera reportage om barn och ungas vis-
telser på ”koranskolor” i Somalia. I reportagen berättade ungdomar 
om grovt våld, misshandel och övergrepp på dessa skolor. Vissa hade 
också blivit fastkedjade och inlåsta. Norges dåvarande ambassadör 
till Kenya hade även rapporterat till norska utrikesdepartementet om 
att ungdomar berättat bl.a. om att elever nekades kontakt med om-
världen, fick för lite mat, dryck, sömn och medicinsk hjälp. Vissa 
hade även uppgett att de kedjades fast i sängar och väggar för att 
senare utsättas för våld och tortyr. Från Norge finns det också ex-
empel på en del familjer som skickat familjemedlemmar till Somalia 
för att använda sig av olika former av behandlingar. Det kan bl.a. röra 
sig om personer med psykiska problem, missbruksproblem, eller 
som på annat sätt bryter mot ett accepterat beteende. Enligt de upp-
gifter som kommit fram i Norge förekommer det att unga med såd-
ana problem kan skickas till ”healingkliniker” och då bli inlåsta, 
misshandlade och utsatta för elchocker.81 

Utifrån vad som framkommit i arbetet med den här utredningen 
är det dock relativt ovanligt med placering på institutioner eller an-
stalter. I stället verkar den vanligaste typen av uppfostringsresor sna-
rare vara att barn förs till släktingar eller familjevänner. Även under 
sådana vistelser är det emellertid vanligt att barnen sätts i mer eller 
mindre stränga skolor eller internatskolor och att de utsätts för våld 
och utfrysning om de inte anpassar sig till de normer som gäller där. 
Barnen kan också uppleva en stark otrygghet eftersom de inte får 
vara med sin familj. I de fall där barnet lämnas på institutioner eller 
hos familj eller bekanta är det dessutom svårt för vårdnadshavarna 
att påverka och kontrollera hur barnet har det. I en del fall är det 
dessutom, i vart fall för barnet, oklart om och i sådana fall när det 
ska få återvända till Sverige. Även detta kan bidra till en otrygghet 
och osäkerhet för barnet. 

Uppfostringsresor orsakar alltså ofta stora konsekvenser hos bar-
nen. Det kan vara allt från att de utsätts för våld eller annan krän-
kande behandling till omsorgssvikt, identitetskris hos barnet och 

 
81 ”Det var ikke bare ferie” – Rapport fra ekspertgruppe om unge som etterlates i utlandet mot sin 
vilje, Helse- og omsorgsdepartementet (2020), s. 59 f (https://www.regjeringen.no/con-
tentassets/a49d4119022f470f98ca4574ead4a9ef/rapport-fra-ekspertgruppe-om-unge-som-et-
terlates-i-utlandet-mot-sin-vilje.pdf – 2022-03-31). 
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misstro mot familjen. Barnet kan också missa delar av sin skolgång 
och om det kommer tillbaka kan resan eskalera en familjekonflikt 
eller leda till att barnet bryter med familjen. 

Utöver det som ett barn rent faktiskt kan få utstå under en upp-
fostringsresa och därefter så har det också kommit uppgifter från 
flera aktörer om att uppfostringsresor i vissa fall kan sluta med ett 
barnäktenskap. 

Hur många barn utsätts för uppfostringsresor? 

När det gäller omfattningen av uppfostringsresor för barn från Sve-
rige finns uppgifter från Nationella kompetensteamets stödtelefon 
och deras enkätundersökning 2019 samt UD. Det kan dock förvän-
tas att det finns ett mörkertal. 

Enligt uppgifter som vi har fått från det Nationella kompetens-
teamet mot hedersrelaterat våld och förtryck har de från 2019 t.o.m. 
mars 2021 fått samtal till stödtelefonen rörande 165 bortförda barn. 
För dessa barn var så kallad uppfostringsresa82 orsaken till bortfö-
randet i drygt 25 procent av fallen. 

Liknande uppgifter framgår också av den enkätundersökning 
som SCB, på uppdrag av Nationella kompetensteamet, genomförde 
gällande bortförda och misstänkt bortförda personer. I undersök-
ningen fick man svar kring den huvudsakliga orsaken till bortföran-
det eller det misstänkta bortförandet avseende 192 personer. För 31 
av dessa (16 procent) angavs så kallad uppfostringsresa som den hu-
vudsakliga orsaken.83 

Även från UD finns det uppgifter kring hur många som utsätts 
för uppfostringsresor. UD-KC har nämligen hanterat ärenden där 
svenska barn och unga vuxna varit nödställda p.g.a. att de har förts 
utomlands eller kvarhållits i uppfostringssyfte. Sådana ärenden har 
framför allt rört Kenya och Somalia. Till UD inkom 24 ärenden om 
s.k. uppfostringsresor år 2018, 20 ärenden år 2019 och 11 ärenden år 
2020. 

 
82 Med uppfostringsresa avses då att barnet har tagits till ett annat land eftersom föräld-
rarna/släkten inte vill att barnet ska uppfostras enligt normer och regler i Sverige och/eller för 
att korrigera ett beteende som föräldrarna/släkten tycker är oacceptabelt. 
83 Länsstyrelsen Östergötland (2020), Rapport 2020:13, Nationell kartläggning – Bortförda per-
soner i en hederskontext samt barn som uppges vara gifta – under 2019, s. 10. 
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Samtidigt ska det påpekas att det i många fall är svårt att dra grän-
sen för vad som är att betrakta som en uppfostringsresa. Utgångs-
punkten är nämligen att föräldrarna bestämmer var barnet ska bo 
och hur det ska uppfostras. Det finns alltså en gråzon i förhållande 
till sådana situationer där föräldrarna agerar för att skydda barnet 
från missbruk eller kriminalitet. 

Enligt de erfarenheter som Nationella kompetensteamet delat 
med sig av till oss förekommer det också otydligheter eller en kom-
bination av orsaker i en majoritet av de samtal som deras stödtelefon 
tagit emot. I vissa fall kan det röra sig om att familjen och släkten 
tycker att ett barn har för mycket frihet i Sverige. Men det kan också 
vara så att det finns risk för barnäktenskap eller tvångsäktenskap 
längre fram, även om det inte är skälet för den aktuella resan. 

Under utredningsarbetet har det också framkommit andra exem-
pel på detta. Det har dessutom framkommit att det ofta, som ett sätt 
att upprätthålla kontroll och få barnet att följa familjens hedersnor-
mer, finns ett latent hot gentemot barnet om att barnet kan skickas 
utomlands. 

Särskilt kring omvändelseförsök av hbtqi-personer 

Som nämndes i inledningen till det här avsnittet förekommer s.k. 
uppfostringsresor även som ett sätt försöka ändra t.ex. en persons 
sexuella läggning. Uppfostringsresor kan alltså användas som ett sätt 
att försöka ”omvända” hbtqi-personer. 

Det är nämligen ett faktum att i en del samhällen och inom vissa 
grupper anses det vara fel (och i vissa fall olagligt) med t.ex. homo-
sexualitet eller andra uttryck som bryter mot heteronormer. Hbtqi-
personer är därför särskilt utsatta för hedersrelaterat våld och för-
tryck, som ju bygger på starkt heteronormativa värderingar. Hbtqi-
personer i en hederskontext kan därför utsättas för omvändelseför-
sök.84 

Omvändelseförsök kan ske t.ex. genom att den unge tvingas ge-
nomgå en religiös ritual för att ”botas” eller att den unge tvingas resa 
till släktens ursprungsland för att träffa en religiös ledare eller för att 

 
84 SOU 2020:57, s. 110. 
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hitta en lämplig partner av motsatt kön. På så sätt kan omvändelse-
försök ibland resultera i tvångsäktenskap.85 

Som nämnts tidigare har MUCF fått i uppdrag av regeringen att 
kartlägga och sammanställa kunskap om s.k. omvändelseterapi. Skä-
len för beslutet var bl.a. följande:86 

På senare år har frågan om s.k. omvändelseterapi riktad mot hbtq-per-
soner, i synnerhet unga hbtq-personer, uppmärksammats alltmer av 
bland annat olika civilsamhällesaktörer. För den svenska regeringen är 
det oacceptabelt att unga hbtq-personer utsätts för tvång eller olika 
slags påtryckningar för att dölja sin sexualitet eller könsidentitet. Alla i 
Sverige ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, 
könsidentitet eller könsuttryck. Det är brottsligt att tvinga någon till 
s.k. omvändelseterapi och kan bestraffas t.ex. som olaga tvång. Om ett 
motiv för brottet har varit att bevara eller återupprätta heder ska det ses 
som en försvårande omständighet när påföljden bestäms. Det är dessu-
tom viktigt att betona att s.k. omvändelseterapi inte får förekomma 
inom hälso- och sjukvården där all behandling ska utgå från ett medi-
cinskt behov. Det saknas dock kunskap om förekomsten av s.k. omvän-
delseterapi både i Sverige och internationellt. 

Det finns inte heller en gängse definition av begreppet omvändelsete-
rapi. Ofta anses det dock innefatta olika typer av beteenden såsom på-
tryckningar och tvång för att en person inte längre ska identifiera sig 
som hbtq-person eller inte ge uttryck för den delen av ens identitet. [--
-] 

Unga hbtq-personer kan vara särskilt utsatta i ett hedersrelaterat sam-
manhang. Det finns uppgifter om att unga hbtq-personer kan utsättas 
för s.k. omvändelseterapi som en form av hedersrelaterat våld och för-
tryck. Kunskapsluckorna om vad begreppet omfattar och hur detta tar 
sig uttryck är dock påtagliga. 

MUCF:s rapport gällande uppdraget presenterades i mars 2022. I 
rapporten använder man sig av begreppet ”omvändelseförsök” i stäl-
let för ”omvändelseterapi”. Med det menas då försök att få någon att 
förändra, permanent dölja eller avstå från att leva i enlighet med sin 
sexuella läggning eller könsidentitet eller uttrycka kön på det sätt 
som personen vill. Definitionen omfattar dels handlingar som är 
olagliga (t.ex. hot och våld), dels handlingar som inte är olagliga 
(t.ex. ritualer och böner i syfte att hota individen samt att exempelvis 
föräldrar uppmanar en person att ändra sin sexuella läggning, sin 

 
85 https://www.hedersfortryck.se/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/hbtq-och-heder/ (häm-
tad 2021-09-10). 
86 Regeringens beslut den 30 juli 2020, dnr. A2020/01669/MRB. 
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könsidentitet eller sitt könsuttryck). Enligt slutsatserna i rapporten 
är det inte möjligt att uppskatta hur många som är utsatta för om-
vändelseförsök. Denna svårighet grundar sig bl.a. på att det saknas 
systematisk dokumentation kring detta. MUCF har dock i arbetet 
med uppdraget fått kännedom om olika former av omvändelseför-
sök. I den nationella ungdomsenkäten ställdes frågor kring detta och 
fem procent av hbtqi-personerna uppgav då att de utsatts för åtgär-
der i syfte att påverka deras sexuella läggning. Exempel på sådana 
åtgärder var att personen hade blivit förd eller hotats med att föras 
från Sverige, utsatts för tvångsäktenskap eller hotats med det, 
skickad på eller hotad med att skickas på s.k. uppfostringsresor. I 
rapporten lyfts också fram att MUCF, från stödverksamheter och 
en forskare, fått berättat att individer uppmuntrats att söka sig till 
läger eller terapi utomlands, att unga förts utomlands mot sin vilja i 
syfte att kontrollera dem och att religiösa ledare eller grupper för-
sökt ”bota” individer genom bön, samtal eller riter.87 

3.5.4 Barn utsätts för oskuldskontroller och 
oskuldsoperationer utomlands 

Under arbetet med den här utredningen har vi haft vissa kontakter 
med Utredningen om åtgärder mot kontroller av flickors och kvin-
nors sexualitet (Ju 2021:16). I utredningens uppdrag ingår bl.a. att 
inhämta kunskap om förekomsten av s.k. oskuldskontroller, oskuld-
sintyg och oskuldsoperationer (hymenoperationer) samt analysera 
och ta ställning till hur skyddet mot sådana åtgärder kan stärkas.88 

Oskuldskontroller och oskuldsoperationer bygger på en felaktig 
föreställning om att det finns en mödomshinna som brister och blö-
der vid första samlaget. Blödningen anses därför säkerställa att en 
flicka eller kvinna inte tidigare har haft sex. För att säkerställa en 
sådan blödning förekommer det att flickor och kvinnor utsätts för 
s.k. oskuldskontroller där det kan utfärdas s.k. oskuldsintyg. Det fö-
rekommer också kliniker som erbjuder ingrepp i underlivet som ska 
bidra till att en blödning uppstår vid samlag. Den här typen av åtgär-
der upprätthåller en föreställning om att flickor och kvinnor inte ska 
ha haft sex innan äktenskapet, något som är en central del i det he-
dersrelaterade våldet och förtrycket. 

 
87 MUCF (2022), Unga hbtq-personers utsatthet för omvändelseförsök i Sverige, s. 81 ff. 
88 För den utredningens direktiv, se dir. 2021:98, beslutade den 3 november 2021. 



Ett stort antal barn riskerar att fara illa utomlands Ds 2022:9 

96 

Från utredningen om åtgärder mot kontroller av flickors och 
kvinnors sexualitet har vi fått uppgifter om att några ideella organi-
sationer som arbetar med personer som utsätts för hedersrelaterat 
våld och förtryck har kännedom om att det förekommer att flickor 
(och kvinnor) som bor i Sverige genomgår s.k. oskuldskontroller 
och oskuldsoperationer utomlands. Även vid våra kontakter med 
Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck 
har vi fått uppgift om att det förekommer att barn utsätts för 
oskuldskontroller utomlands. 

3.5.5 Barn förs utomlands för att undvika sociala 
myndigheter 

En annan typ av utlandsvistelse som kan vara skadlig för barn är de 
fall där barn förs utomlands för att undkomma beslut eller ingripan-
den från sociala myndigheter, t.ex. beslut om omhändertaganden en-
ligt LVU. Sådana ageranden kan, under förutsättning att barnet fak-
tiskt vårdas av någon annan, vara straffbara som egenmäktighet med 
barn (se vidare om det i avsnitt 5.1.4). 

Vad som föranleder att barnet förs utomlands skiljer sig åt. De 
barn som förs eller reser utomlands kan ibland vara föremål för be-
slut om vård enligt LVU. Det kan även röra sig om resor som sker 
efter en orosanmälan eller för att undkomma de sociala myndighet-
erna när ett beslut om vård är nära förestående. Oavsett anledning så 
rör det sig dock i alla dessa fall om barn där det åtminstone finns en 
oro för att barnet kan fara illa, t.ex. i sin hemmiljö. 

Att barn undanhålls från sociala myndigheter genom att föras ut-
omlands är inte ett problem som är begränsat till barn som lever un-
der hedersrelaterat våld och förtryck. Som vi redovisade i avsnitt 
3.4.2 förekommer det varje år hos UD ärenden där barn som är ak-
tuella hos socialtjänsten förs utomlands i syfte att, av olika anled-
ningar, undvika de sociala myndigheterna. 

Det förekommer också att barn i en familj förs utomlands ef-
tersom ett syskon är föremål för insatser, t.ex. föremål för vård en-
ligt LVU. De andra barnen i familjen kan då i vissa fall föras utom-
lands för att undvika att de också blir föremål för insatser. Det finns 
också risk för att barn förs utomlands i samband med att vården upp-
hör eller om vården flyttas över på så sätt att insatserna sker i hem-
met, särskilt om barnet själv är det som har sökt stöd och hjälp. 
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Enligt uppgifter som vi fått från yrkesverksamma under arbetet 
med den här utredningen förekommer det att hela familjer flyttar för 
att undanhålla barn från sociala myndigheter. Samma bild framgår 
också av samtalen till Nationella kompetensteamets stödtelefon där 
det framgår att det under 2020 är vanligare att flera barn i samma 
familj förs utomlands än tidigare.89 

Även de uppgifter som finns redovisade i den s.k. Amandakom-
missionens granskning av Göteborgs Stads arbete mot hedersrelate-
rat våld och förtryck ger stöd för problematiken med barn som förs 
utomlands för att undvika sociala myndigheter. I det arbetet 
granskades 42 ärenden rörande barn som varit utsatta för hedersre-
laterat våld och förtryck 2017–2018. I granskningen finns exempel 
på att barn som ska utredas har försvunnit eller flyttat utomlands 
eller att barn under pågående LVU-vård förts utomlands i samband 
med att de flyttas hem till sin familj. I granskningen framkommer 
också att syskon till barnet tidigare försvunnit eller flyttat utom-
lands.90 

I Norge har man också uppmärksammat problematiken. I rap-
porten ”Det var ikke bare ferie” konstaterade man, utifrån det 
material man hade tillgång till, att en av anledningarna till att barn 
fördes utomlands mot sin vilja var att det saknades tillit till offentliga 
institutioner och hjälpinsatser. I samtal med föräldrar och yrkes-
verksamma påpekades också att flykt från socialtjänsten kan vara ett 
motiv för föräldrar att skicka barn till utlandet. Det kan röra sig om 
att föräldrarna för barnet utomlands i samband med en orosanmälan 
men också att så sker vid beslut om t.ex. akut placering.91 

3.5.6 Barn förs utomlands och undanhålls från en annan 
förälder 

Utöver barn som förs utomlands för att undvika de sociala myndig-
heterna förekommer det även att barn undanhålls från den andra för-
äldern. Sådana undanhållanden kan vara ett utlopp för en konflikt 

 
89 Länsstyrelsen Östergötland (2021), Rapport 2021:1 – Årsrapport, Nationella kompetenstea-
met mot hedersrelaterat våld och förtryck – verksamheten under 2020, s. 14. 
90 Göteborgs Stad (2020), Amanda-kommissionen, Granskning av Göteborgs Stads arbete mot 
hedersrelaterat våld och förtryck 2017–2018, s. 20. 
91 ”Det var ikke bare ferie” – Rapport fra ekspertgruppe om unge som etterlates i utlandet mot sin 
vilje, Helse- og omsorgsdepartementet (2020), s. 60, (https://www.regjeringen.no/contentas-
sets/a49d4119022f470f98ca4574ead4a9ef/rapport-fra-ekspertgruppe-om-unge-som-etterla-
tes-i-utlandet-mot-sin-vilje.pdf [2022-03-31]). 
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mellan föräldrarna vad gäller vårdnad, umgänge och boende. I inter-
nationella fall finns regler kring sådana bortföranden i Bryssel II-
förordningen, 1996 års Haagkonventionen och 1980 års Haagkon-
vention. Att undanhålla ett barn från en vårdnadshavare kan också 
vara straffbart som egenmäktighet med barn enligt 7 kap. 4 § BrB (se 
närmare om det under avsnitt 5.1.4). 

Majoriteten av barnbortförandeärendena har sin grund i separat-
ionen och konflikten mellan föräldrarna och saknar inslag av heders-
problematik. Som lyftes fram i avsnitt 3.4.1 kan även sådana bortfö-
randen vara skadliga för barn om barnet t.ex. förs bort från en ensam 
vårdnadshavare eller boendeföräldern och alltså rycks upp ur sin in-
vanda miljö, kanske utan möjlighet till kontakt med den förälder 
som barnet förts bort ifrån. 

Bortföranden från den andra föräldern kan emellertid i vissa fall 
vara föranlett snarare av föreställningar om heder än konflikten mel-
lan föräldrarna. Att barn förs utomlands i fall där det finns koppling 
till hedersrelaterat våld och förtryck har under arbetet med utred-
ningen lyfts fram av bl.a. Nationella kompetensteamet mot heders-
relaterat våld och förtryck. 

I en hederskontext anses barn traditionellt sett tillhöra mannen 
och dessutom är en skild kvinna att anse som en ”fallen” kvinna och 
barnen bör då inte uppfostras av kvinnan. Det kan också vara så att 
syftet med att barnet förs bort från den andra föräldern är att det ska 
hindras att uppfostras med svenska normer och värderingar. I sådana 
situationer förekommer det att barn förs utomlands, oftast av pap-
pan, för att senare lämnas hos släktingar och föräldern återvänder 
sedan till Sverige utan barnet eller barnen. Det finns alltså i dessa 
situationer starka likheter med det som framkommit kring de s.k. 
uppfostringsresorna. 

3.5.7 Barn reser eller förs till terroristorganisationer och 
konfliktområden 

En särskild typ av utlandsvistelse där barn kan fara illa som lyfts upp 
i vårt uppdrag är de barn som rest för att ansluta sig till terroristor-
ganisationer, t.ex. IS. Vi har i avsnitt 3.3 berört den problematiken 
rent allmänt. Som framgick av redogörelsen där har det förekommit 
att barn rest, antingen själva, eller tillsammans med t.ex. en förälder 
för att ansluta sig till terrororganisationer eller stridande grupper i 
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konflikten i Syrien och Irak. Vanligare har dock varit att barn har 
förts med av en eller båda av sina föräldrar när föräldrarna har haft 
för avsikt att ansluta sig till sådana grupperingar. Liknande resor som 
de som uppmärksammats när det gäller konflikten i Syrien och Irak 
har också tidigare skett till t.ex. Somalia och gruppen al-Shabab. 

Det finns på flera håll straffrättsliga regler som ska hindra brotts-
lighet kopplad till terrorism och konflikter. Som exempel kan näm-
nas lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering 
och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig 
brottslighet, lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, lagen 
(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism och lagen (2014:406) om straff för vissa internationella 
brott.92 

Enligt 5 b § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, 
rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan sär-
skilt allvarlig brottslighet är det bl.a. straffbart att resa eller påbörja 
en resa i avsikt att begå särskilt allvarlig brottslighet eller göra sig 
skyldig till förberedelse, stämpling eller medverkan till sådan brotts-
lighet (1 p), ha samröre med en terroristorganisation (2 p), eller i 
vissa fall meddela eller ta del av instruktioner kring tillverkning av 
exempelvis vapen och sprängämnen (3 p). 

Resor för att delta i terroristorganisationer 

Konflikten i Syrien och Irak har som sagt varit särskilt uppmärksam-
mad de senaste åren. Som nämndes i avsnitt 3.3.1 finns det en rap-
port från Försvarshögskolan, Swedish Foreign Fighters in Syria and 
Iraq, om svenskar som stridit i Syrien och Irak. 

Något som har belysts är det faktum att personer från olika euro-
peiska länder, däribland Sverige, har rest till konflikten för att ansluta 
sig till olika stridande parter och då inte minst terroristorganisat-
ionen IS. Omfattningen av utländska stridande i Syrien och Irak har 
också varit större än vid tidigare konflikter.93 

Majoriteten av de som rest för att ansluta sig till IS eller andra 
terrororganisationer är män, även om det också finns ett flertal 

 
92 Lagstiftningen kring terroristbrott är föremål för en översyn med målet att samla lagstift-
ningen i en lag, se prop. 2021/22:133. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2022. 
93 Gustafsson och Ranstorp, Swedish Foreign Fighters in Syria and Iraq, Försvarshögskolan 
(2017), s. 49. 
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kvinnor som har genomfört eller försökt genomföra sådana resor. I 
den data som låg till grund för rapporten från Försvarshögskolan 
framgick att 76 procent av de svenskar som hade rest var män och 24 
procent var kvinnor. Män och kvinnor har olika roller och det finns 
ingen information om att kvinnor har deltagit i rena strider eller ge-
nomfört självmordsuppdrag. En del av kvinnorna är dock aktiva i 
rekrytering och mobilisering.94 

Det finns flera olika anledningar till att personer reser för att an-
sluta sig till IS. Några exempel är äventyr, ideologi, identitetssö-
kande eller en längtan efter gemenskap, förväntningar från familj. 
Det kan också röra sig om att personen försöker undkomma person-
liga problem eller att det finns en ilska och frustration vad gäller om-
givningen, t.ex. bristande familjeförhållanden.95 Sådana s.k. pushfak-
torer gäller även barn som ansluter sig till IS.96 

De som anslutit sig till IS eller gjort försök till det har ofta rest 
med flyg eller på annat sätt till Turkiet för att därefter resa vidare till 
den syriska gränsen.97 

Mellan 2012 och 2016 uppskattas det, som nämndes innan, att 
300 personer från Sverige har rest till Syrien och Irak för att ansluta 
sig till terroristgrupperingar.98 Utöver det har även flera personer 
rest för att ansluta sig till andra stridande parter och grupperingar. I 
rapporten från Försvarshögskolan finns uppgifter om åldern på de 
som för första gången gjorde en sådan resa. Bland de som rest för att 
ansluta sig sådana organisationer var 18 procent (45 personer) 19 år 
eller yngre. 99 

Statistiken tyder alltså på att gruppen barn som rest i syfte att 
ansluta sig till terrororganisationer eller andra grupperingar skulle 
kunna vara förhållandevis stor. Utifrån de uppgifter som Säkerhets-
polisen lämnat under arbetet med den här utredningen så är det 
emellertid inte särskilt många barn som rest till konfliktområdet i 
Syrien och Irak för att själva delta i stridigheter eller terrorism. 

 
94 A.a., s. 82. 
95 A.a., s. 51. 
96 Vale, Cubs in the Lions’ Den, International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR), 
Department of War Studies, King’s College London (2018), s. 11 (https://icsr.info/wp-con-
tent/uploads/2018/07/Cubs-in-the-Lions-Den-Indoctrination-and-Recruitment-of-Chil-
dren-Within-Islamic-State-Territory.pdf – 2022-03-31). 
97 Gustafsson och Ranstorp, Swedish Foreign Fighters in Syria and Iraq, Försvarshögskolan 
(2017), s. 53 f. 
98 A.a., s. 75. 
99 A.a., s. 81. 
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Det finns dock exempel på barn, och då tonåringar, som själva 
rest för att ansluta sig till IS eller andra terrorgrupper eller som i så-
dant syfte rest tillsammans med en förälder.100 

Barn som förs till terroristorganisationer eller konfliktområden 

Säkerhetspolisen har i arbetet med den här utredningen lämnat upp-
gifter om att det varit mycket vanligare att barn förts med av sina 
föräldrar i samband med att föräldrarna velat ansluta sig till terrorist-
grupper än att barn rest för att själva ansluta sig till sådana grupper. 

Liknande uppgifter finns också i rapporten från Försvarshögsko-
lan där man lyfter man fram att det är känt att föräldrar har tagit med 
sig, ibland väldigt unga, barn till konflikten i Syrien och Irak och det 
finns flera kända exempel när så har skett. Det finns dock inga exakta 
uppgifter om hur många barn som har följt med sina föräldrar till 
t.ex. konflikten i Syrien och Irak.101 

Inom det område som IS kontrollerade upprättade organisat-
ionen ett våldsmonopol. Det fanns också en avsedd plats, t.ex. ett 
torg, där spöstraff, halshuggningar, steningar och andra bestraff-
ningar genomfördes. Det finns också exempel på att IS-krigare våld-
tagit och kidnappat flickor och kvinnor.102 Redan det faktum att ett 
barn befinner sig på IS-kontrollerat område innebär alltså att barnet 
nästan oundvikligen kommer att utsättas för IS budskap.103 

De barn som har förts till konfliktområdet har alltså utsatts för 
mycket allvarliga risker redan på grund av att de befinner sig i ett 
område med en pågående konflikt. De kan exempelvis bli expone-
rade för allvarligt våld, övergrepp och avrättningar och också själva 
bli utsatta för våld. 

Utöver detta finns det också en uppenbar risk för att barnen re-
kryteras in och utnyttjas av terrororganisationer. Inom IS sågs bar-
nen som ett sätt att investera i framtiden för att uppnå målet om att 
upprätta en egen stat. Barn rekryterades till IS från nio års ålder. Det 
finns också uppgifter om att så unga barn tränades att hantera vapen. 

 
100 A.a., s. 80–93. 
101 A.a., s. 79–93. 
102 A.a., s. 44. 
103 Vale, Cubs in the Lions’ Den, International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR), 
Department of War Studies, King’s College London (2018), s. 14 f. (https://icsr.info/wp-con-
tent/uploads/2018/07/Cubs-in-the-Lions-Den-Indoctrination-and-Recruitment-of-Chil-
dren-Within-Islamic-State-Territory.pdf – 2022-03-31). 
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Rekryteringen av barnen skedde genom olika stadier. Barn kunde 
t.ex. agera som spioner, rekryterare, soldater, bödlar eller själv-
mordsbombare.104 

IS använde sig av flera olika kategorier av barn. Barn till utländska 
stridande, barn från lokala stridande, övergivna barn, bortrövade 
barn och föräldralösa barn. Primärt användes barnen vid frontlinjen. 
Eftersom IS har som mål att upprätta en egen stat sågs barnen även 
som ett sätt att ”investera” i framtiden. Genom hela processen av 
indoktrinering och träning var målet att normalisera utnyttjandet av 
barnen och att exponera dem för våldsamheter och död.105 

3.5.8 Resor där barn begår annan allvarlig brottslighet eller 
vistas i en miljö där sådana brott begås 

I vårt uppdrag ingår att ta ställning till om ett utreseförbud bör ut-
vidgas till att omfatta risken för att barn förs utomlands eller lämnar 
Sverige i syfte att delta även i annan allvarlig brottslighet än terro-
ristbrottslighet. Den grova kriminaliteten har fått en ökad internat-
ionell koppling och i media har det bl.a. uppmärksammats att krimi-
nella personer från Sverige i vissa fall befinner sig utomlands och be-
går brott. 

I Polismyndighetens rapport kring brottsutvecklingen gällande 
Människohandel för sexuella och andra ändamål, som nämndes i av-
snitt 3.4.1, lyfts det fram att det förekommer att äldre barn som varit 
omhändertagna under utredning om människohandel försvinner 
från sitt familjehem och söker upp de misstänkta förövarna, ofta 
lämnar förövarna Sverige tillsammans med barnet innan förhör har 
kunnat hållas. Enligt rapporten förekommer det också att barn ut-
nyttjas för att begå exempelvis stölder. Ofta rör sig sådana grupper 
mellan olika EU-länder. En grupp som i rapporten lyfts fram som 
utsatta för människohandel i olika former är ensamkommande barn, 
särskilt barn som avviker från LVU-placeringar. Enligt rapporten är 
detta en mycket rörlig grupp som kan tvingas resa vidare om de ris-
kerar att få sin frihet begränsad. Det finns också uppgifter i 

 
104 Gustafsson och Ranstorp, Swedish Foreign Fighters in Syria and Iraq, Försvarshögskolan 
(2017), s. 57 f. 
105 Vale, Cubs in the Lions’ Den, International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR), 
Department of War Studies, King’s College London (2018), s. 9 ff. (https://icsr.info/wp-con-
tent/uploads/2018/07/Cubs-in-the-Lions-Den-Indoctrination-and-Recruitment-of-Chil-
dren-Within-Islamic-State-Territory.pdf – 2022-03-31). 
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rapporten om att vissa ensamkommande barn som utnyttjats för att 
begå brott hade en benägenhet att förflytta sig till andra länder.106 

Utöver de uppgifter som framkommer i Polismyndighetens rap-
port har även UD, som nämndes i avsnitt 3.4.1, erfarenhet av att det 
i de ärenden som hanteras kommer fram information om barn som 
riskerar att utsättas för allvarliga brott utomlands eller i Sverige. Det 
finns också exempel på att barn förs med utomlands av föräldrar med 
kriminell belastning som vill undvika svenska myndigheter. 

3.5.9 Avsikter och motiv med att föra barn utomlands kan 
ändras 

Som framgått av uppgifterna från Nationella kompetensteamets 
undersökning av bortförda barn är det inte alltid klart vad som är 
orsaken till att barn förs utomlands. Även när det gäller samtalen till 
Nationella kompetensteamets stödtelefon förekommer det otydlig-
heter och en kombination av olika orsaker till kontakten. 

Dessutom förekommer det inte sällan att den verkliga anled-
ningen till en utlandsvistelse undanhålls för det berörda barnet, och 
kanske delar av den övriga familjen. Vad som verkar som en opro-
blematisk utlandsvistelse kan alltså i vissa fall ha ett annat bakomlig-
gande syfte. Även uppfostringsresor eller omvändelseförsök av 
hbtqi-personer kan sluta med att barnet gifts bort eller att det görs 
försök att få barnet att ingå äktenskap. Sådana utlandsvistelser kan 
också sluta med att barnet utsätts för könsstympning. 

Även när det gäller andra typer av problematiska utlandsvistelser 
finns så klart en risk för att barn under utlandsvistelsen riskerar att 
utsättas för andra saker, t.ex. finns det som tidigare nämnts en risk 
för att barn som förs till konfliktområden också rekryteras för att 
delta i den. 

 
106 Polismyndigheten (2020), Människohandel för sexuella och andra ändamål – Lägesrapport 
21, s. 49 ff. Se även Polismyndigheten (2021), Människohandel för sexuella och andra ändamål 
– Lägesrapport 22. 
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3.5.10 ”Skadliga utlandsvistelser” som ett begrepp för resor 
och vistelser utomlands där barn riskerar att fara illa 

Vi har i avsnitten ovan berört utlandsvistelser där barn på olika sätt, 
och av olika anledningar, kan fara illa på grund av att de befinner sig 
utomlands. 

Det kan röra sig om att de utsätts för brott av olika slag, t.ex. 
barnäktenskapsbrott, könsstympning, våld och brott mot frihet. Det 
kan även röra sig om att barn utsätts för kränkningar i samband med 
uppfostringsresor eller omvändelseförsök. 

En annan typ av skadliga förhållanden där barn riskerar att fara 
illa utomlands är när de där blir utsatta för brister i omsorgen. Det 
kan vara föräldrar som, tillsammans med barnet, reser utomlands för 
att undkomma sociala myndigheter, eller att barnet förs utomlands 
till förhållanden där det inte får gå i skola eller annars inte får sina 
grundläggande behov tillgodosedda. En typ av utlandsvistelse som 
är särskilt allvarlig i den här kategorin är dessutom de föräldrar som 
tar med sig barn, ibland väldigt små barn, utomlands för att ansluta 
sig till terrororganisationer eller för att på annat sätt vistas i konflikt-
områden. Risken för att barnet utsätts för allvarlig fara, både för sin 
hälsa och sin utveckling, är i de fallen uppenbar. 

Utöver det finns det också de barn som själva reser utomlands för 
att utsätta sig för riskfyllda förhållanden. Det kan t.ex. röra sig om 
barn som reser för att själva ansluta sig till terroristorganisationer 
eller som gör det för att delta i någon annan allvarlig brottslighet, 
t.ex. inom ramen för kriminella grupperingar. Det kan också före-
komma att barn själva vill resa utomlands för att t.ex. ingå äktenskap. 

De slutsatser som man redan nu kan dra av det som kommit fram 
i utredningen är att förhållandena skiljer sig åt för de olika utlands-
vistelser där barn far illa eller riskerar att fara illa. Även inom de olika 
typerna av utlandsvistelser skiljer sig omständigheterna åt. Som 
framgått vad gäller de s.k. uppfostringsresorna förekommer t.ex. allt 
från fall där barn utsätts för allvarligt våld och fastkedjning till fall 
där barn befinner sig hos släktingar och utsätts för mindre allvarligt 
våld och utfrysning under en längre tid. 

Som framgick i avsnittet 3.5.9 är det dessutom så att syftet med 
en resa kan ändras under utlandsvistelsens gång. Vad som började 
som en uppfostringsresa kan alltså sluta i påtryckningar för att 
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barnet ska ingå äktenskap. Många gånger kan också det egentliga syf-
tet med en resa undanhållas för barnet. 

Mot denna bakgrund är det lämpligt att som ett samlingsbegrepp, 
för de utlandsvistelser som innebär att barn far illa, använda ”skad-
liga utlandsvistelser”. Fördelen med ett sådant begrepp är att det 
täcker in de skillnader, och ibland oklarheter eller förändringar, som 
berördes här innan. Begreppet kan även omfatta både resor som bar-
net själv vidtar eller medverkar till och vistelser utomlands som bar-
net tvingats till eller skickats på. Det omfattar utöver det också fall 
där barn t.ex. lämnas kvar utomlands i samband med en resa med 
annat syfte. Ytterligare en fördel med ett sådant begrepp är att det 
tar sikte på effekten för barnet och inte vad syftet är med att barnet 
ska befinna sig utomlands. Detta ligger också i linje med vad som 
anges i vårt uppdrag om att syftet är att skydda barn mot att fara illa.
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4 Erfarenheter från andra nordiska 
länder 

De nordiska länderna uppvisar normalt sett stora likheter och ställs 
ofta inför likartade problem. När man överväger en utvidgning av 
tillämpningsområdet för reglerna om utreseförbud finns det därför 
anledning att belysa om och hur de andra nordiska länderna hanterat 
problematiken. 

Även vad gäller den del av vårt uppdrag som rör en utvidgning av 
straffansvaret för egenmäktighet med barn finns det anledning att se 
om och hur motsvarande situationer hanterats i de andra nordiska 
länderna. 

Som framgått är vidare den svenska statistiken kring barn som 
förs eller reser utomlands i skadliga syften ganska begränsad. De 
uppgifter som finns tillgängliga från Sverige är främst inriktade på 
barn som lever i en hederskontext. Med tanke på de likheter som 
finns mellan de nordiska länderna finns det anledning att belysa en 
del av de undersökningar och kartläggningar som gjorts i dessa län-
der. Som kommer att framgå har problematiken med barn som drab-
bas av skadliga utlandsvistelser främst lyfts fram i Norge och Dan-
mark, där det finns vissa undersökningar om omfattningen, skade-
verkningarna för barnen och orsakerna till de skadliga utlandsvistel-
serna. 

4.1 Norge 

I Norge används begreppen negativ social kontroll och hedersrelaterat 
våld. Användningen har dock utvecklats över tid och ofta används 
negativ social kontroll om t.ex. tvångsäktenskap och könsstympning. 
Tvångsäktenskap har varit på den politiska dagordningen i över 20 år 
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men fokuset har senare utvidgats till att omfatta flera beteenden som 
är relaterade till negativ social kontroll. 

I Norge har man sedan lång tid tillbaka uppmärksammat problem 
bland barn som befunnit sig utomlands. Redan under 1980-talet 
trädde tidigare missionärsbarn fram och berättade om problem un-
der sin uppväxt, vilket senare skapade en debatt i Norge. Samtidigt 
med den debatten riktades fokus mot andra barn i utlandet, det 
gällde barn som blev vanvårdade eller övergivna av föräldrar på se-
mester, barn till norrmän som var bosatta i Spanien och barn med 
invandrarbakgrund som blev kvarlämnade i eller skickade till famil-
jens ursprungsland.107 När det gäller barnen i Spanien framkom det 
bl.a. uppgifter om omsorgsbrister och i vissa fall övergrepp, ofta i 
samband med att föräldrarna var påverkade. En del av dessa familjer 
hade också flyttat från Norge för att undvika de sociala myndighet-
erna. Senare har motsvarande problem även framkommit vad gäller 
barn till norrmän i Thailand.108 

När det gäller problemet med barn som skickades i väg till eller 
lämnades kvar i föräldrarnas ursprungsland uppmärksammades detta 
samtidigt som problematiken med tvångsäktenskap. De som arbe-
tade mot tvångsäktenskap fick nämligen kännedom om barn och 
unga som befann sig utomlands av andra orsaker än tvångsäkten-
skap. Det handlade bl.a. om föräldrar som skickade iväg barn för att 
de inte skulle bli ”förnorskade”, för att hantera olika problem eller 
att barnen skickades till skolor där det förekom fysisk bestraffning 
och koranskolor där barnen blev religiöst indoktrinerade.109 

I lagstiftningen i Norge används inte uttryckligen de begrepp 
som nämndes innan. Problemen hanteras i stället inom existerande 
lagstiftning. Tvångs- och barnäktenskap samt könsstympning är 
dock kriminaliserat. 

Utöver kriminaliseringen av tvångs- och barnäktenskap samt 
könsstympning finns också regler som kan hindra utlandsresor som 

 
107 Se Hilde Lidén, Anja Bredal och Liza Reisel, Transnasjonal oppvekst – Om lengre uten-
landsopphold blant barn og unge med innvandrerebakgrunn, Institut for sammfunnsforskning 
(2014), Rapport 2014:5, (https://etniskung.dk/_files/Dokumenter/genopdragelse/transna-
sjonaloppvekst.pdf [hämtad 2022-03-31] och ”Det var ikke bare ferie” – Rapport fra ekspert-
gruppe om unge som etterlates i utlandet mot sin vilje, Helse- og omsorgsdepartementet (2020), 
(https://www.regjeringen.no/contentassets/a49d4119022f470f98ca4574ead4a9ef/rapport-
fra-ekspertgruppe-om-unge-som-etterlates-i-utlandet-mot-sin-vilje.pdf - hämtad 2022-03-
31). 
108 Lidén, Bredal och Reisel, Transnasjonal oppvekst, Institut for sammfunnsforskning (2014), 
s. 24 ff. 
109 A.a., s. 28. 
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kan vara skadliga för barn. Det är i Norge förbjudet att ta med sig 
ett barn ut ur landet utan samtycke från den norska socialtjänsten 
(barnevernstjenesten) när vissa åtgärder har beslutats gällande bar-
net, detsamma gäller också om man har ansökt om en del av åtgär-
derna.110 

I pasloven finns också bestämmelser som kan hindra barn från att 
lämna landet till skadliga förhållanden. Pass kan nekas en minderårig 
sökande om det finns grund att tro att sökanden kommer bli utsatt 
för straffbara förhållanden i utlandet eller förhållanden där som kan 
medföra fara för liv eller hälsa.111 Pass får också nekas, även för 
vuxna, om det finns grund att tro att syftet med resan är att begå 
folkmord, förbrytelse mot mänskligheten, krigsförbrytelser eller 
terroristbrott.112 Pass får dock inte nekas utan att tungt vägande hän-
syn talar för det och det ska beaktas vilken betydelse ett pass har för 
sökanden.113 Om de vägransgrunder som nämnts ovan finns kan pass 
också återkallas.114 

Egenmäktighet med barn är i Norge straffbelagt. Straffansvaret 
omfattar även fall där beslut om vissa insatser enligt barnevernloven 
har fattats eller där motsvarigheten till socialtjänsten har ansökt om 
vissa åtgärder.115Det kan också nämnas att det i Norge finns en möj-
lighet att fatta beslut om utreseförbud för barn när det finns en tvist 
mellan föräldrarna om vårdnad, boende eller umgänge. Reglerna om 
det finns i barneloven.116 

Även i Norge finns ett kompetensteam som arbetar mot heders-
relaterat våld och förtryck117. 2018 tog det norska kompetensteamet 
emot 595 ärenden. Av de ärenden som det norska kompetensteamet 
tog emot gällde 40 procent av ärendena (109 ärenden) barn som be-
fann sig i utlandet när kompetensteamet fick informationen. De 
flesta befann sig då i Somalia följt av Irak, Ryssland och Palestina. 
Nästan alla av fallen rörde ofrivilliga utlandsvistelser eller misstanke 
om det.118 

 
110 § 4-31 lov om barnevernstjenster. 
111 § 5 tredje stycket g. pasloven. 
112 § 5 tredje stycket f. pasloven. 
113 § 5 fjärde stycket pasloven. 
114 § 7 första stycket b pasloven. 
115 § 261 lov om straff. 
116 § 41 barneloven. 
117 Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontrol. 
118 Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (2019), Årsrapport 2018 – Kompetansteamet mot 
tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll, s. 18 ff. 
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Utöver dessa uppgifter så genomförde Oslo Economics en kart-
läggning 2019119 på uppdrag av det norska Kunnskapsdepartementet. 
Kartläggningen avsåg de norska kommunernas kännedom om barn 
och unga vuxna (upp till 23 år) som förts eller lämnats kvar utom-
lands (på norska etterlattes) mot sin vilja.120 I kartläggningen under-
sökte man bl.a. hur många barn och ungdomar som kommunerna 
kände till och vad som kännetecknar fallen. Kartläggningen omfat-
tade barn och unga där utlandsvistelsen ger upphov till olika negativa 
konsekvenser för barnen, t.ex. tvångsäktenskap, könsstympning, 
våld och hedersrelaterat våld, sexuella övergrepp eller en generell 
omsorgsbrist. I kartläggningen omfattades även negativ social kon-
troll för att få barn och unga att följa familjens normer och även oro 
för eller vetskap om bristande skolgång. 

I kartläggningen framkom att det fanns kännedom om 415 kvar-
lämnade barn och unga i utlandet under perioden 2016–2018. Uti-
från vad som framkom i studien drogs slutsatsen att antalet kvarläm-
nade barn totalt under perioden borde ligga någonstans mellan 600 
och 1 400 barn.121 Av de barn och unga som lämnats kvar utomlands 
var de flesta, 36 procent, mellan 6 och 13 år. Ungdomar i åldern 19–
23 år utgjorde endast 0,2 procent av fallen. Samtidigt poängterar man 
i rapporten att det på annat håll har framkommit att även unga vuxna 
och vuxna blir kvarlämnade i utlandet.122 

Kommunerna fick dessutom svara på vilken typ av oro de hade 
för de bortförda barnen.123 Den typ av oro som förekommit i flest 
norska kommuner var oro för andra former av omsorgssvikt än de 
förvalda alternativen (85 procent av kommunerna) följt av oro för 
skolgången (58 procent av kommunerna), oro för barnets liv och 
hälsa, hedersrelaterat våld eller annan form av våld (42 procent av 

 
119 Oslo Economics (2019), Rapport 2019-30, Kommunenes erfaringer med barn og unge som 
etterlates i utlandet mot sin vilje. 
120 Med kvarlämnade barn och unga avses i rapporten fall där barnen uppehåller sig i utlandet 
mot sin vilja. Det är alltså inte fråga om rena fall där barn lämnats kvar. I stället omfattas även 
barn och unga där föräldrar eller andra omsorgspersoner är med barnet men där dessa inte kan 
eller underlåter att tillvarata omsorgsansvaret. Definitionen omfattar t.ex. resor där barnen 
inte vet om vad det faktiska syftet med resan är och om en familj flyttar till annat land men 
det finns skäl att tro att det sker mot barnets vilja. 
121 Oslo Economics (2019), Rapport 2019-30, Kommunenes erfaringer med barn og unge som 
etterlates i utlandet mot sin vilje, s. 28 ff. 
122 A.a., s. 33. 
123 Resultaten visar bara hur stor andel av kommunerna som hade haft en viss typ av oro och 
inte i hur många fall en viss typ av oro förekommit. I undersökningen fanns vissa förvalda 
alternativ och även möjlighet att ange andra typer av oro som förekommit. 
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kommunerna), oro för könsstympning (21 procent av kommu-
nerna) och oro för tvångsäktenskap (19 procent av kommunerna).124 

I kartläggningen undersöktes även motiven till att utlandsvistel-
serna. Den orsak som hade förekommit i flest kommuner var att ut-
resan hade varit en reaktion på socialtjänstens insatser eller intresse 
(84 procent av kommunerna). I övrigt förekom som motiv att hindra 
att barnet blir ”för norskt” (40 procent av kommunerna), stärka bar-
nens kunskap om religion och religiösa eller kulturella identitet (36 
procent av kommunerna), få bort barnen från kriminella miljöer (18 
procent av kommunerna), få barnet från missbruk (11 procent av 
kommunerna), hindra sexuella kontakter (11 procent av kommu-
nerna) och arrangera äktenskap eller hitta en framtida make/maka 
(11 procent av kommunerna).125 

4.2 Danmark 

I Danmark används begreppen negativ social kontroll och hedersrela-
terat våld. Även begreppet hedersrelaterade konflikter förekommer 
ofta. Danmark tog fram en handlingsplan mot tvångsäktenskap år 
2003 och 2012 togs en första handlingsplan mot hedersrelaterade 
konflikter fram. 

Det finns dansk lagstiftning som riktar sig uttryckligen mot ne-
gativ social kontroll och hedersrelaterat våld. Många handlingar som 
är relaterade till detta har också kriminaliserats, bl.a. tvångs- och 
barnäktenskap, könsstympning av kvinnor och flickor samt s.k. åter-
utbildningsresor (på danska ”genopdragelserejser”). 

Den danska straffrättsliga reglering kring ”återutbildningsresor” 
innebär att en förälder som har skickat sitt barn på en utlandsvistelse 
kan dömas till upp till fyra års fängelse om vistelsen har inneburit en 
allvarlig fara för barnets hälsa eller utveckling (på danska ”sundhed 
eller udvikling”). Detta gäller oavsett om det rör sig om en ofrivillig 
utlandsvistelse eller om barnet samtyckt till vistelsen. Regleringen 
omfattar nämligen även den som låter sitt barn åka på en sådan ut-
landsvistelse.126 

 
124 A.a., s. 36 f. 
125 A.a., s. 38. Även här avspeglar resultaten hur stor andel av kommunerna där det förekommit 
en viss typ av motiv och inte i hur stor andel av fallen som den typen av motiv har varit aktuell. 
126 § 215 a straffeloven. 
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När det gäller ”återutbildningsresor” är det inte avgörande för 
straffansvar om barnet eller den unge uppfostras eller påverkas av 
värderingar som avviker från de danska, eller om barnet är underkas-
tat restriktioner som avviker från vad som är vanligt i Danmark. Så-
dana förhållanden kan dock ingå som en del i bedömningen av om 
en utlandsvistelse kan ha allvarliga konsekvenser för barnet. Bestäm-
melsen är ett sätt att komma åt problemet med uppfostringsresor. I 
förarbetena till bestämmelsen uttalades att bestämmelsen inte var av-
sedd att hindra föräldrarnas grundläggande rätt att besluta om barns 
uppfostran. Föräldrar skulle alltså även fortsättningsvis få besluta 
om t.ex. utlandsresor. Detta oavsett om en utlandsvistelse skulle in-
nebära att andra normer och regler gäller under vistelsen. Samtidigt 
måste föräldrarna, enligt övervägandena, utöva tillräcklig omsorg om 
sina barn. Med hälsa och utveckling (på danska ”sundhed og ud-
vikling”) avses samma begrepp som i serviceloven (§ 58) som bl.a. 
reglerar när barn kan omhändertas utan samtycke. Enligt förarbetena 
kan allvarlig fara för barnets hälsa och utveckling föreligga om barnet 
utsätts för misshandel eller andra allvarliga övergrepp. Men också 
sviktande omsorg, där både vanvård och att barnets basala behov av 
t.ex. mat och undervisning inte uppfylls. För att straffansvar ska in-
träda krävs att föräldrarna har uppsåt till att utlandsvistelsen innebär 
allvarlig fara för barnets hälsa och utveckling. Det kan föreligga an-
tingen i samband med att utlandsvistelsen påbörjas eller uppstå först 
senare om föräldrarna får kännedom om att vistelsen sätter barnets 
utveckling och hälsa i fara.127 

I den danska passlagen finns dessutom bestämmelser om att pass 
kan nekas eller återkallas för ett barn när det finns grund för att anta 
att barnet blir skickat utomlands till förhållanden som kan sätta bar-
nets hälsa och utveckling i allvarlig fara.128 Enligt de danska förarbe-
tena till bestämmelsen så kan uppgifter som kan ligga till grund för 
detta t.ex. vara att barnet själv vänt sig till myndigheter eller skolper-
sonal för att få hjälp, eller att dessa fått misstanke om att barnet ris-
kerar att skickas utomlands till förhållanden som innebär risk för 
barnets hälsa och utveckling.129 Pass kan också nekas eller återkallas 
om det finns grund att anta att ett barn blir skickat utomlands för 

 
127 Lovforslag nr. L 22, 2018–19, Forslag til lov om ændring af straffeloven, pasloven og poli-
tiloven, s. 13 f. 
128 Lov om pas til danske statsborgere m.v. § 2. 
129 Lovforslag nr. L 22, 2018–19, Forslag til lov om ændring af straffeloven, pasloven og poli-
tiloven, s. 15. 
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att ingå äktenskap, religiös vigsel utan borgerlig giltighet eller annan 
äktenskapsliknande förbindelse.130 

När det gäller egenmäktighet med barn är det enligt § 215 straffe-
loven straffbart att undandra eller bidra till att en person under 18 år 
undandrar sig föräldrarnas eller annan som bestämmer över barnet 
”myndighet eller forsorg”. På samma sätt straffas också den som 
olovligen för ut ett barn ur landet. Detta straffas enligt bestämmel-
sen i enlighet med § 261, motsvarigheten till olaga frihetsberövande. 

När det gäller omfattningen av skadliga utlandsvistelser bland 
barn och unga i Danmark publicerade Ankestyrelsen i början av 2018 
en undersökning131 av ”långvariga utlandsvistelser” bland barn och 
unga med icke-västlig bakgrund. Med långvariga utlandsvistelser av-
sågs alla utlandsvistelser som varade mer än en månad utöver skolor-
nas lov. Slutsatsen i rapporten var att de långvariga utlandsvistelserna 
uppvisar stora olikheter. De kunde dock kategoriseras i tre olika 
grupper:132 

• Förlängd semester – utlandsvistelser som kommunerna ansåg var 
mindre problematiska och som inte skedde mot barnens eller de 
ungas vilja, även om de i viss mån kunde leda till problem med 
skolgången.  

• Gråzonsvistelser – utlandsvistelser där kommunen har svårt att 
definiera vad en oro grundar sig på, det kan t.ex. vara för att kom-
munen inte får kontakt med barnet, den unge eller familjen eller 
att upplysningarna kring resan är motstridiga. 

• Uppenbart problematiska vistelser –utlandsvistelser som är uppen-
bart problematiska, främst för att barnet eller den unge själv, in-
nan, under eller efter resan, uppger att vistelsen är eller var ofri-
villig. Vid sådana utlandsvistelser kan barnet eller den unge bli ut-
satt för våld, kvarhållet utomlands mot sin vilja eller utsättas för 
försök att ändra sitt levnadssätt. 

I kartläggningen svarade 34 av 95 kommuner att de hade kännedom 
om långvariga utlandsvistelser sedan 1 augusti 2015. Kommunerna 

 
130 Lov om pas til danske statsborgere m.v, § 2. 
131 Ankestyrelsen (2018), Længerevarende udlandsophold blandt børn og unge med ikke-vestlig 
baggrund (https://www.uim.dk/media/9323/laengerevarende-udlandsophold-blandt-boern-
og-unge-med-ikke-vestlig-baggrund.pdf - hämtad 2022-03-31). 
132 Ankestyrelsen (2018), Længerevarende udlandsophold blandt børn og unge med ikke-vestlig 
baggrund, s. 1 ff. 
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blev ombedda att uppskatta antalet barn och unga där det förekom-
mit långvariga utlandsvistelser och totalt uppskattades antalet barn 
och unga, med icke-västlig bakgrund, som varit föremål för långva-
riga utlandsvistelser till 204 stycken. Utöver att det rör sig om upp-
skattningar så påpekas i rapporten också att det finns ett väsentligt 
mörkertal. I kartläggningen konstaterade man vidare att de flesta 
långvariga utlandsvistelser var semestrar eller vistelser hos släk-
tingar. I vissa fall fick dock kommunerna under tiden kännedom om 
att syftet med resan var ett annat än vad som först uppgetts. Det 
fanns exempel på att föräldrar skickat iväg barn för att påverka deras 
beteende. I kartläggningen framkom också att andra orsaker till ut-
landsvistelserna kunde vara att familjen hade en annan uppfattning 
kring barnets skolgång eller hur en viss sjukdom skulle hanteras än 
vad som var möjligt att tillgodose i Danmark. Utöver det lämnades 
också uppgifter om att en bidragande orsak till utlandsvistelserna 
kunde vara att familjen ville undvika att kommunen involverades. 
Den huvudsakliga negativa inverkan som utlandsvistelserna hade var 
dock att de påverkade skolgången.133 

I Danmark finns också ett slags kompetensteam mot hedersrela-
terat våld och förtryck, Etnisk konsulentteam i Köpenhamn. I deras 
årsrapport för år 2020 framgår att de under 2020 blev kontaktade 
angående totalt 382 personer. Teamet hade 92 ärenden angående 
”ofrivilliga utlandsvistelser”. I 52 fall var personen skickad utom-
lands. 35 av personerna var under 18 år när de lämnade Danmark.134 

4.3 Finland och Island 

Negativ social kontroll och hedersrelaterat våld har förhållandevis 
nyligen uppmärksammats i Finland. Hedersrelaterat våld hanteras 
där mest som en del av frågan om våld mot kvinnor. Detsamma gäller 
Island. 

Varken negativ social kontroll eller hedersrelaterat våld nämns i 
finsk lagstiftning. I Finland finns inte heller någon särskild krimina-
lisering av tvångsäktenskap och könsstympning. 

 
133 A.a., s. 4 ff. 
134 Etnisk konsulentteam, Köpenhamns kommun, Etnisk konsulentteams statistik 2020, s. 2 ff. 
(https://etniskkonsulentteam.kk.dk/sites/default/files/2021-06/www%20%C3%A5rsrap-
port%202020.pdf [2022-03-31]). 
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När det gäller egenmäktighet med barn är detta straffbart som 
egenmäktigt omhändertagande av barn enligt finsk rätt om en föräl-
der, fosterförälder eller vårdnadshavare till ett barn under 16 år eller 
någon som står barnet nära egenmäktigt omhändertar barnet eller 
egenmäktigt för en annan ovan nämnd person omhändertar barnet 
från den som omhänderhar barnet. Om det vid egenmäktigt omhän-
dertagande är så att ett barn, i strid med rätten att ta vård om barnet, 
förs bort från den stat där barnet är bosatt eller kvarhålls utom den 
staten, och rätten att ta vård om barnet faktiskt utövades vid den 
tidpunkt då barnet bortfördes eller kvarhålls, eller skulle ha utövats 
om så inte skedde döms i stället för bortförande barn.135 

I den isländska lagstiftningen nämns inte negativ social kontroll 
eller hedersrelaterat våld särskilt. Det finns dock en kriminalisering 
av t.ex. tvångsäktenskap och barnäktenskap.

 
135 25 kap. 5 och 5 a §§ strafflagen (39/1889). 
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5 Skyddet för barn som riskerar 
skadliga utlandsvistelser behöver 
utökas 

Sedan 1 juli 2020 finns det i LVU regler om utreseförbud för barn. 
Utreseförbud ska enligt dessa regler beslutas när det finns en påtag-
lig risk för att ett barn förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att 
ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller köns-
stympas. Det finns även en möjlighet för socialnämnden att fatta be-
slut om tillfälligt utreseförbud. 

I det här kapitlet kommer vi inledningsvis att redogöra för de nu-
varande reglerna om utreseförbud. Därefter följer en redogörelse för 
beslut och domar rörande utreseförbud och vilka slutsatser man kan 
dra av domstolarnas ställningstaganden. 

Reglerna om utreseförbud är dock inte det enda skydd som finns 
för barn som riskerar att drabbas av skadliga utlandsvistelser. Som 
lyftes fram i betänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslig-
het (SOU 2018:69) kan även andra regler, bl.a. om stöd och vård 
enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och LVU, skydda barn som 
riskerar sådana utlandsvistelser. Eftersom dessa regler är av intresse 
för frågan om en utvidgning av tillämpningsområdet för utreseför-
budet kommer även vi att beröra regler och bestämmelser som kan 
skydda barn mot att föras utomlands i skadliga syften. I detta ingår 
bl.a. straffbestämmelsen om egenmäktighet med barn och den be-
gränsning som finns av straffansvaret för det fall då barn förs bort 
innan ett beslut om vård eller omedelbart omhändertagande har 
verkställts. 

Kapitlet avslutas med våra överväganden i fråga om ett utökat 
skydd för barn som riskerar skadliga utlandsvistelser, både vad gäller 
ett utvidgat tillämpningsområde för reglerna om utreseförbud och 
straffansvaret för egenmäktighet med barn. 
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5.1 Skyddet för barn som riskerar skadliga 
utlandsvistelser 

5.1.1 Reglerna om utreseförbud 

Utreseförbud (31 a §) 

Allmänt om bestämmelsen 

Den grundläggande bestämmelsen gällande utreseförbud är 31 a § 
LVU. Enligt den paragrafen ska den som är under 18 år förbjudas att 
lämna Sverige om det finns en påtaglig risk för att han eller hon förs 
utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en äkt-
enskapsliknande förbindelse eller könsstympas. Bestämmelsen har 
följande lydelse: 

31 a § 

Om det finns en påtaglig risk för att någon som är under 18 år förs ut-
omlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en äkten-
skapsliknande förbindelse eller könsstympas, ska han eller hon förbju-
das att lämna Sverige (utreseförbud). 

Påtaglig risk 

För att utreseförbud ska kunna meddelas krävs alltså en ”påtaglig 
risk” för att barnet förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att 
ingå äktenskap, äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas. 
Samma risknivå används även i bestämmelserna om vård enligt 2 och 
3 §§ LVU. 

I betänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet 
(SOU 2018:69) föreslogs att utreseförbud skulle kunna beslutas re-
dan om det fanns ”risk” för att ett barn fördes utomlands. Detta dels 
eftersom det är svårt att hjälpa barn som redan befinner sig utom-
lands, dels att barnäktenskap och könsstympning i många fall inne-
bär konsekvenser som är irreparabla. 

Flera remissinstanser hade dock synpunkter på vilken risknivå 
som borde gälla och hur den skulle uttryckas. Regeringen redogjorde 
i motiveringen till valet av risknivå för vad som gäller vid vård enligt 
LVU och vad som anförts i förarbetena och i praxis angående kravet 
på ”påtaglig risk”. Regeringen ansåg också att det vid val av risknivå 
var nödvändigt att ta hänsyn till att ett utreseförbud innebär en 
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inskränkning av barnets fri- och rättigheter och att beviskravet där-
för inte fick sättas för lågt. Dessutom uttalade regeringen följande i 
motiveringen:136 

Risknivån påtaglig risk gäller redan i dag för vård enligt både 2 och 3 §§ 
LVU och socialnämnderna och domstolarna är således vana vid att göra 
bedömningar kopplade till denna nivå, vilket kommer underlätta för till-
lämpningen av utreseförbudet. Enligt utredningen kan risk för bortfö-
rande föreligga om det t.ex. finns uppgifter med viss konkretion vilka 
har lämnats av barnet själv eller av barnets familj, släkt eller bekanta. 
Även uppgifter från det allmänna såsom förskola, skola, hälso- och sjuk-
vården men även från frivilligorganisationer kan läggas till grund för att 
det finns en risk för att barnet förs utomlands för att ingå äktenskap 
eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas. Enligt rege-
ringens mening stämmer den beskrivningen i stort överens med vad som 
anges i förarbetena om innebörden av rekvisitet påtaglig risk. Mot denna 
bakgrund anser regeringen att för att utreseförbud ska kunna meddelas 
måste risken för att barnet förs utomlands eller lämnas Sverige i syfte 
att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller köns-
stympas vara påtaglig. Det innebär att det måste föreligga konkreta om-
ständigheter som talar för en risk för att barnet förs utomlands eller 
lämnar Sverige i de angivna syftena. Subjektiva antaganden om en sådan 
risk eller ovidkommande omständigheter, t.ex. samhällsvärderingar eller 
inställning i trosfrågor, får inte läggas till grund för ett utreseförbud. 
Det får inte heller vara fråga om en obetydlig, oklar eller avlägsen risk. 

I författningskommentaren återkom man till rekvisitet ”påtaglig 
risk” och vad som kunde innebära att kravet var uppfyllt. Regeringen 
uttalade då följande:137 

För att ett utreseförbud ska kunna beslutas krävs att det finns en påtag-
lig risk för att den som är under 18 år förs utomlands eller lämnar Sve-
rige i syfte att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse 
eller könsstympas. Med påtaglig risk avses detsamma som med påtaglig 
risk enligt bestämmelserna om beredande av vård enligt 2 och 3 §§, dock 
med beaktande av att det är fråga om en riskbedömning som tar sikte på 
andra förhållanden än i vårdfallen. Riskbedömningen vid utreseförbud 
riktar in sig på risken för att den unge förs utomlands eller lämnar Sve-
rige i syfte att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse 
eller könsstympas. I uttrycket påtaglig risk för att föras utomlands eller 
lämna Sverige i de syften som anges i bestämmelsen ligger att det inte 
kan vara fråga om någon ringa risk. Det måste finnas konkreta omstän-
digheter som talar för en risk att föras utomlands eller lämna Sverige i 
de syften som anges i bestämmelsen. Subjektiva antaganden om en risk 
eller ovidkommande omständigheter, t.ex. samhällsvärderingar eller 

 
136 Prop. 2019/20:131, s. 71. 
137 A. prop., s. 110–111. 



Skyddet för barn som riskerar skadliga utlandsvistelser behöver utökas Ds 2022:9 

120 

inställning i trosfrågor, får inte läggas till grund för ett utreseförbud (jfr 
prop. 1989/90:28 s. 106 och 107). Det förhållandet att den unge eller 
dess familj eller släkt tillhör en viss grupp (etnisk, kulturell, religiös etc.) 
inom vilka skadliga sedvänjor förekommer är t.ex. inte tillräckligt. Vid 
bedömningen måste utgångspunkten vara den unges situation och en 
närliggande eller klart förutsebar utveckling av denna. Hypotetiska re-
sonemang om framtida händelser kan inte ligga till grund för beslut om 
ett utreseförbud. 

Uppgifter om att en person som är under 18 år riskerar att lämna Sverige 
eller föras utomlands i syfte att ingå äktenskap eller en äktenskapslik-
nande förbindelse eller könsstympas kan komma till socialnämndens 
kännedom på olika sätt. Det kan vara fråga om uppgifter från den unge 
själv eller från någon i den unges familj, släkt eller bekanta. Det kan 
också vara fråga om uppgifter från t.ex. förskola, skola eller hälso- och 
sjukvården. När sådana uppgifter kommer till socialnämndens känne-
dom blir bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, 
tillämpliga, bl.a. bestämmelserna om handläggning av ärenden. Enligt 11 
kap. 1 § SoL ska socialnämnden utan dröjsmål inleda en utredning av 
vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till 
nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. 
När en anmälan enligt 11 kap. 1 § SoL rör barn eller unga ska social-
nämnden genast göra en bedömning av om barnet eller den unge är i 
behov av omedelbart skydd (se 11 kap. 1 a § SoL). 

Som nämnts ovan tar riskbedömningen delvis sikte på andra förhållan-
den än när det gäller tvångsvård enligt 2 eller 3 §. Ordningen för risk-
bedömningen kan dock i övrigt förutses ske på samma sätt som vid 
tvångsvård. Något krav på att det ska vara menligt för den unge att föras 
utomlands eller lämna Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en äkten-
skapsliknande förbindelse eller könsstympas uppställs dock inte ef-
tersom det får anses ligga i sakens natur att det är skadligt för den unge 
att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller köns-
stympas. För bestämmelsens tillämplighet krävs inte heller att det finns 
formella misstankar mot någon i ett straffrättsligt förfarande. 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att kravet på ”påtaglig risk” 
ska förstås på samma sätt som motsvarande rekvisit i bestämmel-
serna om tvångsvård, 2 och 3 §§ LVU, och ordningen för riskbedöm-
ningen kan också ofta ske på samma sätt som vid bedömningen av 
om vård ska beslutas enligt de bestämmelserna. För att utreseförbud 
ska beslutas får det alltså inte vara fråga om någon ringa risk. Risken 
får inte heller vara obetydlig, oklar eller avlägsen. Det måste också 
finnas konkreta uppgifter till stöd för att barnet riskerar att föras 
utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap, äkten-
skapsliknande förbindelse eller könsstympas. Samtidigt är det i fråga 
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om utreseförbud en något annorlunda riskbedömning som tar sikte 
på andra omständigheter än i vårdfallen. Någon prövning av om bar-
net tar skada av en resa med de syften som anges i bestämmelsen om 
utreseförbud behöver inte göras. I stället förutsätts det att en resa 
med sådana syften är skadlig. 

Förs utomlands eller lämnar Sverige 

Utreseförbud kan meddelas både om det finns risk för att barnet 
lämnar Sverige eller förs utomlands (i de syften som anges i bestäm-
melsen). Ett utreseförbud kan alltså meddelas både om det finns en 
risk för att barnet förs utomlands av någon annan eller om den unge 
själv är den som tar initiativ till en resa. Att den unge medverkar till 
resan hindrar inte att ett utreseförbud kan beslutas. Med uttrycket 
”förs utomlands” avses både att någon annan för ut barnet och att 
någon på annat sätt aktivt verkar för en sådan resa, t.ex. genom pla-
nering eller anordnande av resan. För bedömningen av om utrese-
förbud ska meddelas spelar det ingen roll om barnet inte motsätter 
sig resan eller om barnet själv medverkar till att resa. 

Anledningen till detta är bl.a. att barn som lever i familjer med 
hedersnormer ofta har svårt att motsätta sig föräldrarnas vilja. Enligt 
regeringen kunde en ordning som bygger på att det finns krav på att 
barnet skulle motsätta sig resan både riskera att bli verkningslöst och 
att barnet utsätts för påtryckningar.138 

I remissbehandlingen lyftes det fram att formuleringen ”förs ut-
omlands eller lämnar Sverige” kunde vara problematisk eftersom den 
innebär att ett utreseförbud endast kan meddelas för ett barn innan 
barnet har lämnat Sverige, trots att barnet fortfarande befinner sig i 
Schengenområdet. För ett barn som redan förts ut ur Sverige skulle 
utreseförbud alltså inte kunna meddelas.139 

Som framgår av avsnitt 5.1.2 har den här frågan också varit uppe 
till prövning av domstolarna efter att bestämmelsen om utreseför-
bud infördes. Sammanfattningsvis kan sägas att det i praxis har an-
setts möjligt att fatta beslut om utreseförbud när det är oklart var 
barnet befinner sig men inte när barnet redan befinner sig utom-
lands. 

 
138 Prop. 2019/20:131, s. 72. 
139 A. prop., s. 73. 
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Utlandsvistelsens syfte 

För att utreseförbud ska kunna meddelas krävs vidare att syftet med 
att barnet förs utomlands eller lämnar Sverige är att barnet ska ingå 
äktenskap, äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas. 

Med ”äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelse” avses både 
civilrättsligt giltiga äktenskap och äktenskapsliknande förbindelser. 
Begreppet äktenskapsliknande förbindelse har samma innebörd som 
i 4 kap. 4 c § andra stycket brottsbalken. I den bestämmelsen anges 
att en äktenskapsliknande förbindelse motsvarar ett äktenskap om 
den ingås enligt regler som gäller inom en grupp och reglerna 

• innebär att parterna betraktas som makar och anses ha rättigheter 
eller skyldigheter i förhållande till varandra, och 

• innefattar frågan om upplösning av förbindelsen. 

Vad gäller könsstympning avses brott enligt lagen (1982:316) med 
förbud mot könsstympning av kvinnor. I 1 § i den lagen anges att 
ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen inte får utföras, oavsett om 
samtycke lämnats till ingreppet, om syftet är att stympa dessa eller 
åstadkomma andra bestående förändringar. Det är alltså endast för 
flickor som utreseförbud kan meddelas p.g.a. risk för könsstymp-
ning. 

Utreseförbud kan bara beslutas för barn 

Av 31 a § följer att ett utreseförbud endast kan beslutas för den som 
är under 18 år. Ett tidigare beslutat utreseförbud upphör också auto-
matiskt när ett barn fyller 18 år (31 c §). Reglerna om utreseförbud 
skiljer sig alltså i de här delarna åt från regleringen om vård enligt 
LVU, som i vissa fall (de s.k. beteendefallen i 3 §) kan beslutas även 
för unga upp till 20 år. 

Frågan om ett utreseförbud skulle vara tillämpligt även för unga 
vuxna togs upp i betänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad 
brottslighet (SOU 2018:69). Eftersom den föreslagna regleringen 
med utreseförbud inte skulle vara beroende av barnets vilja ansåg 
man i betänkandet att det var olämpligt med en möjlighet att med-
dela utreseförbud även för unga vuxna, där en sådan regel var bero-
ende av samtycke från personen. I utredningens överväganden 
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gjordes bedömningen att ett bortförande till utlandet av unga vuxna 
i många fall bör kunna medföra straffansvar om det strider mot per-
sonens vilja och att vuxna personer dessutom har en större möjlighet 
att värja sig mot risken för att föras utomlands för att utsättas för 
tvångsgifte. När det gäller risken för könsstympning bedömdes en 
sådan risk ofta avta i takt med att flickor närmar sig vuxen ålder.140 

I remissbehandlingen av betänkandet förde flera remissinstanser 
fram att det även för unga vuxna kunde finnas risk att drabbas av 
utlandsvistelser med de syften som var tänkta att leda till utreseför-
bud för en person under 18 år. Flera remissinstanser lyfte fram att 
det var vanligt att även personer som nyss fyllt 18 år drabbades av 
bl.a. tvångsäktenskap vid utlandsvistelser. Regeringen anslöt sig 
dock till utredningens bedömning om att utreseförbud endast skulle 
kunna meddelas för barn, dvs. personer under 18 år. Regeringen an-
förde i propositionen (prop. 2019/20:131) följande:141 

Regeringen anser, i likhet med utredningen, att barn generellt är lättare 
att förleda än vuxna och därför kan riskera att föras utomlands under 
falska förespeglingar. Vuxna får i många fall anses skyddade på andra 
sätt, främst genom straffrättsliga bestämmelser. Vuxna måste också an-
ses ha en annan möjlighet att värja sig mot att föras ut ur landet för att 
utsättas för tvångsäktenskap och risken för könsstympning avtar när 
flickor närmar sig vuxen ålder. Regeringen anser därför att ett utrese-
förbud för vuxna inte framstår som lika angeläget. I de fall utreseförbud 
är aktuellt kommer det i många fall även vara aktuellt med vård enligt 
LVU och då framför allt med stöd av 2 § LVU. För sådan vård gäller att 
den ska upphöra senast när barnet fyller 18 år. Sammantaget anser rege-
ringen, i likhet med utredningen, att beslut om utreseförbud endast ska 
kunna meddelas för barn, dvs. personer under 18 år. 

Inget krav på att det finns förutsättningar för tvångsvård enligt 2 eller 
3 §§ LVU 

Även om regleringen om utreseförbud finns i LVU krävs det inte att 
förutsättningarna för vård enligt LVU är uppfyllda för att utreseför-
bud ska beslutas. Det finns nämligen situationer där ett barn som är 
i riskzonen för sådana resor som omfattas av bestämmelsen om ut-
reseförbud inte omfattas av förutsättningarna för att få vård enligt 
LVU. I många fall är det dock så att frågan om utreseförbud 

 
140 SOU 2018:69, s. 180 f. 
141 Prop. 2019/20:131, s. 67. 
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uppkommer i samband med vård enligt LVU, antingen när sådan 
vård redan har beslutats eller samtidigt som en ansökan om vård prö-
vas. 

Utreseförbud kan alltså beslutas oavsett om förutsättningarna för 
vård enligt 2 eller 3 § LVU är uppfyllda eller inte. Om förutsättning-
arna för vård är uppfyllda är inte avsikten att utreseförbud ska ersätta 
ett beslut om vård. I stället kan utreseförbudet komplettera vården 
och skydda barnet exempelvis i sådana fall där barnet trots social-
nämndens åtgärder enligt 14 § LVU (hemlighållande av vistelseort 
och begränsning av kontakt mellan barnet och vårdnadshavarna) av-
viker från det hem som det är placerat i eller själv tar kontakt med 
familj eller släktingar. Något som bör beaktas är att ett utreseförbud 
i vissa fall också kan leda till att hotbilden mot ett barn som lever i 
en hederskontext förstärks.142  

Utreseförbud kan meddelas oavsett om det finns ett samtycke till 
andra insatser 

Enligt 1 § andra och tredje stycket LVU krävs det, för vård enligt 2 
och 3 §§, att det kan antas att behövlig vård inte kan ges med sam-
tycke, antingen från de som har vårdnaden om den unge är under 15 
år eller annars av den unge själv. Utreseförbud får dock beslutas utan 
samtycke (1 § fjärde stycket och 31 a §). 

Anledningen till att utreseförbud kan meddelas oberoende av 
samtycke är att ett utreseförbud inte kan ersättas med frivilliga åt-
gärder. Till skillnad från vad som är fallet vid frågan om tvångsvård 
enligt 2 och 3 §§ är alltså inte frågan om samtycke avgörande vid 
prövningen av om ett utreseförbud ska beslutas eller inte. 

Trots detta så måste barnets inställning så långt det är möjligt 
klarläggas och beaktas utifrån barnets ålder och mognad. Om den 
unge har fyllt 15 år har han eller hon också rätt att själv föra sin talan 
i mål och ärenden om utreseförbud (se 36 § LVU). 

Tillfälligt utreseförbud (31 d §) 

I 31 d § LVU finns regler om tillfälligt utreseförbud. Enligt bestäm-
melsen får socialnämnden besluta om ett tillfälligt utreseförbud om 

 
142 A. prop., s. 71 f. 
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det är sannolikt att ett utreseförbud behövs och rättens beslut inte 
kan avvaktas med hänsyn till risken för att den unge förs utomlands 
eller lämnar Sverige. När socialnämnden har ansökt om ett utrese-
förbud får även rätten besluta om tillfälligt utreseförbud. 

Enligt bestämmelsens andra stycke får nämndens ordförande el-
ler annan ledamot som nämnden förordnat fatta beslut om ett utre-
seförbud om socialnämndens beslut om tillfälligt utreseförbud inte 
kan avvaktas. 

Möjligheten till ett tillfälligt beslut enligt bestämmelsens andra 
stycke och möjligheten för rätten att fatta beslut om tillfälligt utre-
seförbud motsvarar i huvudsak det som gäller vid omedelbart om-
händertagande och tillfälligt flyttningsförbud i LVU. 

Formerna och tidsfrister för beslut om utreseförbud (31 b–c och 
e–g §§) 

Beslut om utreseförbud fattas av förvaltningsrätten efter ansökan av 
socialnämnden (31 b §). I bestämmelsen anges också vad en ansökan 
om utreseförbud närmare ska innehålla. Kraven motsvarar vad som 
gäller vid en ansökan om vård enligt 4 § andra stycket LVU. 

Om ett utreseförbud har meddelats ska socialnämnden inom sex 
månader från beslutet pröva om utreseförbudet ska upphöra och 
därefter ska frågan prövas fortlöpande inom sex månader från den 
senaste prövningen (31 c §). Skyldigheten att pröva om ett utrese-
förbud ska upphöra är utformad utifrån reglerna om omprövning av 
vård enligt 13 § andra stycket LVU och är avsedd att tillämpas på i 
huvudsak motsvarande sätt. Enligt bestämmelsen ska ett utreseför-
bud omprövas inom sex månader från förvaltningsrättens beslut och 
därefter fortlöpande inom sex månader från den senaste prövningen. 
Av 31 c § andra stycket framgår att socialnämnden ska besluta att ett 
utreseförbud ska upphöra om det inte längre finns skäl för ett sådant 
förbud, dvs. om kriterierna inte längre är uppfyllda. Detta motsvarar 
i huvudsak vad som gäller vid upphörande av vård enligt 21 § första 
stycket LVU. Bestämmelsen i andra stycket innebär att nämnden på 
eget initiativ ska pröva om ett utreseförbud ska upphöra när omstän-
digheterna ger anledning till det. I tredje stycket i bestämmelsen 
anges att ett utreseförbud senast upphör när den unge fyller 18 år. 

Om socialnämnden fattar beslut om tillfälligt utreseförbud ska 
ett sådant enligt 31 e § underställas förvaltningsrätten inom en vecka 
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från beslutet och förvaltningsrätten ska pröva beslutet så snart det 
kan ske. Om det inte finns synnerliga hinder ska prövningen ske 
inom en vecka från det att beslutet och handlingarna kom in till rät-
ten. Ett tillfälligt utreseförbud upphör om det inte underställs för-
valtningsrätten inom föreskriven tid. Beslutet är underställt förvalt-
ningsrätten när beslutet och den utredning som socialnämnden vill 
lägga fram har kommit in till förvaltningsrätten. Som huvudregel bör 
beslutet och skälen för det dokumenteras samma dag som beslutet 
har fattats och det bör också redan samma dag eller dagen därefter 
ges in till förvaltningsrätten. Ett synnerligt hinder mot att förvalt-
ningsrätten kan pröva beslutet inom en vecka kan vara att domstolen 
anser att det behövs kompletterande utredning. Beslutet ska i sådana 
fall prövas omedelbart när hindret inte längre föreligger. 

Om förvaltningsrätten fastställer ett beslut om tillfälligt utrese-
förbud ska socialnämnden inom fyra veckor från beslutet ansöka om 
ett utreseförbud (31 f §). Behövs det ytterligare utredning får dock 
förvaltningsrätten enligt samma bestämmelse medge en förlängning 
av tiden. Även den här bestämmelsen motsvarar i huvudsak det som 
gäller vid omedelbart omhändertagande och tillfälligt flyttningsför-
bud (jfr 8 och 29 §§ LVU). När det gäller frågan om att medge för-
längning och en eventuell förlängningstid bör förvaltningsrätten 
vara restriktiv. 

I 31 g § anges när ett tillfälligt utreseförbud automatiskt upphör, 
nämligen om en ansökan inte getts in inom den tid som anges i 31 f § 
och förlängning av tiden inte har begärts samt när rätten avgör frågan 
om utreseförbud. I paragrafens andra stycke finns också en regel om 
att socialnämnden genast ska fatta beslut om att ett sådant förbud 
ska upphöra om det inte längre finns skäl för ett tillfälligt utreseför-
bud. Detsamma gäller den domstol som prövar en fråga om utrese-
förbud. Om ett beslut om tillfälligt utreseförbud har upphört ef-
tersom en ansökan inte getts in i rätt tid kan ett nytt beslut om till-
fälligt utreseförbud inte fattas på samma grunder som det tidigare 
beslutet, detta följer av allmänna rättsgrundsatser. Syftet med tids-
gränsen är nämligen att stärka rättssäkerheten. Det finns dock inget 
hinder mot att socialnämnden ändå ger in en ansökan om utreseför-
bud. 

Möjligheten att delegera socialnämndens beslutanderätt enligt 
31 b §, 31 d § och 31 i § (som reglerar undantag från utreseförbud) 
framgår av 10 kap. 4 § SoL. 
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Utreseförbud hindrar inte beslut om utvisning, avvisning eller 
utlämning (31 h §) 

Enligt 21 a § första stycket LVU hindrar inte ett beslut om vård en-
ligt LVU att avvisning, utvisning, utlämning och överlämnanden 
sker enligt vissa angivna lagar. Det rör sig bl.a. om utvisning och av-
visning enligt utlänningslagen, utvisning enligt lagen om särskild ut-
länningskontroll, överlämnanden enligt en nordisk eller europeisk 
arresteringsorder och utlämning enligt lagen om utlämning för 
brott. 

Av 31 h § följer att inte heller ett beslut om utreseförbud eller 
tillfälligt utreseförbud utgör hinder för sådana beslut som räknas 
upp i 21 a § första stycket LVU. I sista stycket i 31 h § anges också 
att ett beslut om utreseförbud eller tillfälligt utreseförbud upphör 
när ett sådant beslut som räknas upp i 21 a § första stycket har verk-
ställts. 

Undantag från utreseförbud (31 i §) 

Enligt 31 i § får socialnämnden för en viss resa besluta om ett tillfäl-
ligt undantag från ett utreseförbud. Ett sådan 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 ett annat land 
i syfte att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelse eller 
könsstympas. 

Ett beslut om utreseförbud är absolut på så sätt att det gäller även 
för en resa där det inte finns en påtaglig risk för att den unge förs 
utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller äkten-
skapsliknande förbindelse eller könsstympas. Därför finns möjlig-
heten för socialnämnden att meddela ett tillfälligt undantag från ut-
reseförbudet. För att socialnämnden ska få fatta beslut om undantag 
från utreseförbudet krävs att socialnämnden, för den specifika resan, 
gör bedömningen att det inte finns någon risk för att den unge förs 
utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller äkten-
skapsliknande förbindelse eller könsstympas. Det får inte heller fin-
nas någon risk för att den unge under resan förs eller själv beger sig 
till ett annat land i sådant syfte. Exempel på resor när det kan vara 
aktuellt med undantag från utreseförbudet är skolresor eller 
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semesterresor med familjehemmet när barnet är placerat i ett sådant 
hem.143 

Straff för den som för ut ett barn i strid med ett utreseförbud 
(45 §) 

Den som för ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud eller 
ett tillfälligt utreseförbud kan enligt 45 § LVU dömas till fängelse 
högst två år. Även försök att föra ut ett barn i strid med ett utrese-
förbud är straffbart. 

För straffansvar krävs att gärningspersonen har uppsåt men det 
finns inga krav på att ett beslut om utreseförbud eller tillfälligt utre-
seförbud ska ha delgetts för att straffansvar ska aktualiseras. 
Straffansvar för fullbordat brott inträder när barnet har passerat 
gränsen för svenskt territorium. Det krävs inte att barnet förmås el-
ler tvingas att lämna landet utan för straffansvar är det tillräckligt att 
det finns ett samband mellan gärningsmannens agerande och att bar-
net reser utomlands, t.ex. genom att gärningspersonen reser tillsam-
mans med barnet eller på annat sätt aktivt verkar för en sådan resa. 
Gärningspersonens agerande måste dock inte vara en helt nödvändig 
eller avgörande förutsättning för att barnet lämnar Sverige. Om det 
finns ett undantag från ett utreseförbud för en viss resa är det ändå 
straffbart att föra barnet ut från Sverige för en resa som inte omfattas 
av undantaget.144 

Enligt uppgifter som Åklagarmyndigheten lämnat under arbetet 
med den här utredningen så har förundersökning om misstanke om 
brott mot 45 § LVU inletts i ett fåtal fall.145 

För vilka barn kan utreseförbud meddelas? 

Varför det är viktigt att veta för vilka barn utreseförbud kan beslutas 

Vårt uppdrag omfattar dels att ta ställning till om utreseförbud för 
barn ska kunna meddelas i fler situationer än vad som nu är fallet och 
i sådana fall hur ett utvidgat utreseförbud ska utformas, dels att 

 
143 Prop. 2019/20:131, s. 84 och 115 f. 
144 A. prop., s. 88 ff. och 118 f. 
145 Enligt uppgifter från Åklagarmyndigheten den 19 april 2022 fanns det tre misstankar om 
brott mot 45 § LVU. I samtliga fall pågick förundersökning. 
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analysera och komma med förslag om hur utreseförbudet effektivare 
ska kunna upprätthållas. 

För att ta ställning till detta, särskilt frågan hur ett utreseförbud 
ska upprätthållas effektivt, finns det anledning att närmare gå in på 
vilka barn som utreseförbud kan beslutas för. Ett utreseförbud, både 
i sin nuvarande form och ett utvidgat sådant innebär nämligen att 
det finns en internationell dimension av något slag, oftast att barnet 
har koppling till ett annat land än Sverige. Det kan t.ex. vara att bar-
net är medborgare i ett annat land men har uppehållstillstånd här, att 
barnet har dubbelt medborgarskap eller att har kommit hit för att 
söka asyl. Utifrån de uppgifter som framkommit i arbetet med den 
här utredningen förekommer också frågeställningar kring tillämplig-
heten av reglerna om utreseförbud i sådana fall bland de som arbetar 
med barn som riskerar att föras bort. 

Svenska domstolars och myndigheters behörigheter i internationella si-
tuationer 

Svenska myndigheter och domstolar är skyldiga att självmant pröva 
om de är behöriga att fatta beslut. Detta både enligt svenska interna 
behörighetsbestämmelser och enligt regler som styr svenska myn-
digheters och domstolars internationella behörighet i förhållande till 
andra staters myndigheter och domstolar, s.k. domsrätt. Regler om 
domsrätt i förhållanden som regleras i LVU finns i Bryssel II-för-
ordningen och 1996 års Haagkonvention. 

Bestämmelserna om domsrätt i 1996 års Haagkonvention är in-
korporerade i svensk rätt och gäller som lag här (se lagen [2012:318] 
om 1996 års Haagkonvention). Domsrättsreglerna i den konvent-
ionen och i Bryssel II-förordningen överlappar delvis varandra och 
deras inbördes förhållande finns reglerat i artikel 61 i Bryssel II-för-
ordningen. Där framgår att Bryssel II-förordningen gäller före 1996 
års Haagkonvention om barnet i fråga har sin hemvist inom en med-
lemsstats territorium (Danmark räknas dock inte som medlemsstat 
i Bryssel II-förordningens mening). 

Enligt praxis från Högsta domstolen ska frågan om barnets hem-
vist i första hand prövas mot Bryssel II-förordningens 
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domsrättsregler även i fall där det saknas anknytning till någon an-
nan medlemsstat.146 

Huvudregeln enligt Bryssel II-förordningen är att myndigheter 
och domstolar i den medlemsstat där ett barn, vid tidpunkten då ta-
lan väcks, har sin hemvist är behöriga (artikel 8). Hemvist enligt 
Bryssel II-förordningen ska fastställas utifrån de faktiska omstän-
digheterna i det enskilda fallet. Hänsyn ska tas till barnets fysiska 
närvaro i en medlemsstat men även till andra omständigheter som 
kan visa att vistelsen inte är tillfällig eller sporadisk. Hemvisten ska 
också avspegla var barnet har koppling i socialt hänseende och i fa-
miljehänseende. 

I vissa fall kan det finnas domsrätt för svenska domstolar och 
myndigheter enligt Bryssel II-förordningen trots att barnet inte har 
sin hemvist i Sverige.  Om barnets hemvist inte kan fastställas och 
det inte har träffats något avtal om behörigheten följer det av artikel 
13.1 i Bryssel II-förordningen att domstolar och myndigheter i den 
stat där barnet befinner sig är behöriga. I artiklarna 10 och 11 finns 
också särskilda bestämmelser för det fall barn när ett barn förts bort 
olovligen. När det gäller barn som är flyktingar följer det dessutom 
av artikel 13.2 att domstolar och myndigheter i den medlemsstat där 
ett sådant barn befinner sig ska vara behöriga. Vad gäller 1996 års 
Haagkonvention finns regler om domsrätt i olika situationer i artik-
larna 5–10. 

Enligt artikel 20 i Bryssel II-förordningen hindrar inte bestäm-
melserna i förordningen att domstolarna i en medlemsstat i bråds-
kande fall vidtar tillfälliga åtgärder i enlighet med medlemsstatens 
lagstiftning avseende bl.a. personer. Detta även om det enligt för-
ordningen är en domstol i en annan medlemsstat som är behörig att 
pröva målet i sak. Åtgärder som vidtas ska dock upphöra att gälla när 
den domstol som enligt förordningen är behörig att pröva målet i 
sak har vidtagit de åtgärder som den domstolen anser är lämpliga (se 
mer om det nedan). En reglering kring brådskande åtgärder finns 
också i 1996 års Haagkonvention (artikel 11 och 12). 

 
146 Se NJA 2011 s. 499. 
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Utreseförbud kan meddelas för alla barn så länge svenska domstolar 
är behöriga och svensk rätt ska tillämpas 

Om svenska domstolar eller myndigheter är behöriga och svensk 
rätt ska tillämpas i det enskilda fallet kan utreseförbud beslutas med 
stöd av reglerna i 31 a–i §§ LVU. 

När det gäller lagvalsregler finns det inte några sådana i Bryssel 
II-förordningen. I de fall där 1996 års Haagkonvention är tillämplig 
bestäms dock lagvalsfrågan enligt artiklarna 15–22 i konventionen. 
Huvudregeln enligt 1996 års Haagkonvention är att domstolar och 
myndigheter ska tillämpa sitt eget lands lag (artikel 15). 

Detta innebär att reglerna om utreseförbud oftast kan tillämpas 
för barn som har hemvist i Sverige, oavsett vilken koppling de har 
till ett annat land och oavsett om de är medborgare i Sverige eller 
inte. 

Här kan påpekas att det enligt de avgöranden som meddelats se-
dan reglerna om utreseförbud infördes lär vara en förutsättning för 
utreseförbud att barnet befinner sig i Sverige, eller att det i vart fall 
inte står klart att barnet redan lämnat landet. I de fallen kan det i och 
för sig fortfarande föreligga svensk domsrätt och förutsättningar för 
att tillämpa svensk rätt. Däremot lär det i dessa fall vara så att rekvi-
sitet ”påtaglig risk för att barnet förs utomlands eller lämnar Sverige” 
inte kan anses uppfyllt.147 

Tillfälliga åtgärder i brådskande fall 

I Bryssel II-förordningen finns, som nämndes innan, en bestäm-
melse om tillfälliga åtgärder i artikel 20. Bestämmelsen kompletteras 
av 8 § lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Brys-
sel II-förordningen. Regleringen innebär att domstolar och myndig-
heter i vissa brådskande fall kan fatta beslut i enlighet med medlems-
statens lagstiftning även om en annan medlemsstats myndigheter 
och domstolar är behöriga att pröva målet i sak. Möjligheten till 
omedelbart omhändertagande i 6 a § LVU är en åtgärd som har in-
förts och som omfattas av artikel 20. Som nämndes ovan finns även 
i 1996 års Haagkonvention bestämmelser om behörighet att vidta 
tillfälliga skyddsåtgärder (artikel 11 och 12). 

 
147 Se t.ex. Kammarrätten i Göteborgs dom den 28 augusti 2020, mål 5253-20 och Kammarrät-
ten i Stockholms dom den 15 januari 2021, mål 7110-20. 
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När det gäller tillfälliga åtgärder enligt den nya Bryssel II-förord-
ningen, som börjar tillämpas den 1 augusti 2022, behandlas detta bl.a. 
i propositionen Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i in-
ternationella familjemål (prop. 2021/22:189). Där uttalar regeringen 
följande:148 

Enligt artikel 15 i den nya Bryssel II-förordningen är en domstol (i för-
ordningens mening; artikel 2.2.1), även om en domstol i en annan med-
lemsstat är behörig att pröva målet i sak, i brådskande fall behörig att 
fatta beslut om en tillfällig åtgärd, i enlighet med lagen i den medlems-
staten avseende ett barn som befinner sig i den medlemsstaten, eller 
egendom som tillhör ett barn och som finns i den medlemsstaten. Om 
det krävs ett skyndsamt ingripande, får alltså en svensk myndighet be-
sluta om en tillfällig åtgärd trots att den allmänna behörigheten enligt 
förordningen utövas av en myndighet i en annan stat, t.ex. därför att 
barnet har sin hemvist där. 

I fråga om de allra flesta åtgärder som kan aktualiseras enligt artikel 15 
är det möjligt för svenska myndigheter att enligt gällande nationella reg-
ler besluta om tillfälliga åtgärder (jfr prop. 2011/12:85 s. 41). Till exem-
pel kan överförmyndaren utse någon att tillfälligt företräda barnet här 
(se 11 kap. 1 § föräldrabalken och lagen [2005:429] om god man för 
ensamkommande barn). Flera möjligheter till stöd och skydd för barn 
finns också inom ramen för socialtjänstens verksamhet. Socialnämnden 
kan fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU (jfr prop. 
2011/12:85 s. 41, 58 och 72). Den möjligheten gäller även om svenska 
domstolar inte är behöriga att besluta om beredande av vård enligt den 
lagen (se 6 a § och prop. 2018/19:102). Ett annat exempel på ett tillfälligt 
skyddsingripande av socialnämnden som skulle kunna bli aktuellt enligt 
artikel 15 är, vilket Sveriges Kommuner och Regioner uppmärksammar, 
den i LVU nyligen införda möjligheten för socialnämnden att besluta 
om tillfälligt utreseförbud till skydd för barn som riskerar att föras bort 
för att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelse eller köns-
stympas (se 31 d § och prop. 2019/20:131 s. 79–83, 112 och 113). Det 
ska dock noteras att en tillämpning av artikel 15 bara blir aktuell i sådana 
fall då en svensk myndighet inte är behörig att pröva ärendet i sak, vilket 
normalt torde vara fallet vid utreseförbud. 

5.1.2 Reglerna om utreseförbud används och har ökat 
skyddet för utsatta barn 

Som kommer framgå här nedan har frågor om utreseförbud prövats 
kontinuerligt sedan reglerna om utreseförbud infördes 1 juli 2020. 

 
148 Prop. 2021/22:189, s. 38. 
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Det första avgörandet som vi har hittat från förvaltningsrätterna är 
ett beslut om tillfälligt utreseförbud som fattades den 7 juli 2020.149  

Därefter har beslut och domar meddelats förhållandevis regel-
bundet under 2020 och 2021. Särskilt när det gäller de tillfälliga be-
sluten om utreseförbud kan man dock märka att de förekommer mer 
frekvent i anslutning till (oftast inför) de perioder där det är skollov, 
särskilt vid jul/nyår och inför eller i början av sommaren. Detta 
stämmer väl överens med andra uppgifter som framkommit om att 
flest barn riskerar att föras bort i samband med dessa lov. 

Domar och beslut om utreseförbud 

Urval och begränsningar 

Under arbetet med den här utredningen har vi undersökt avgöran-
den gällande utreseförbud, både domar (prövningar av ansökningar 
om utreseförbud enligt 31 a § LVU) och beslut (prövning av tillfäl-
liga beslut om utreseförbud enligt 31 d § LVU). Hos de allmänna 
förvaltningsdomstolarna finns ingen särskild målkod för mål som 
rör utreseförbud. I stället ingår den måltypen i målkoden som an-
vänds även för övriga mål som gäller LVU, t.ex. mål om vård och 
prövning av omedelbara omhändertaganden. Vi har därför sökt efter 
domar och beslut i rättsdatabaser.150 

En begränsning med den undersökning vi har gjort är att det re-
dan utifrån det material vi hittat framgår att det finns fler avgöranden 
än de som framkommer i sökningen. Utifrån de domar och beslut vi 
har hittat framgår nämligen att förvaltningsrätter i flera fall har fattat 
beslut rörande tillfälliga utreseförbud utan att beslutet finns i rätts-
databaserna. I vissa domar finns uppgifter om när beslutet har fattats 
och vad utgången blev medan det i andra domar bara finns uppgift 
om att ett beslut har fattats. Vi har också vid sökningarna hittat av-
göranden rörande andra frågor där det framgår att det har fattats be-
slut rörande t.ex. tillfälliga utreseförbud, eller att socialnämnden 

 
149 Förvaltningsrätten i Göteborgs beslut den 7 juli 2020, mål 8716-20. 
150 De rättsdatabaser som vi har använt oss av är JP Infonet och Karnov. För att hitta domar 
och beslut har vi använt oss av sökorden ”utreseförbud” och ”förbjudas att lämna Sverige”. 
Den sistnämnda frasen har använts eftersom beslut gällande utreseförbud brukar formuleras 
som att ”[namn] ska förbjudas att lämna Sverige med stöd av…”. De avgöranden som vi har 
använt i den följande redovisningen finns intagna i bilaga 3. 
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fattat beslut i sådana frågor men att frågan senare förfallit, t.ex. på 
grund av att nämnden upphävt beslutet. 

Domar rörande utreseförbud (31 a § LVU) 

För år 2020 har vi hittat 15 domar från förvaltningsrätterna som rör 
ansökningar om utreseförbud (31 a § LVU). När det gäller år 2021 
rör det sig om 22 domar. I tabell 5.1 framgår hur många barn som 
berörts av dessa domar (i vissa domar prövas ansökningar om utre-
seförbud för mer än ett barn) och vad utfallet vid prövningen i för-
valtningsrätterna blivit. 

Utöver det kan också nämnas att det under 2021 meddelats en 
dom angående frågan om fortsatt utreseförbud (31 i § LVU). Utre-
seförbudet kvarstod.151 Det finns också ett avgörande där en ansökan 
om utreseförbud har avvisats eftersom det utskott som hade ansökt 
inte omfattades av ett korrekt delegationsbeslut.152 

Tabell 5.1 Domar från förvaltningsrätterna 2020–2021 

Antal berörda barn (flickor/pojkar) och utfall (flickor/pojkar) 

År Antal barn flickor pojkar 

2020 16 16 0 
bifall 13 14 - 

avslag 3 2 - 

2021 27 26 1 

bifall 20 20 - 
avslag 7 6 1 

Alla år 43 42 1 

bifall 33 34 - 
avslag 10 8 1 

 

Avgörandena från förvaltningsrätterna har i vissa fall överklagats till 
kammarrätterna. Bland de avgöranden vi hittat har så skett beträf-
fande totalt tolv av förvaltningsrätternas domar, sju överklaganden 
år 2020 (avseende sju barn) och fem överklaganden 2021 (avseende 
sex barn). 

 
151 Förvaltningsrätten i Växjös dom den 24 juni 2021, mål 1445-21. 
152 Förvaltningsrätten i Karlstads beslut den 10 juli 2020, mål 3826-20. 
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Kammarrätterna har prövat överklagandena i sak i tio fall (gäl-
lande elva barn).153 I sju av kammarrätternas domar fastställdes ut-
gången i fråga om utreseförbud, bifall till utreseförbud avseende sex 
barn och avslag avseende två barn. I tre fall ledde prövningen i kam-
marrätterna till ändring i frågan om utreseförbud, bifall till utrese-
förbud avseende två barn och utreseförbud upphävt avseende ett 
barn. 

Totalt har alltså 35 barn (samtliga flickor) meddelats utreseför-
bud enligt 31 a § LVU under 2020 och 2021. 

Utreseförbud kan, som nämnts flera gånger, meddelas endast om 
det finns påtaglig risk för att ett barn förs utomlands eller lämnar 
Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbin-
delse eller könsstympas. Fördelningen vad gäller grunden för social-
nämndens ansökan i de domar från förvaltningsrätterna som vi hittat 
framgår av tabell 5.2 nedan. 

Tabell 5.2 Domar från förvaltningsrätterna 2020–2021  

Grund för ansökan om utreseförbud (antal barn) 

År Äktenskap Könsstympning* 
2020 16 0 

flickor 16 - 
pojkar - - 

2021 23 4 
flickor 22 4 
pojkar 1 - 

Alla år 39 4 
flickor 38 4 
pojkar 1 - 

* Med könsstympning avses endast sådan könsstympning som avses i lagen (1982:316) med förbud 
mot könsstympning av kvinnor.  

Ett utreseförbud kan, som tidigare nämnts, meddelas både om för-
utsättningarna för vård enligt LVU är uppfyllda och om så inte är 
fallet. Det finns alltså inget krav på att ett utreseförbud måste med-
delas i samband med vård enligt LVU. Om förutsättningarna för 
vård enligt LVU är uppfyllda är däremot inte avsikten att ett utrese-
förbud ska ersätta ett beslut om vård. Ett utreseförbud kan 

 
153 De övriga två målen har avskrivits. 
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emellertid komplettera ett sådant ingripande om det finns en kvar-
stående risk för att ett barn förs ut Sverige trots beslutet om tvångs-
vård. 

I de domar som vi har hittat är de barn som är aktuella för utre-
seförbud många gånger föremål för ingripanden eller insatser från de 
sociala myndigheterna. I många fall är det aktuellt med en samtidig 
prövning av om barnet ska vårdas enligt LVU. I vissa fall framgår 
detta redan av domslutet och i andra fall framkommer sådana upp-
gifter i domstolens redovisning av omständigheterna eller domsto-
lens bedömning. I tabell 5.3 framgår vilka uppgifter som framkom-
mit kring detta i domarna från förvaltningsrätterna. 

Tabell 5.3 Domar från förvaltningsrätterna 2020–2021  

LVU-vård och andra insatser från socialtjänsten (antal barn)  

År Samtidig pröv-
ning av vård en-

ligt LVU 

Pågående vård 
enligt LVU eller 

omedelbart om-
händertagna* 

Andra insatser 
från social-
tjänsten** 

Inga insatser 
framgår 

2020 5 5 3 3 
2021 9 9 2 7 

Alla år 14 14 5 10 

* I de fall där barn är omedelbart omhändertagna och det sker en samtidig prövning av vård enligt 
LVU-vård redovisas detta i den första kolumnen. 
** T.ex. skyddat boende, frivilliga insatser eller att det fattats beslut om omedelbart omhändertagande 
som inte kunnat verkställas. 

Beslut angående tillfälliga utreseförbud (31 d § LVU) 

I de sökningar som vi har gjort har vi även hittat avgöranden från 
förvaltningsrätterna och kammarrätterna gällande tillfälliga utrese-
förbud. Sådana beslut fattas, som framgick i avsnitt 5.1.1, av social-
nämnden och underställs sedan förvaltningsrätterna för prövning. 

När det gäller de tillfälliga utreseförbuden finns de inte alltid till-
gängliga i rättsdatabaserna. Vi har när det gäller förvaltningsrätternas 
avgöranden vid våra sökningar hittat 21 beslut under år 2020 och 
2021 (åtta för 2020 och 13 för 2021). 

Det har dock fattats fler beslut om tillfälliga utreseförbud. I de 
domar om utreseförbud som vi har hittat finns nämligen uppgifter 
om tidpunkt för förvaltningsrättens beslut och utgång i ytterligare 
15 fall (sex år 2020 och nio år 2021). I fyra andra domar framgår 
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också att barnet är föremål för beslut om tillfälligt utreseförbud. Ut-
över detta har vi också hittat uppgifter om tillfälliga utreseförbud i 
avskrivningsbeslut och i avgöranden om t.ex. LVU-vård. 

Om man begränsar sig till de avgöranden där vi har hittat beslutet 
eller där det finns närmare uppgifter kring dem (datum och utgång) 
så rör det sig alltså om totalt 36 beslut angående tillfälligt utreseför-
bud under åren 2020 och 2021. 

Utgången (om socialnämndens beslut fastställdes eller upphäv-
des) och antalet barn som berörts i dessa 36 beslut framgår av tabell 
5.4 nedan. 

Tabell 5.4 Beslut om tillfälligt utreseförbud från förvaltningsrätterna 2020–
2021 

Antal berörda barn (flickor/pojkar) och utfall (flickor/pojkar) 

År Antal barn flickor pojkar 

2020 14 14 0 

fastställt 11 11 - 
upphävt 3 3 - 

2021 28 25 3 
fastställt 21 20 1 
upphävt 7 5 2 

Alla år 42 39 3 

fastställt 32   31 1 
upphävt 10 8 2 

Vi har hittat tolv avgöranden från kammarrätterna angående beslut 
om tillfälligt utreseförbud, sju år 2020 och fem år 2021. I dessa prö-
vades frågan om tillfälligt utreseförbud för totalt 14 barn (sju per år). 
Kammarrätterna fastställde förvaltningsrättens beslut i elva fall (13 
barn, sex år 2020 och sju år 2021). I ett fall (år 2020) ändrades för-
valtningsrättens beslut på så sätt att socialnämndens beslut om till-
fälligt utreseförbud avseende ett barn fastställdes. Detta innebär att 
socialnämndernas beslut om tillfälligt utreseförbud, under 2020 och 
2021, har fastställts för i vart fall 33 barn. 

I många fall där beslut om tillfälligt utreseförbud fastställts (i för-
valtningsrätten eller kammarrätten) har ett sådant följts av en ansö-
kan om utreseförbud enligt 31 a § LVU. Så är fallet avseende 26 barn 
(åtta under 2020 och 18 under 2021). För 21 av dessa barn har ansö-
kan om utreseförbud sedan bifallits. 
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Även vad gäller besluten om tillfälliga utreseförbud har risk för 
äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelse varit den vanligaste 
grunden. Den närmare fördelningen framgår av tabell 5.5 nedan. 

Tabell 5.5 Beslut från förvaltningsrätterna 2020–2021  

Grund för ansökan om utreseförbud (antal barn) 

År Äktenskap Könsstympning* Annat** 
2020 13 - 1 

flickor 13 - 1 
pojkar - - - 

2021 23 2 3 

flickor 22 2 1 
pojkar 1 - 2 

Alla år 36 2 4 
flickor 35 2 2 
pojkar 1 - 2 

* Med könsstympning avses endast sådan könsstympning som avses i lagen (1982:316) med förbud 
mot könsstympning av kvinnor. 
** I några av besluten har det angetts grunder som inte kan leda till utreseförbud, t.ex. risk för liv och 
hälsa p.g.a. fysisk/psykisk misshandel eller för att vård eller nödvändig vård inte ska hindras. 

När det gäller insatser från de sociala myndigheterna är detta vanligt 
även när det gäller tillfälliga utreseförbud. Det som framkommit 
kring tvångsingripanden eller andra insatser framgår av tabell 5.6 ne-
dan. 

Tabell 5.6 Beslut från förvaltningsrätterna 2020–2021  

Omedelbara omhändertagande, LVU-vård och andra insatser från so-
cialtjänsten (antal barn)  

År Samtidig prövning av 
beslut om omedelbart 

omhändertagande  

Pågående vård enligt 
LVU eller omedelbart 

omhändertagna* 

Andra insatser 
från social-
tjänsten** 

Inga insat-
ser fram-

går 
2020 3 5 1 5 
2021 4 9 3 12 

Alla 
år 

7 14 4 17 

* I de fall där barn är omedelbart omhändertagna och det sker en samtidig prövning av beslutet redovi-
sas detta i den första kolumnen. 
** T.ex. skyddat boende, frivilliga insatser eller att det fattats beslut om omedelbart omhändertagande 
som inte kunnat verkställas. 
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Barn som är aktuella för utreseförbud finns i alla typer av 
kommuner 

I de avgöranden som vi har hittat förekommer 42 olika kommuner 
som ansökt om utreseförbud eller fattat beslut om tillfälliga utrese-
förbud. De kommuner som förekommer bland avgörandena från 
domstolarna är både storstadskommuner och andra typer av kom-
muner. Det finns dessutom kommuner representerade från i stort 
sett hela landet rent geografiskt. Detta stämmer väl överens med vad 
som framkom i den undersökning som SCB genomfört på Nation-
ella kompetensteamets uppdrag.154 Tolv av de kommuner som före-
kommer ingår i områden där det finns regionala (eller lokala resurs-
center) eller där det lämnats stöd för regionala resurscenter för barn, 
unga och vuxna som är utsatta eller riskerar att utsättas för heders-
relaterat våld och förtryck (se närmare om det i avsnitt 5.2.2). 

Något som särskilt kan påpekas är dock att bland de största stä-
derna så förekommer, bland de domar och beslut som vi har hittat, 
varken Malmö eller Stockholm. Samtidigt kan det förhålla sig så att 
någon av dessa kommuner förekommer i beslut som vi inte haft till-
gång till. I Stockholmsområdet finns det dock andra kommuner som 
förekommer, nämligen Haninge, Sundbyberg, Nacka, Upplands-
Bro och Huddinge. I Skåne är det emellertid endast två kommuner 
som har varit aktuella, Vellinge och Svalöv. I motsats till detta så fö-
rekommer Göteborg i flera av avgörandena. Även i övrigt finns 
många av de kommuner som är aktuella bland avgörandena i västra 
Sverige. 

Närmare om domstolarnas bedömningar i mål om utreseförbud 

När det gäller bedömningen av risknivån och vad som utgör en ”på-
taglig risk” för att ett barn förs utomlands eller lämnar Sverige med 
de syften som kan leda till utreseförbud innehåller många av de av-
göranden som vi har tagit del av en hänvisning till vad som uttalades 
i förarbetena till bestämmelserna om utreseförbud. De delar som det 
ofta hänvisas till är prop. 2019/20:131 s. 71 och s. 110–111, som finns 
citerat i avsnitt 5.1.1. Det läggs alltså vikt vid att det föreligger ”kon-
kreta omständigheter” som talar för en sådan risk.  

 
154 Länsstyrelsen Östergötland (2020), Rapport 2020:13, Nationell kartläggning – Bortförda 
personer i en hederskontext samt barn som uppges vara gifta – under 2019. 
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Med hänsyn till detta finns det i de undersökta avgörandena ex-
empel på att endast det faktum att ett barn lever i en hederskontext 
inte är tillräckligt för att utgöra grund för ett utreseförbud.155 I ett 
fall ansågs detta, inte ens i förening med att barnet var avviket, som 
tillräckligt för att ett tillfälligt utreseförbud skulle meddelas.156 

Å andra sidan finns det flera exempel på att det faktum att ett 
barn lever i en hederskontext, tillsammans med andra omständig-
heter, kan vara tillräckligt för att det ska anses föreligga en påtaglig 
risk för att ett barn, t.ex. gifts bort. I avgörandena har t.ex. följande 
omständigheter lyfts fram som skäl för ett utreseförbud: 

•  Föräldrarnas äktenskap var arrangerat och skedde när de var barn 
tillsammans med andra omständigheter.157 

• Konkreta planer på äktenskap eller liknande förbindelser för 
andra barn i familjen.158 

• Att syskon tidigare könsstympats.159 

• Att barnet lever i en hederskontext och det finns uppgifter om 
giftermål.160 

• Tidigare uppgifter om hedersrelaterat våld och risk för äktenskap, 
tillsammans med en nära förestående resa.161 

När det gäller bevisfrågor så kan man i avgörandena se att de uppgif-
ter som framkommer inte får vara för vaga eller detaljfattiga. Själv-
klart är det också så att det är av vikt om det från flera olika håll finns 
stöd för de uppgifter som framkommit. Det finns exempel på att so-
cialnämnden har lagt fram utredning om hur vanligt det är med köns-
stympning i ett visst land.162 

Om det är barnets uppgifter som ensamma, eller främst, ligger till 
grund för ansökan om utreseförbud utgår prövningen från hur tro-
värdiga och tillförlitliga barnets uppgifter är. Domstolarna tar då 
fasta vid den praxis som finns från Högsta förvaltningsdomstolen i 

 
155 Kammarrätten i Göteborgs dom den 15 mars 2021, mål 7605-20. 
156 Förvaltningsrätten i Göteborgs beslut den 12 juli 2021, mål 7821-20. 
157 Kammarrätten i Stockholms dom den 15 januari 2021, mål 7110-20. 
158 Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 10 maj 2021, mål 3812-21 och 4046-21. 
159 Förvaltningsrätten i Jönköpings dom den 7 juli 2021, mål 2784-21. 
160 Kammarrätten i Jönköpings dom den 7 juni 2021, mål 4125-20. 
161 Kammarrätten i Stockholms dom den 14 augusti 2020, mål 5515-20. 
162 Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 11 augusti 2021, mål 6054-21. 
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mål om vård enligt LVU, främst vad som uttalas i HFD 2017 ref. 42. 
I det avgörandet uttalades följande: 

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga är en skyddslagstift-
ning för utsatta barn. Vad som är bäst för barnet ska vara avgörande för 
beslut enligt lagen. Vid en konflikt mellan barnets bästa och andra in-
tressen ska hänsynen till barnets bästa ges företräde. Ett tvångsomhän-
dertagande är en mycket ingripande åtgärd både för barnet och för bar-
nets familj. Det måste därför ställas höga krav på den utredning som ska 
ligga till grund för omhändertagandet. 

Utredningen i sådana ärenden innefattar inte bara tidigare förhållanden, 
utan också en bedömning av vilken eller vilka risker barnet utsätts för i 
hemmet om ett omhändertagande inte görs. Den del av en utredning 
som avser en bedömning av riskerna för barnet måste av naturliga skäl 
bygga på antaganden. Dessa ska självfallet vara så väl underbyggda som 
möjligt, men en viss osäkerhet måste accepteras. 

Om ett barns uppgifter om misshandel eller andra allvarliga missförhål-
landen får stöd av utredningen i övrigt i målet kan uppgifterna normalt 
läggas till grund för slutsatsen att sådana missförhållanden förekommit 
som krävs för att ett tvångsomhändertagande ska få ske. Ofta saknas 
dock annan utredning till stöd för barnets uppgifter om missförhållan-
dena samtidigt som uppgifterna förnekas av föräldrarna. Vid den be-
dömning av uppgifternas tillförlitlighet som då måste göras ska barnets 
berättelse väga tungt, liksom barnets subjektiva upplevelse av hemför-
hållandena. Mot bakgrund av lagstiftningens syfte måste även ett yngre 
barns uppgifter kunna tillmätas sådan tyngd att de ensamma kan ligga 
till grund för ett beslut om omhändertagande. 

Vid värderingen av ett barns uppgifter bör beaktas bl.a. i vilket eller vilka 
sammanhang samt på vilket sätt uppgifterna har lämnats, om berättelsen 
är sammanhängande och konsekvent, om berättelsen är tydlig och de-
taljrik, om uppgifterna vidhållits samt barnets ålder och mognad och 
dess förståelse för innebörden och konsekvenserna av att uppgifterna 
lämnas. 

Det som det särskilt läggs vikt vid är i vilket sammanhang uppgif-
terna har lämnats, om berättelsen är konsekvent samt om barnet för-
står innebörden och konsekvensen av uppgifterna. Om barnet änd-
rar sina uppgifter är också förklaringen till att så har skett relevant. 

När det gäller föräldrarnas eller vårdnadshavarnas invändningar i 
mål om utreseförbud går dessa ofta ut på att det som barnen uppger 
inte är riktigt eller att syftet med en förestående resa inte är något av 
de som anges i bestämmelsen om utreseförbud. Om föräldrarna läm-
nar motstridiga och märkliga uppgifter om en förestående resa kan 
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dock detta, tillsammans med andra omständigheter, tala för att utre-
seförbud bör meddelas.163 

Genom de avgöranden som har meddelats sedan reglerna om ut-
reseförbud infördes har också andra förhållanden kring lagstift-
ningen och tillämpningen av den framträtt. 

Som framgår av lagtexten krävs det att det finns en påtaglig risk 
för att barnet ”förs utomlands eller lämnar Sverige” i de syften som 
anges i bestämmelsen. I ett avgörande har detta ansetts innebära att 
det inte är möjligt att besluta om utreseförbud för ett barn som re-
dan är fört utomlands.164 Av några avgöranden från kammarrätterna 
framgår dock att det är möjligt att fatta sådant beslut om det är oklart 
var barnet befinner sig.165 

Att det krävs vissa angivna syften för utlandsvistelsen innebär 
också att andra skadliga syften inte kan användas som grund för ett 
utreseförbud och det är inte heller möjligt att besluta om utreseför-
bud när det är oklart vilket syfte som resan har.166 

5.1.3 Andra regler som kan skydda utsatta barn som riskerar 
att föras utomlands 

Stöd enligt SoL 

Socialtjänsten är en mycket viktig aktör när det gäller frågor om 
skydd för barn som riskerar att utsättas för barnäktenskap eller 
könsstympning. Det är också en viktig aktör när det gäller andra 
skadliga handlingar eller miljöer som barn kan utsättas för. 

Socialtjänstens verksamhet regleras främst i SoL som är en mål-
inriktad ramlag som anger både mål, skyldigheter och rättigheter. 
Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas och om 
det rör sig om beslut eller andra åtgärder rörande vård- eller behand-
lingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande 
(1 kap. 2 §). 

Enligt SoL är det varje kommun som ansvarar för socialtjänsten 
inom sitt geografiska område och som har det yttersta ansvaret för 

 
163 Kammarrätten i Stockholms dom den 21 december 2020, mål 6381-20. 
164 Förvaltningsrätten i Linköpings beslut den 18 mars 2021, mål 1898-21. 
165 Kammarrätten i Göteborgs dom den 28 augusti 2020, mål 5253-20 och Kammarrätten i 
Stockholms dom den 15 januari 2021, mål 7110-20. 
166 Se Förvaltningsrätten i Linköpings beslut den 18 mars 2021, mål 1898-21, och dom den 2 
februari 2021, mål 751-20, Förvaltningsrätten i Malmös beslut den 30 september 2020, mål 
12277-20 och Förvaltningsrätten i Göteborgs beslut den 20 december 2021, mål 14671-21. 
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att en enskild får det stöd och den hjälp som är nödvändig (2 kap. 
1 §). Det är den kommun där den enskilde vistas som i första hand 
ansvarar för att ge sådant stöd eller sådan hjälp (2 a kap. 1 §). I 
2 a kap. finns dock regler om ansvarsfördelningen mellan vistelse-
kommunen och bosättningskommunen, om bosättningskommunen 
är en annan. Om det finns en annan kommun där den enskilde är 
bosatt ansvarar dock vistelsekommunen fortfarande för akuta situ-
ationer (2 a kap. 2 §). Ansvaret för enskilda upphör inte nödvändigt-
vis för att en person vistas utomlands. Socialtjänsten kan alltså be-
höva bistå med hjälp eller stöd för ett barn som förts utomlands. 

Till socialnämndens uppgifter hör bl.a. att svara för omsorg och 
service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat 
bistånd till familjer och enskilda som behöver det (3 kap. 1 §). När 
det gäller barn och unga finns också särskilda bestämmelser i 5 kap. 
Enligt 5 kap. 1 § ska socialnämnden bl.a. verka för att barn och unga 
växer upp under trygga och goda förhållanden, bedriva en uppsö-
kande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra 
att barn och unga far illa, aktivt arbeta för att förebygga och mot-
verka missbruk bland barn och unga samt uppmärksamma och verka 
för att barn och unga inte vistas i miljöer som är skadliga för dem. 

I 6 kap. finns också bestämmelser om vård utanför det egna hem-
met. Sådana insatser kan om det finns samtycke till dem beslutas 
med stöd av SoL. För det fall något samtycke till sådana insatser inte 
finns, kan de dock under vissa förutsättningar också beslutas med 
stöd av LVU. 

Vård enligt LVU 

Vård enligt 2 och 3 §§ 

Insatser för barn och unga enligt SoL ska som utgångspunkt ske i 
samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare. 
Med stöd av bestämmelserna i LVU kan dock den som är under 18 
år, och i vissa fall den som inte fyllt 21 år, få vård med tvång om det 
kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av 
den eller dem som har vårdnaden, och om den unge har fyllt 15 år, 
av honom eller henne själv. Även vid beslut enligt LVU ska dock vad 
som är bäst för den unge vara avgörande (1 §). De närmare 
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förutsättningarna för att fatta beslut om tvångsvård anges i 2 och 
3 §§ LVU. 

Enligt både 2 § och 3 § krävs att det finns en påtaglig risk för att 
den unges hälsa eller utveckling skadas. Med ”påtaglig risk för skada” 
menas att det inte kan vara fråga om någon ringa risk för skada. Ris-
ken för skada måste i stället ha en sådan inverkan på barnets hälsa 
eller utveckling att det finns ett tydligt vårdbehov. Kravet innebär 
också att det måste finnas konkreta omständigheter som talar för en 
risk för skada.167 

Risken för att barnets hälsa och utveckling skadas ska alltså dels 
vara påvisbar, dels allvarlig. Avlägsna eller hypotetiska risker är inte 
tillräckliga för att läggas till grund för beslut om vård. Samtidigt 
måste det också beaktas att syftet med lagstiftningen är att skydda 
barn i sådana fall där allvarliga konsekvenser kan bli följden av en 
felaktig bedömning, t.ex. vid hot om allvarligt våld mot barnet.168 

Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallet HFD 2017 ref. 42 
uttalat att det måste ställas mycket höga krav på den utredning som 
ska ligga till grund för ett omhändertagande samtidigt som det är 
barnets bästa som, vid en konflikt mellan barnets bästa och andra 
intressen, ska vara avgöranden för ett beslut enligt LVU. Högsta för-
valtningsdomstolen uttalade också att den del av bedömningen som 
avser riskerna för barnet av naturliga skäl måste bygga på antaganden 
och att en viss osäkerhet måste accepteras även om antagandena 
självfallet måste vara så väl underbyggda som möjligt. Om ett barns 
uppgifter om misshandel eller allvarliga missförhållanden får stöd av 
utredningen i övrigt kan uppgifterna normalt läggas till grund för 
slutsatsen att sådana missförhållanden har förekommit. I de flesta 
fall saknas sådant stöd för barnets uppgifter och föräldrarna förnekar 
barnets uppgifter och då behöver man bedöma uppgifternas tillför-
litlighet. I den bedömningen ska, enligt Högsta förvaltningsdomsto-
len, barnets uppgifter väga tungt och även barnets subjektiva upple-
velse av hemförhållandena. Även ett yngre barns uppgifter måste 
kunna ligga till grund för ett beslut om omhändertagande. 

Enligt 2 § LVU ska beslut om vård fattas om det på grund av fy-
sisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i 

 
167 Prop. 1989/90:28, s. 107.  
168 Se bl.a. RÅ 1995 ref. 39, RÅ 1995 ref. 46, RÅ 1995 ref. 64, RÅ 2008 ref. 55 och RÅ 2009 
ref. 64. 
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omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig 
risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. 

Med begreppet ”hemmet” avses både föräldrahemmet och annat 
hem där den unge stadigvarande vistas. Det kan alltså bli aktuellt 
med vård med stöd av 2 § även i situationer där det inte kan riktas 
någon kritik mot just det hem där den unge för tillfället befinner sig. 
Så kan vara fallet t.ex. om den unge befinner sig i något annat hem 
än det egna och föräldrarna avser att ta hem den unge, om föräld-
rarna avser att placera den unge i en miljö som innebär fara för den 
unges hälsa eller utveckling eller om föräldrarna inte hindrar den 
unge från att vistas i en miljö som innebär en sådan fara. 

När det gäller ”fysisk misshandel” föreligger ofta påtaglig risk för 
en ung persons hälsa eller utveckling redan vid ringa grad av miss-
handel så länge det inte är fråga om en enstaka överilad handling. 
Om det rör sig om allvarligare fysiskt våld bör den unge regelmässigt 
beredas vård utanför sitt hem, i vart fall under en tid.169 

Med ”psykisk misshandel” avses inte enskilda händelser utan det 
är i stället fråga om en relation och ett förhållningssätt som exem-
pelvis hindrar utvecklingen av en positiv självbild hos barnet. Hit hör 
barn och unga som kränks, hotas med att bli övergivna och som ter-
roriseras.170 Detsamma gäller barn som växer upp under hot från sin 
familj, t.ex. flickor som växer upp i familjer med starkt patriarkala 
värderingar där deras utveckling hindras genom hot från släk-
tingar.171 

Allvarliga hot mot barnet eller om föräldrarna placerar barn i en 
skadlig miljö eller överlåter ansvaret för barnet till andra personer på 
ett sätt som innebär en påtaglig risk för att barnets hälsa eller ut-
veckling skadas kan bedömas som en sådan ”brist i omsorgen” som 
kan ligga till grund för tvångsvård.172 

Frånvaro från skolan kan också i vissa fall utgöra en bristande 
omsorg som medför påtaglig risk för att barns hälsa och utveckling 
skadas. För att vård enligt 2 § LVU ska bli aktuellt p.g.a. detta krävs 

 
169 Prop. 1989/90:28, s. 107. 
170 Prop. 1989/90:28, s. 107. 
171 Prop. 2002/03:53, s.82. Se även Lars Clevesköld, kommentaren till 2 § LVU Karnov 
(JUNO), 2021-05-04). 
172 Prop. 1989/90:28, s. 107 f. Se även Charlotte Lönnheim, kommentaren till 2 § LVU, Lexino 
(JUNO), 2021-04-12. 
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dock att frånvaron beror på en bristande omsorg från föräldrarnas 
sida och att frånvaron är av viss omfattning.173 

Detta innebär att i vart fall en del av de uppfostringsresor som 
barn riskerar att skickas på kan utgöra grund för vård enligt LVU. I 
praxis finns också vissa exempel på att uppfostringsresor, tillsam-
mans med andra omständigheter, angetts som grund för en ansökan 
om vård.174 I några fall har också utlandsvistelser eller risk för ut-
landsvistelser under omständigheter som kan bedömas som uppfost-
ringsresor också, tillsammans med förhållandena hemma, varit såd-
ana att barn blivit omhändertagna med stöd av 2 § LVU eller där 
beslut fattats om omedelbart omhändertagande.175 

Även andra typer av skadliga utlandsvistelser kan innebära att det 
finns skäl att besluta om vård eller omedelbara omhändertaganden. 
Det finns t.ex. avgöranden där barn har blivit föremål för omedelbara 
omhändertaganden p.g.a. att föräldrarna eller en förälder har avvikit 
med barnet eller lämnat uppgifter om att de kanske skulle avvika i 
samband med att det framkommit oro för barnet.176 Även det för-
hållandet att en förälder vill föra barnen utomlands till skadliga för-
hållanden, t.ex. ett område i krig eller för att uppfostras av släkt utan 
möjlighet att träffa den andra föräldern, kan utgöra skäl för vård.177   

I begreppet ”annat förhållande” i hemmet innefattas t.ex. att den 
unge utsätts för tvångsäktenskap eller könsstympning. Att sådana 
förhållanden kan utgöra grund för vård och omedelbara omhänder-
taganden enligt LVU framgår av den genomgång av domar och 

 
173 Se t.ex. Förvaltningsrätten i Malmös dom den 8 oktober 2021, mål 9331-21 där ett barn 
som förts utomlands för att undvika att det återförenades med sin pappa bereddes vård enligt 
2 § LVU. Barnet hade bott hos en bekant till sin mamma och hade utsatts för omsorgssvikt, 
våld och under flera år saknat skolgång. Se även Socialstyrelsen (2020), LVU –Handbok för 
socialtjänsten, s. 72. 
174 Se t.ex. Förvaltningsrätten i Malmös dom den 9 juni 2020, mål 4820-20, Förvaltningsrätten 
i Linköpings beslut den 7 december 2017, mål 8651-17 och Förvaltningsrätten i Göteborgs 
dom den 18 februari 2020, mål 15622-19. 
175 Se t.ex. Kammarrätten i Sundsvalls dom den 4 november 2021, mål 2270-21 och dom samma 
dag, mål 2172-21 samt Kammarrätten i Göteborgs dom den 19 oktober 2021, mål 4851-21 och 
Kammarrätten i Jönköpings dom den 7 april 2021, mål 1325-21. 
176 Se t.ex. Kammarrätten i Stockholms dom den 28 juni 2019, mål 4783-19, Kammarrätten i 
Göteborgs dom den 20 maj 2021, mål 2793-21, Kammarrätten i Stockholms dom den 3 mars 
2021, mål 1502-21 och Kammarrätten i Stockholms dom den 31 augusti 2021, mål 6408-21. 
177 Se t.ex. Kammarrätten i Göteborgs dom den 22 juni 2016, mål 2683-16 och Förvaltnings-
rätten i Växjös dom den 8 maj 2020, mål 1266-20. 
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beslut om utreseförbud som presenterats tidigare. Det finns även 
andra exempel på att bestämmelsen tillämpats så.178 

Även tidigare har det konstaterats att problem kopplade till 
tvångsgifte förekommer i en inte obetydlig omfattning i mål om vård 
enligt LVU.179 I Socialstyrelsens handbok om tillämpningen av LVU 
sägs också att risken för att ett barn blir bortfört eller bortgift kan 
innebära att man behöver ta ställning till om det är aktuellt med 
LVU-vård.180 

I 3 § LVU anges att vård ska beslutas om den unge utsätter sin 
hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk 
av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något an-
nat socialt nedbrytande beteende. Vård enligt den här bestämmelsen 
får beredas även den som fyllt 18 år men inte 20 år om sådan vård är 
lämpligare än någon annan vård med hänsyn till den unges behov och 
personliga förhållanden i övrigt och det kan antas att behövlig vård 
inte kan ges med den unges samtycke (1 § tredje stycket LVU). 

Med ”missbruk av beroendeframkallande medel” avses både alko-
hol och narkotika. För att avgöra om det finns ett missbruk ska en 
helhetsbedömning göras av bl.a. den unges ålder, vad som missbru-
kas och omfattningen av missbruket. Enstaka användning av alkohol 
leder vanligtvis inte till tillräcklig risk för skada. När det gäller viss 
narkotika kan enstaka användning, eller redan första intaget, dock 
innebär en påtaglig risk för den unges hälsa. 

Med ”brottslig verksamhet” menas inte mindre förseelser eller 
enstaka brott (så länge det inte rör sig om brott av allvarlig art). I 
stället riktar sig begreppet in på brottslighet av viss varaktighet och 
kontinuitet. 

Det som används mest frekvent som grund för vård enligt 3 § 
LVU är ”socialt nedbrytande beteende”. Med det begreppet avses 
sådant som strider mot samhällets normer. Det kan röra sig om att 
den unge begår något eller några enstaka allvarliga brott, att den unge 
prostituerar sig eller vistas i olämpliga miljöer, t.ex. missbrukarkret-
sar. 

 
178 Se t.ex. Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 4 november 2015, mål 6124-15, Kammar-
rätten i Göteborgs dom den 2 september 2019, mål 4873-19, Förvaltningsrätten i Göteborgs 
dom den 12 maj 2021, mål 4078-21 och Kammarrätten i Göteborgs dom den 9 april 2021, mål 
2035-21. 
179 Se SOU 2018:69, s. 149 och där gjorda hänvisningar. 
180 Socialstyrelsen (2020), LVU – Handbok för socialtjänsten, s. 67. 
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Det är oklart om den unges beteende i form av att återvända till 
ett hem där han eller hon utsätts för hedersrelaterat våld eller för-
tryck kan vara grund för vård enligt 3 § LVU.181 När det gäller delta-
gande i våldsbejakande extremism kan vård med stöd av bestämmel-
sen bli aktuell om deltagandet är en del av ett asocialt och destruktivt 
beteende. I underrättspraxis finns på senare tid flera exempel på att 
barn omhändertagits efter att ha befunnit sig i områden kontrolle-
rade av terroristorganisationen IS, dock enligt 2 § LVU eftersom 
föräldern eller föräldrarna inte skyddat barnen från förhållandena 
där.182 

Omedelbart omhändertagande 

Socialnämnden, eller under vissa förutsättningar nämndens ordfö-
rande eller annan ledamot som har förordnats, får dessutom besluta 
att den som är under 20 år ska omhändertas omedelbart om det är 
sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av LVU och 
rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för 
den unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utred-
ningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras (6 §). Det 
kan röra sig om situationer då det finns risk för att vårdnadshavarna 
eller den unge inte vill medverka till utredningen om den unges be-
hov av vård, t.ex. när vårdnadshavare avviker med den unge eller om 
de motsätter sig en läkarundersökning som socialnämnden anser 
vara nödvändig.183 

Som huvudregel bör socialnämnden försöka underrätta vårdnads-
havarna innan ett beslut om omedelbart omhändertagande fattas. I 
rena undantagsfall kan det dock vara så att förhållandena inte medger 
att vårdnadshavarnas inställning inhämtas innan ett sådant beslut 
fattas.184 

Även om svensk domstol inte är behörig att besluta om bere-
dande av vård enligt LVU får socialnämnden också omedelbart om-
händerta ett barn under 18 år om åtgärder av en behörig utländsk 
myndighet inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges 

 
181 SOU 2018:69, s. 149. 
182 Se t.ex. Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 20 oktober 2021, mål 10550-21 och För-
valtningsrätten i Jönköpings dom den 11 maj 2021, mål 1504-21. 
183 Prop. 1979/80:1 del A, s. 590. 
184 JO 1999/00 s. 261 och Socialstyrelsen (2020), LVU – Handbok för socialtjänsten, s. 99. 
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hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt 
kan försvåras eller vidare åtgärder hindras och det är sannolikt att 
den unge tillfälligt behöver vård som avses i LVU (6 a §). 

Vårdens innehåll och var den ska ske 

Enligt 10 § ska vården anses påbörjad när den unge har placerats ut-
anför sitt eget hem på grund av ett beslut om omedelbart omhänder-
tagande eller om vård. Med detta avses familjehem eller hem för vård 
eller boende (se 6 kap. 1 § första stycket 1–2 SoL). Vården kan även 
inledas på sjukhus. För vårdens innehåll och utformning gäller be-
stämmelserna i SoL och vad som framgår av 11–20 §§ LVU. 

Socialnämndens bestämmanderätt kan också omfatta möjlig-
heten för den unge att resa ut ur Sverige. Det kan påpekas att någon 
placering utomlands med stöd av LVU inte är möjlig eftersom en 
sådan placering kräver att samtycke finns (se 6 kap. 11 b § SoL). Det 
hindrar dock inte att den unge t.ex. följer med familjehemsföräldrar 
på en semesterresa. 

Det är socialnämnden som bestämmer hur vården av den unge 
ska ordnas och var han eller hon ska vistas. Nämnden kan efter en 
tid medge att den unge vistas i sitt eget hem, om det kan antas vara 
bäst ägnat för att främja vården (11 § LVU). Enligt samma bestäm-
melse har socialnämnden under vårdtiden samma ansvar som en 
vårdnadshavare för att den unges grundläggande rättigheter enligt 
6 kap. 1 § föräldrabalken blir tillgodosedda. Socialnämnden, eller den 
som nämnden gett i uppdrag att sköta vården, ska ha uppsikt över 
den unge och i den utsträckning som det behövs för att genomföra 
vården bestämma om den unges personliga förhållanden. 

Om vården av den unge sker med stöd av 3 § LVU och den unge 
behöver stå under särskilt noggrann tillsyn kan vården också ske i 
ett särskilt ungdomshem. Sådana ungdomshem anvisas av Statens in-
stitutionsstyrelse. Vid vård i ett hem för särskilt noggrann tillsyn så 
får den unge hindras från att lämna hemmet och även i övrigt får 
personens rörelsefrihet begränsas i den utsträckning som det är nöd-
vändigt för att vården ska kunna genomföras (15 § LVU). En person 
som omfattas av bestämmelserna i 15 § LVU får också beredas vård 
vid en låst enhet bl.a. om det är nödvändigt för att förhindra att den 
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unge avviker eller för att i övrigt genomföra vården (15 b § andra 
punkten LVU). 

Umgängesbegränsning, hemlighållande av vistelseort och flyttningsför-
bud 

Många av de barn som riskerar att resa utomlands eller föras bort i 
syfte att ingå äktenskap eller utsättas för könsstympning är aktuella 
hos socialtjänsten. Som framgått av redovisningen av domstolsavgö-
randena kring utreseförbud finns det i många fall beslut om vård en-
ligt LVU i samband med att frågan om utreseförbud tas upp, eller så 
är den frågan uppe till prövning samtidigt som frågan om utreseför-
bud. 

Många gånger är det den närmsta familjen, främst föräldrarna el-
ler någon av dem, eller andra släktingar som vill föra bort barnet. Det 
förekommer också att föräldrar utövar påtryckningar mot barn som 
är föremål för vård för att de ska återvända hem. Många gånger är 
det alltså relevant för att hindra ett bortförande att begränsa möjlig-
heterna till kontakt mellan barnet och annan familj samt att föräldrar 
och andra släktingar inte ska veta om var barnet befinner sig. 

I LVU finns vissa regler om begränsningar i kontakten mellan 
föräldrar och barn (umgängesbegränsning och hemlighållande av 
vistelseort) och när det gäller föräldrarnas bestämmanderätt om var 
barnet ska bo (flyttningsförbud). 

Socialnämnden får om det är nödvändigt med hänsyn till ända-
målet med vård enligt LVU besluta om hur den unges umgänge med 
vårdnadshavare och med förälder som har umgängesrätt (t.ex. ge-
nom dom eller beslut från allmän domstol) ska utövas (14 § andra 
stycket 1). 

Utgångspunkten är att kontakten mellan barnet och föräldrarna 
bara får begränsas i den utsträckning som krävs för att barnet ska få 
den nödvändiga vården. Socialnämnden ska samarbeta med föräld-
rarna så långt det är möjligt och om vårdnadshavarna eller den som 
barnet har rätt till umgänge med godtar planen behöver socialnämn-
den inte begränsa umgänget med stöd av bestämmelsen i 14 § LVU. 

Så som är fallet med umgängesbegränsning får socialnämnden, 
om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vård enligt 
LVU, besluta att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar 
eller vårdnadshavare (14 § andra stycket 2). 
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Möjligheten att hemlighålla ett barns vistelseort är förhållandevis 
vanligt förekommande i de fall där det finns risk att ett barn som står 
under LVU-vård kan föras bort. Samtidigt ska det påpekas att ett 
sådant beslut i sig inte hindrar barnet från att själv söka kontakt med 
föräldrarna t.ex. i samband med att barnet avviker från vården. 

När det gäller flyttningsförbud får förvaltningsrätten efter ansö-
kan från socialnämnden, antingen för viss tid eller tills vidare, för-
bjuda den som har vårdnaden om en underårig att ta denne från ett 
hem som avses i 6 kap. 6 § första stycket SoL (ett enskilt hem som 
inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdna-
den om barnet), s.k. flyttningsförbud (24 § LVU). För att ett flytt-
ningsförbud ska få meddelas krävs att det finns en påtaglig risk för 
att den unges hälsa eller utveckling skadas om han eller hon skiljs 
från hemmet. Socialnämnden, och i vissa fall nämndens ordförande 
eller någon annan ledamot som utsetts av nämnden, får också under 
vissa förutsättningar besluta om ett tillfälligt flyttningsförbud (27 
§). Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med ett flytt-
ningsförbud får socialnämnden också besluta om den unges um-
gänge med vårdnadshavare eller föräldrar som har umgängesrätt re-
glerad genom dom, beslut av domstol eller avtal (31 §). Enligt 26 § 
ska socialnämnden minst var tredje månad pröva om ett flyttnings-
förbud fortfarande behövs. 

Verkställighet och vårdens upphörande 

När det gäller beslut om vård enligt 2 eller 3 §§ LVU upphör sådan 
vård att gälla om den inte har påbörjats inom fyra veckor från den 
dag då beslutet vann laga kraft (5 §). Om vård har påbörjats ska den, 
om den har beslutats med stöd av 2 § upphöra senast när den unge 
fyller 18 år och vård som beslutats med stöd av 3 § ska upphöra sen-
ast när den unge fyller 21 år (21 § andra och tredje stycket). Enligt 
13 § ska socialnämnden regelbundet, minst en gång var sjätte månad, 
överväga om vård som sker med stöd av 2 § fortfarande behövs. När 
det gäller vård med stöd av 3 § ska nämnden enligt samma bestäm-
melse i stället inom sex månader från verkställighet av vårdbeslutet 
pröva om vård med stöd av lagen ska upphöra. Därefter ska frågan 
prövas fortlöpande inom sex månader från den senaste prövningen. 
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För omedelbara omhändertaganden gäller särskilda regler. Enligt 
7 § tredje stycket upphör ett omhändertagande om beslutet inte har 
underställts förvaltningsrätten inom föreskriven tid, dvs. en vecka 
från den dag då beslutet om omedelbart omhändertagande fattades. 
Om förvaltningsrätten fastställer ett beslut om omedelbart omhän-
dertagande ska socialnämnden dessutom enligt huvudregeln ansöka 
hos förvaltningsrätten om att den unge ska beredas vård enligt LVU 
(8 §). Om så inte sker upphör, enligt 9 §, ett omedelbart omhänder-
tagande. Enligt samma bestämmelse ska socialnämnden, eller den 
rätt som prövar en fråga om vård, genast besluta att ett omhänderta-
gande ska upphöra om det inte längre finns skäl för det. 

Enligt 43 § ska bl.a. Polismyndigheten på begäran av socialnämn-
den eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förord-
nat lämna hjälp för att genomföra beslut om vård eller omhänderta-
gande med stöd av lagen (43 § första stycket 2). En sådan begäran 
får dock göras endast om det på grund av särskilda omständigheter 
kan befarat att åtgärden inte kan utföras utan de särskilda befogen-
heter som anges i 10 och 10 a §§ polislagen (1984:387) eller om det 
annars finns synnerliga skäl. 

Straffbestämmelser 

Utöver de regler som vi hittills berört finns det också straffbestäm-
melser som kan vara tillämpliga vid för barn skadliga utlandsvistel-
ser. Samtidigt måste det beaktas att föräldrar har en förhållandevis 
långtgående bestämmanderätt över ett barn. Det straffrättsliga skyd-
det är alltså starkare för vuxna personer, vilket också lyftes fram i 
förarbetena till reglerna om utreseförbud. 

En central straffbestämmelse är 7 kap. 4 § BrB om egenmäktighet 
med barn. Enligt den bestämmelsen är det straffbart att, under vissa 
förutsättningar, skilja ett barn under 15 år från en vårdnadshavare, 
den andra vårdnadshavaren eller någon som vårdar ett barn under 15 
år med stöd av LVU. Bestämmelsen om egenmäktighet med barn 
kommer att beröras närmare senare (se avsnitt 5.1.4). 

Det finns även andra straffbestämmelser som kan vara aktuella i 
samband med utlandsvistelser som är skadliga för barn. Om en resa 
företas genom tvång kan reglerna om människorov (4 kap. 1 § BrB) 
eller olaga frihetsberövande (4 kap. 2 § BrB) aktualiseras. När det 
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gäller olaga frihetsberövande skulle detta kunna vara aktuellt även 
om barnet själv inte kan motsätta sig ett bortförande eller kvarhål-
lande, exempelvis på grund av sin ålder. Lagrådet uttalade nämligen 
i fråga om frihetsberövande av barn följande när brottsbalken inför-
des:185 

Lagrådet vill beträffande tillämpligheten i fråga om barn av stadgandet 
om frihetsberövande understryka att gärningsmannens motiv i detta fall 
måste tillmätas betydelse för bestämmandet av vad som är frihetsberö-
vande, något som även departementschefen framhävt. Till frihetsberö-
vande torde i fråga om barn sålunda böra hänföras icke blott fall, då bar-
net nått viss mognad samt själv motsätter sig att det bortföres eller kvar-
hålles, utan även andra fall då barnet tages ur sin miljö för att på ett för 
dess vård onaturligt sätt kvarhållas på avlägsen ort eller undangömt i hus 
eller liknande. 

När straffansvaret för egenmäktighet med barn utvidgades till att 
omfatta även att ett barn skiljs från den som vårdar barnet med stöd 
av LVU anslöt sig departementschefen till detta uttalande från 
Lagrådet.186 

Bortföranden där det förekommer tvång skulle också kunna vara 
att bedöma som olaga tvång enligt 4 kap. 4 § BrB. Andra straffbe-
stämmelser som straffbelägger vissa av de skadliga utlandsvistelserna 
är barnäktenskapsbrott (4 kap. 4 c § andra stycket BrB) och vilsele-
dande till äktenskapsresa (4 kap. 4 d § BrB). Dessutom är det straff-
bart att resa för att ansluta sig till t.ex. en terroristorganisation (5 b § 
lagen om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning 
avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet). 

Straffprocessuella tvångsmedel och kontaktförbud 

Straffprocessuella tvångsmedel 

I vissa fall skulle straffprocessuella tvångsmedel (främst häktning 
och reseförbud, 24 kap. respektive 25 kap. rättegångsbalken) kunna 
användas för att motverka ett bortförande. Detta lyftes fram redan i 
betänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 
2018:69). För att kunna använda dessa tvångsmedel krävs emellertid 
att ett brott redan har begåtts, åtminstone ett straffbart försöks-, 

 
185 Prop. 1962:10 B, s. 419 f. 
186 Prop. 1982/83:165, s. 37 f. 
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stämplings- eller förberedelsebrott. I betänkandet lyfte man särskilt 
fram att äktenskapstvång och könsstympning är straffbelagt redan 
på dessa stadier. 

Brott som i övrigt skulle kunna vara aktuella vid olika former av 
bortföranden mot någons vilja och där det är möjligt att besluta om 
straffprocessuella tvångsmedel är; olaga frihetsberövande (4 kap. 2 § 
BrB), olaga tvång (4 kap. 4 § BrB), barnäktenskapsbrott (4 kap. 4 c 
§ BrB), egenmäktighet med barn (7 kap. 4 § BrB). Vad gäller olaga 
tvång är dock försök, förberedelse och stämpling endast straffbelagt 
vid grova brott (4 kap. 10 § BrB). När det gäller egenmäktighet med 
barn är försöksbrott straffbelagda om det är fråga om grovt brott 
(7 kap. 5 § BrB). 

Samtidigt är det så att vid bedömningen om det finns skäl för 
häktning och reseförbud ska inte risken för att offret förs utomlands 
beaktas. I stället är det endast risken för att den misstänkte påverkar 
utredningen, fortsätter sin brottsliga verksamhet eller undandrar sig 
lagföring eller straff som kan beaktas. I fråga om reseförbud är det 
dessutom endast flyktfara som kan ligga till grund för ett sådant be-
slut. 

Kontaktförbud 

I lagen (1988:688) om kontaktförbud finns, som framgår av lagens 
namn, regler om kontaktförbud. Ett kontaktförbud får meddelas 
mot en person om det, p.g.a. särskilda omständigheter, finns risk för 
att denne kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt all-
varligt trakassera den som förbudet avses skydda. Kontaktförbudet 
innebär att personen förbjuds att besöka, kontakta eller följa efter 
en viss person. 

Det finns också bestämmelser om utvidgat kontaktförbud, vilket 
innebär ett förbud om att även uppehålla sig i närheten av t.ex. nå-
gons arbetsplats eller bostad, om kontaktförbud som innebär att 
man inte får uppehålla sig i en bostad som används gemensamt med 
annan, och ett särskilt utvidgat kontaktförbud om man överträtt ett 
utvidgat kontaktförbud. 

Ett utvidgat kontaktförbud får förenas med villkor om elektro-
nisk övervakning. Så ska ske om personen tidigare har överträtt ett 
kontaktförbud och det inte finns särskilda skäl emot ett sådant 
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villkor. Ett särskilt utvidgat kontaktförbud ska alltid förenas med 
villkor om elektronisk övervakning om det inte finns särskilda skäl 
mot det. 

Den som bryter mot ett kontaktförbud med villkor om elektro-
nisk övervakning döms till fängelse i högst två år och den som i annat 
fall bryter mot ett kontaktförbud döms till fängelse i högst ett år. 
Om ett brott är ringa döms dock till böter. 

Skolplikt, barnbidrag och försörjningsstöd m.m. 

I princip alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Reglerna om 
skolplikt finns i 7 kap. skollagen (2010:800). Skolplikten innebär att 
barnet ska delta i skolans verksamhet så länge barnet inte har giltigt 
skäl för att utebli. Skolplikten fullgörs i någon av de s.k. obligato-
riska skolformerna (förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan och sameskolan) eller, under vissa förutsättningar som 
anges i 24 kap. skollagen, i särskilda utbildningsformer utanför skol-
väsendet eller på annat sätt. Elever i gymnasieskolan har alltså inte 
skolplikt. 

Ansvaret för att skolplikten uppfylls ligger på olika aktörer. Den 
som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet full-
gör sin skolplikt (7 kap. 20 § skollagen). Hemkommunen ska se till 
att skolpliktiga barn som inte går i dess förskoleklass, grundskola 
eller grundsärskola på något annat sätt får föreskriven utbildning 
(7 kap. 21 § skollagen). Huvudmannen ska se till att eleverna i hu-
vudmannens förskoleklass, grundskola och grundsärskola fullgör sin 
skolgång. Huvudmannen för specialskolan och huvudmannen för 
sameskolan ska se till att elever i utbildning under deras ledning full-
gör sin skolgång (7 kap. 22 § skollagen). Om en skolpliktig elev inte 
fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare 
inte uppfyllt sina skyldigheter får hemkommunen vid äventyr av vite 
förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra dessa skyldigheter. För 
en elev i specialskolan, sameskolan eller förskoleklass vid en skolen-
het med specialskola eller sameskola är det i stället huvudmannen för 
respektive skolform som får förelägga elevens vårdnadshavare att 
fullgöra sina skyldigheter (7 kap. 23 § skollagen). 

Om en skadlig utlandsvistelse innebär att skolplikten inte upp-
fylls kan alltså barnets vårdnadshavare riskera vite. Skolplikt gäller 
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dock inte barn som varaktigt befinner sig utomlands eller om barnets 
förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att bar-
net ska gå i skola (7 kap. 2 § andra stycket skollagen). 

Skolan och förskolan är också i övrigt en mycket viktig aktör för 
att upptäcka och stötta när det gäller elever som är utsatta för he-
dersrelaterat våld och förtryck och som kan riskera skadliga utlands-
vistelser. Alla som är yrkesverksamma i skolor och förskolor har en-
ligt 14 kap. 1 § SoL en anmälningsskyldighet om de i sin verksamhet 
får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Skolverket har 
också tagit fram ett stödmaterial ”Hedersrelaterat våld och förtryck 
– Skolans ansvar och möjligheter” som rör frågor om elever som le-
ver med hedersrelaterat våld och förtryck.187 

När ett barn vistas utomlands under en längre tid kan även olika 
bosättningsbaserade förmåner som barnbidrag, bostadsbidrag och 
försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd påverkas. 

5.1.4 Straffansvar för egenmäktighet med barn som ett skydd 
mot skadliga bortföranden 

Allmänt om bestämmelsen 

Straffbestämmelsen om egenmäktighet med barn är, som berördes 
tidigare, en central bestämmelse när det gäller barn som förs bort. 
Enligt paragrafen är det nämligen i många fall straffbart att skilja ett 
barn från den som ensam har vårdnaden om ett barn, från den andra 
vårdnadshavararen om barnet har två vårdnadshavare eller från den 
som vårdar barnet med stöd av LVU. 

Straffbestämmelsen om egenmäktighet med barn finns i 7 kap. 
4 § brottsbalken och har följande lydelse: 

7 kap. 4 § brottsbalken 

Den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon som 
har vårdnaden om barnet döms för egenmäktighet med barn till böter 
eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte utgör brott mot frihet. 
Detsamma gäller, om den som gemensamt med någon annan har vård-
naden om ett barn under femton år utan beaktansvärt skäl egenmäktigt 
skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren eller om den som ska ha 
vårdnaden obehörigen bemäktigar sig barnet och därigenom tar sig rätt. 

Till ansvar enligt första stycket döms också den som obehörigen 
skiljer ett barn under femton år från någon som vårdar barnet med stöd 

 
187 Materialet finns tillgängligt på https://www.skolverket.se/getFile?file=8504 (2021-10-12). 
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av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, om 
gärningen inte utgör brott mot frihet eller främjande av flykt. 

Är brott som avses i första eller andra stycket grovt, ska gärnings-
mannen dömas till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. 

Enligt första stycket i bestämmelsen är det straffbart att obehörigen 
skilja ett barn under 15 år från någon som har vårdnaden om barnet, 
att utan beaktansvärt skäl egenmäktigt skilja barnet från någon som 
man gemensamt har vårdnaden om barnet med eller att som vård-
nadshavare obehörigen bemäktiga sig barnet och därigenom ta sig 
rätt. 

I första stycket första meningen straffbeläggs de fall där en föräl-
der som inte har den rättsliga vårdnaden, eller någon annan som inte 
har anförtrotts den rättsliga vårdnaden, obehörigen skiljer ett barn 
från den som har vårdnaden. I första styckets andra mening, första 
ledet, straffbeläggs de fall där någon som gemensamt har vårdnaden 
om barnet, utan beaktansvärt skäl skiljer barnet från den andra vård-
nadshavaren. 

Slutligen är det också straffbelagt, i första stycket andra me-
ningen andra ledet, att den som ska ha vårdnaden obehörigen be-
mäktigar sig barnet. Med detta menas framför allt att en vårdnads-
havare själv verkställer ett beslut om vårdnad utan att iaktta lagliga 
former för verkställigheten. Att en vårdnadshavare underlåter att 
lämna barnet till någon annan som har umgängesrätt med barnet an-
ses inte straffbart enligt den här delen av bestämmelsen. 

I bestämmelsens andra stycke straffbeläggs även det förhållandet 
att någon obehörigen skiljer ett barn under 15 år från den som vårdar 
barnet med stöd av LVU. 

Närmare om tillämpningen av straffbestämmelsen 

Med att ”obehörigen skilja” ett barn från en vårdnadshavare menas 
obehöriga ingrepp i den vårdnad om ett barn som t.ex. föräldrar ut-
övar med stöd av reglerna i bl.a. föräldrabalken. Uttrycket ”skiljer” 
omfattar både att barnet förs bort och att barnet undanhålls, t.ex. 
genom att hållas kvar utomlands. Straffansvaret är alltså inte begrän-
sat till att gärningsmannen egenmäktigt för bort barnet för att skilja 
det från vårdnadshavaren utan omfattar även att barnet hålls kvar så 
pass länge och under sådana former att det kan anses skilt från 
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vårdnadshavaren, exempelvis genom att hållas oåtkomligt på annan 
ort eller utomlands, eller att barnet annars hålls dolt. Avsikten ska 
dock vara att varaktigt skilja barnet från vårdnadshavaren.188 

Den som har fört bort ett barn har ett långtgående ansvar för att 
bidra till att barnet kan återföras till vårdnadshavaren. För att 
straffansvar ska inträda krävs dock att gärningsmannen har kunnat 
påverka situationen. Gärningsmannen måste både haft möjlighet och 
förmåga att undanröja det hinder som föreligger för att vårdnadsha-
varen ska kunna återförenas med barnet. Dessutom måste omstän-
digheterna i det enskilda fallet vara sådana att det kan krävas av gär-
ningsmannen att denne undanröjer hindret mot att barnet återföre-
nas med vårdnadshavaren.189 Egenmäktighet med barn kan också be-
gås genom underlåtenhet om barnet självmant har tagit sig till gär-
ningsmannen, t.ex. en förälder, och denne inte agerar för att åter-
förena barnet med den som vårdar det.190 

Innan 2014 var det inte straffbart att någon som hade gemensam 
vårdnad undanhöll ett barn, t.ex. genom att kvarhålla barnet på en 
plats dit barnet, i samförstånd mellan vårdnadshavarna, förts eller 
kvarhålla barnet efter en umgängesperiods slut. Sedan 2014 omfattar 
dock straffansvaret inte bara olovliga bortföranden utan även undan-
hållanden precis som i första stycket första meningen. 

Enligt både första och andra styckena döms för egenmäktighet 
med barn endast om gärningen inte utgör brott mot frid, och vad 
gäller andra stycket, inte heller främjande av flykt. Ett bortförande 
av ett barn kan också, även om barnet inte kan motsätta sig ett bort-
förande, i vissa fall vara så kvalificerat att det är att bedöma som olaga 
frihetsberövande. 

Särskilt om straffansvar när ett barn skiljs från den som vårdar 
barnet med stöd av LVU 

Bakgrund till kriminaliseringen 

Enligt 1960 års barnavårdslag var det straffbart att hindra eller för-
svåra verkställighet av beslut som gällde bl.a. omhändertagande för 

 
188 Prop. 2013/14:120, s. 9 ff. Se även Göran Nilsson, kommentaren till 7 kap. 4 § brottsbalken, 
Lexino 1 januari 2022, (JUNO). 
189 Se NJA 1992 s. 566, NJA 1993 s. 277, NJA 2008 s. 780 och NJA 2017 s. 557 p. 13. 
190 Kommentaren till 7 kap. 4 §, NJ lagkommentar: Brottsbalken su 17, JUNO, (hämtad 2021-
05-25). 
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samhällsvård eller som rörde behandlingen av den som hade omhän-
dertagits.191 När 1980-års LVU infördes fanns ingen motsvarande 
bestämmelse. Det föredragande statsrådet anförde i förarbetena till 
1980-års LVU följande i den frågan:192 

I 89 § BvL [barnavårdslagen] finns bestämmelser om ansvar för den som 
hindrar eller försvårar utredning i ärende om ingripande enligt lagen el-
ler om fosterbarnsvård. Ansvar kan enligt detta lagrum också ådömas 
den som hindrar eller försvårar verkställighet av beslut som gäller bl.a. 
omhändertagande för samhällsvård eller som rör behandlingen av den 
som har omhändertagits m.m. 

Enligt vad jag har erfarit förekommer det endast i mycket begränsad 
omfattning att åtal väcks för brott som har sagts nu. Jag anser inte att 
bestämmelsen fyller någon funktion vid sidan av de befogenheter som 
bör tillkomma nämnden enligt de regler som jag tidigare har föreslagit. 
Jag vill erinra att nämnden får möjlighet att besluta om omedelbart om-
händertagande i fall där föräldrarna inte vill medverka till att en nödvän-
dig vård kommer till stånd. Om den unge avviker från det hem där han 
enligt nämndens bestämmande skall vistas, kan nämnden påkalla po-
lishandräckning för att återföra barnet. Genom dessa befogenheter 
finns det enligt min mening tillräckliga garantier för att en nödvändig 
vård skall kunna genomföras. 

Straffansvaret enligt andra stycket tillkom sedan det uppmärksam-
mats att det inte längre var straffbart att föra bort ett barn som vår-
das enligt LVU.193 

Närmare om straffansvaret enligt andra stycket och begränsningen av 
det 

Till skillnad från första stycket första meningen så tar bestämmel-
sens andra stycke sikte på ett skiljande från den som faktiskt vårdar 
barnet. En förälder som fortfarande är vårdnadshavare kan alltså göra 
sig skyldig till brott enligt andra stycket. Med begreppet skiljer avses 
detsamma som i första stycket. 

Med skiljande avses alltså att gärningsmannen för bort barnet, 
vägrar återlämna det eller på annat sätt hindrar att barnet kommer 
tillbaka till den som vårdar barnet. En underlåtenhet att återföra ett 
barn innebär dock inte utan vidare att straffansvar inträder. Personen 

 
191 13 kap. 89 § 1960 års barnavårdslag. 
192 Prop. 1979/80:1 del C, s. 51. 
193 Prop. 1982/83:165, s. 21 f. Se även LU 1982/83:17, s. 32 f. 
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kan t.ex., så som berörts tidigare, sakna praktisk möjlighet att göra 
något åt situationen eller så kan personen ha gjort sitt bästa för att 
barnet ska återföras även om dessa åtgärder inte varit tillräckliga för 
att så ska ske. 

För många av de barn där det kan vara aktuellt att besluta om ut-
reseförbud är det som sagt aktuellt med vård enligt LVU. I de fallen 
(och om barnet är under 15 år) utgör straffbestämmelsen i 7 kap. 4 § 
andra stycket ett skydd för barnet mot att föras utomlands. För 
straffansvar enligt andra stycket krävs dock att vården sker efter be-
slut enligt LVU. Ett barn som på annan grund vårdas utanför hem-
met, t.ex. för att det finns samtycke från föräldrarna, omfattas alltså 
inte av bestämmelsen. 

Ett bortförande av ett barn som är mellan 15 och 18 år och som 
vårdas enligt LVU kan inte straffas som egenmäktighet med barn. 
Straffbestämmelsen om egenmäktighet med barn ger vidare, innan 
LVU-vård påbörjats, inget skydd för de barn som riskerar att drab-
bas av skadliga utlandsvistelser. 

Straffansvaret i andra stycket är också begränsat till fall där vår-
den rent faktiskt har påbörjats. I rättsfallet RH 2016:46 ansåg Hov-
rätten för Västra Sverige nämligen att det för straffansvar enligt 
andra stycket krävs att vården enligt LVU hade påbörjats genom att 
barnet hade överlämnats till de utsedda vårdgivarna. 

Vården enligt LVU anses, som berördes tidigare, inte påbörjad 
förrän barnet har placerats utanför sitt eget hem (10 § första stycket 
LVU). Socialnämndens ansvar för barnet och möjlighet att, i vård-
nadshavarnas ställe, fatta beslut i frågor rörande barnet är också be-
gränsad till tiden efter det att vården påbörjats (10 § andra stycket 
LVU och hänvisningen där till 11–20 §§). Detsamma lär gälla ome-
delbara omhändertaganden. 

Situationen som var uppe till prövning i RH 2016:46 var att en 
mamma åtalades för att ha skiljt ett barn från både pappan och de 
som skulle vårda barnet med stöd av LVU genom att inte låta dessa 
träffa barnet och, från den dag då barnet skulle hämtas för vård enligt 
LVU, hålla barnet gömt. Hovrätten uttalade i rättsfallet följande: 

Till följd av att Y.Å. (mamman) undanhöll E.L. (barnet) kunde familje-
hemsplaceringen inte komma till stånd under den aktuella tiden. E.L. 
gick då inte heller i skolan. Undanhållandet upphörde genom att polisen 
upptäckte var E.L. vistades och hämtade henne. 

--- 



Ds 2022:9 Skyddet för barn som riskerar skadliga utlandsvistelser behöver utökas 

161 

Vad gäller frågan om Y.Å. gjort sig skyldig till brottslig gärning även 
enligt bestämmelsens andra stycke, genom att ha skilt E.L. från den som 
skulle ha vårdat henne med stöd av LVU, gör hovrätten följande be-
dömning. Enligt ordalydelsen i andra stycket förutsätts för ansvar ett 
obehörigt skiljande från någon som ”vårdar” barnet. Vid tillkomsten av 
detta stycke noterade departementschefen att den dittills gällande lydel-
sen av 7 kap. 4 § brottsbalken inte var tillämplig i fall då någon för bort 
ett barn från ett fosterhem eller liknande där det vårdas enligt LVU. 
Departementschefen uttalade dock, som motivering till det nya andra 
stycket, att det är rimligt att straffansvar för egenmäktighet med barn 
kan gälla också när någon olovligen för bort barnet från den som enligt 
LVU har övertagit vården av barnet (prop. 1982/83:165, s. 21 f.). I lag-
stiftningsärendet noterade vidare Lagrådet bl.a. att den som för bort ett 
barn från det familjehem eller den öppna vårdinstitution där barnet är 
placerat eller, sedan barnet avvikit därifrån, döljer eller undanhåller bar-
net, ska dömas till ansvar för egenmäktighet med barn enligt det före-
slagna andra stycket (NJA II 1983 s. 445). Den situationen att en person 
undanhåller barnet från någon som ska vårda barnet enligt LVU, men 
ännu inte har fått barnet till sig, berörs dock inte i förarbetena. Där finns 
alltså inte stöd för att rekvisitet ”vårdar” har en vidare betydelse än vad 
som kan anses följa direkt av ordalydelsen. 

Ytterligare ledning i frågan om vad som ska anses omfattat av rekvisitet 
”vårdar” kan hämtas i 10 § LVU, där det anges att vården ska anses på-
börjad när den unge på grund av ett beslut om omedelbart omhänderta-
gande eller om vård har placerats utanför sitt eget hem. I förarbetena till 
bestämmelsen anges att placeringen utanför det egna hemmet innebär 
att den unge har kommit till ett familjehem eller annat hem som avses i 
socialtjänstlagen. Vården kan också inledas på ett sjukhus (prop. 
1989/90:28 s. 112). 

Med hänsyn till definitionen av när vården ska anses påbörjad enligt 10 § 
LVU och vad som uttalats i förarbetena till 7 kap. 4 § andra stycket 
brottsbalken finner hovrätten inte stöd för att utsträcka betydelsen av 
”vårdar” i den senare bestämmelsen till att omfatta även fall där den fak-
tiska vården ännu inte har påbörjats. En sådan tillämpning av bestäm-
melsen skulle strida mot legalitetsprincipen (se 1 kap. 1 § brottsbalken 
och artikel 7 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättig-
heterna och grundläggande friheterna samt t.ex. NJA 2006 s. 708). I 
denna del ska därför åtalet mot Y.Å. ogillas. 

Vissa uppgifter om omfattningen av att barn förs bort innan beslut om 
vård eller omedelbart omhändertagande verkställts 

Bedömningen som gjordes i RH 2016:46 har också fått vidare ge-
nomslag i praxis. Här kan bl.a. nämnas att Svea hovrätt har ansett att 
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detsamma gäller även under pågående LVU vård när ett barn, efter 
att först ha vårdats på en inledande placering i jourhem och därefter 
med föräldrarna på ett utredningshem, återigen skulle placeras i jour-
hem. Hovrätten framhöll i det fallet att det inte framgick att det var 
fråga om en och samma placering och att placeringen på utrednings-
hemmet fick anses avslutad.194 

Enligt uppgifter från bl.a. UD och Nationella kompetensteamet 
mot hedersrelaterat våld och förtryck förekommer det att föräldrar 
för bort barn till andra länder i samband med insatser och ingripan-
den från socialtjänsten (se avsnitt 3.2.1 och 3.4.2). För det fall att 
vården enligt LVU inte påbörjats är ett sådant förfarande i dagsläget 
inte straffbart som egenmäktighet med barn om det inte också inne-
fattar exempelvis ett skiljande av barnet från den andra föräldern. 

Det finns också exempel från underrättpraxis på att barn förs bort 
innan ett beslut enligt LVU har hunnit verkställas. I ett mål från Vä-
nersborgs tingsrätt hade det fattats beslut om att ett barn skulle vår-
das med stöd av LVU. Barnet fördes innan beslutet hade verkställts 
(socialtjänsten och föräldern hade kommit överens om tid för när 
barnet skulle överlämnas) från Sverige av en förälder som sen åter-
vände utan barnet.195 Eftersom beslutet om vård inte hade verkställts 
frikändes föräldern från egenmäktighet med barn. 

Enligt uppgifter som vi har fått från Åklagarmyndigheten finns 
det även därifrån kunskap om enskilda fall där barn förts utomlands 
innan beslut om vård eller omedelbart omhändertagande har kunnat 
verkställas, och där åtal därför inte väckts. Det är dock inte vanligt 
förekommande. 

5.2 Hjälp och stöd till barn som förts eller riskerar 
att föras utomlands 

Som har framgått i kapitel 3 förs varje år ett flertal barn bort från 
eller lämnar Sverige av anledningar som i många fall är skadliga för 
dem. Det handlar exempelvis om utlandsvistelser för att barnet ska 
giftas bort eller könsstympas, eller utsättas för uppfostringsresor 

 
194 Svea hovrätts dom den 5 februari 2020, mål B 7125-19. En annan dom där domstolen tog 
fasta på bedömningen i RH 2016:46 är Varbergs tingsrätts dom den 2 september 2020, mål B 
2226-18, där tingsrätten friade från ett åtal för försök till egenmäktighet med barn, grovt brott, 
där de tilltalade var åtalade för att ha försökt skilja barnet från den som skulle ha vårdat barnet 
med stöd av LVU. 
195 Vänersborgs tingsrätts dom den 12 februari 2020, mål B 4254-19. 
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eller omvändelseförsök. UD-KC hanterar varje år ett flertal sådana 
ärenden. Det förekommer också ärenden om barn som förts utom-
lands från en förälder eller från sociala myndigheter. 

Det är därför av intresse vilka möjligheter som svenska myndig-
heter har att hjälpa barn som förts utomlands på detta sätt. 

5.2.1 Hjälp och stöd genom UD 

UD:s handlingsutrymme utomlands i konsulära ärenden 

UD:s handlingsutrymme och möjligheterna att hjälpa personer med 
svenskt medborgarskap eller personer bosatta i Sverige berördes i 
SOU 2018:69. Frågan berördes även i betänkandet Ändrade regler i 
medborgarskapslagen (SOU 2021:54). Där beskrevs situationen på 
följande sätt:196 

Svenskt medborgarskap är också ofta en förutsättning för att Sverige 
ska ha rätt att ge konsulärt bistånd till en enskild person i utlandet. Det 
konsulära uppdraget omfattar svenska medborgare som är bosatta i Sve-
rige samt, vid särskilda skäl, svenska medborgare ej bosatta i Sverige el-
ler annan i Sverige bosatt utlänning (3 § lagen [2003:491] om konsulärt 
ekonomiskt bistånd). 

Sverige har diplomatiska förbindelser med i stort sett alla självständiga 
länder i världen. I nästan hälften av dessa länder har Sverige diplomatisk 
representation i form av ambassad eller konsulat. En viktig uppgift för 
de svenska ambassaderna är att på olika sätt hjälpa svenskar som hamnat 
i nöd. I länder där Sverige varken har ambassad eller konsulat kan en 
svensk medborgare i en nödsituation vända sig till ett annat EU-lands 
eller nordiskt lands ambassad eller konsulat för att få hjälp. Medborga-
ren har då rätt till hjälp och service på samma villkor som den statens 
egna medborgare. Vid behov kan dessa också utfärda tillfälliga resedo-
kument för att möjliggöra hemresa. Utrikesförvaltningens ramar för 
Sveriges agerande utomlands regleras av och i 1963 års Wienkonvention 
om konsulära förbindelser (SÖ 1974:10). I artikel 5 i konventionen 
anges de konsulära uppgifterna. Där framgår bl.a. uppgiften att ge hjälp 
och bistånd åt den sändande statens medborgare. Av artikel 55 i kon-
ventionen följer en skyldighet att respektera verksamhetslandets lagar 
och förordningar, om det inte inkräktar på privilegier och immunitet, 
samt att inte blanda sig i statens inre angelägenheter. Förhållanden och 
regelverk i olika länder skiljer sig åt och kan ibland påverka förutsätt-
ningar för det konsulära uppdraget. Möjligheterna att hjälpa en person 

 
196 SOU 2021:54 s. 216 f. 
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som är nödställd i utlandet kan vara begränsade, framför allt när perso-
nen är medborgare i det andra landet (vistelselandet). 

Konsulärt bistånd i familjerelaterade tvångsärenden 

Handläggningen i konsulära ärenden generellt sker med stöd av 
3 kap. förordningen (2014:115) med instruktion för utrikesrepre-
sentationen (IFUR). När det gäller ekonomiskt bistånd till nöd-
ställda personer sker handläggningen med stöd av lagen (2003:491) 
om konsulärt ekonomiskt bistånd. 

Enligt regelverket får nödställda generellt sett hjälp av utrikesför-
valtningen i första hand genom hjälp till självhjälp, dvs. stöd för att 
den nödställde på egen hand ska kunna lösa sina problem. I andra 
hand prövas hjälpbehovet mot lagen om konsulärt ekonomiskt bi-
stånd. 

En utlandsmyndighet är, enligt 3 kap. 14 § IFUR, skyldig att i 
skälig omfattning lämna svenska medborgare hjälp och bistånd vid 
behov samt att bevaka och skydda deras intressen. 

Enligt 6 § lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd har en person 
som råkat i nöd eller annan svårighet i utlandet och därför behöver 
ekonomisk hjälp rätt till konsulärt ekonomiskt bistånd om behovet 
inte kan tillgodoses på annat sätt och det är skäligt att bistånd läm-
nas. Bistånd till en nödställd person lämnas med ett skäligt belopp 
som ska täcka de nödvändiga kostnaderna. Om man får ett sådant 
bistånd blir man återbetalningsskyldig till staten för beloppet och 
om en person under 18 år får bistånd så är även vårdnadshavarna 
återbetalningsskyldiga (9 § lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd). 

Om en svensk medborgare blir nödställd i ett land där Sverige 
inte har utrikesrepresentation kan man i stället få stöd och hjälp från 
t.ex. andra EU-länders utrikesrepresentationer.197 

Lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd har funnits sedan 2003 
och vid lagens tillkomst beaktades inte specifikt personer som av-
siktligen blir nödställda utomlands till följd av t.ex. hedersrelaterat 
våld och förtryck (av UD benämnda som familjerelaterade tvångsä-
renden). Personer som blir nödställda på det sättet skiljer sig också 

 
197 Sådan hjälp regleras av ett EU-direktiv om konsulärt skydd (direktiv [EU] 2015/637 av den 
20 april 2015 om samordnings- och samarbetsåtgärder för underlättande av konsulärt skydd 
till icke-företrädda unionsmedborgare i tredjeländer och om upphävande av beslut 
95/553/EG). 
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åt i många avseenden jämfört med andra nödställda personer i utlan-
det. 

I betänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet 
(SOU 2018:69) redogjorde man för följande uppgifter som hade 
hämtats från UD-KC när det gällde hanteringen av familjekonflikt-
särenden:198 

Ärendena har som regel sin grund i en hederspräglad eller patriarkal 
normkultur i förening med en icke-jämställd lagstiftning och rättstill-
lämpning i vistelselandet. Nödställdheten i familjekonfliktsärenden är 
vanligtvis framkallad av den närmaste familjekretsen och möjligheterna 
till självhjälp är därmed begränsade. Förebyggande skydd genom rese-
försäkring och rimliga försiktighetsåtgärder är sällan tillämpliga. Dessa 
nödställda har som regel stark anknytning till vistelselandet, som ofta är 
den nödställdas ursprungsland och likaså medborgarskapsland. Den 
omständigheten att ärendena oftast inbegriper minderåriga, försvårar 
ytterligare användandet av konsulärt ekonomiskt bistånd. En bilateral 
problematik kan riskeras i förhållande till vistelselandet ifall utrikesför-
valtningen – om än enligt svenskt regelverk och med konventionsstöd 
– finansierar en utresa som av det andra landet betraktas som regelstri-
dig. Kravet på en underskriven ansökan om konsulärt ekonomiskt bi-
stånd (och därmed förutsättning för återkrav) äventyras slutligen i fall 
där fysisk kontakt mellan den nödställda och utlandsmyndigheten eta-
bleras först när personen befinner sig på flykt inför en redan arrangerad 
och finansierad avresa/och eller i fall där den nödställde är minderårig 
och inte rättskapabel. 

Med utgångspunkt i IFUR, och enligt etablerad praxis, innebär utrikes-
förvaltningens stöd normalt sett sambandsfunktioner mellan den nöd-
ställda och inhemska svenska myndigheter respektive erforderliga in-
stanser i vistelselandet. Det konsulära uppdraget innefattar däremot 
inga utredande eller verkställande funktioner, vare sig inom eller utom 
Sverige. Handläggningsrutinen förutsätter såväl en uttrycklig viljeytt-
ring från den nödställda personen, som en fungerande kommunikat-
ionskanal mellan denna och ambassaden. 

Förutsatt att den nödställda personen gett sitt medgivande, kontaktar 
UD-KC i dessa ärenden de lokala myndigheterna på personens hemort 
i Sverige, i första hand socialtjänsten. Erfarenheten visar att socialtjäns-
ten, i fall där den hjälpsökande konstateras fortsatt ha hemvist i kom-
munen, ofta kan bevilja försörjningsstöd för repatrieringskostnaderna 
för provisoriskt pass och biljetter till hemresa. I fall av nödställda min-
deråriga, där vårdnadshavares medgivande krävs för att utfärda pass, an-
kommer det vidare på hemortskommunen att yttra sig om förutsätt-
ningar finns för utfärdande av pass utan båda vårdnadshavarnas 

 
198 SOU 2018:69 s. 166 f. 
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medgivande (11 § Passlagen). Undantagsvis förekommer i dessa ären-
den också beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU, även 
om detta inte alltid är verkställbart i utlandet. I fall där socialtjänsten har 
beslutat att ge stöd lämnas en betalningsgaranti till Utrikesdepartemen-
tet. Utlandsmyndigheten ordnar sedan den nödställdes hemresa och re-
dovisar kostnaderna med fakturaunderlag till Utrikesdepartementet. 

Utöver socialtjänsten aktualiseras relativt ofta kontakter med polis 
och/eller åklagare. När förundersökning inleds, tvingas åklagare emel-
lertid ofta konstatera att det underlag man kan få fram inte räcker för 
anhållan och begäran om häktning. 

En rad faktorer rapporteras begränsa utrikesförvaltningens möjlighet 
att bistå en nödställd inom ramen för en familjekonflikt. Bland dessa 
kan nämnas säkerhetshot som p.g.a. lokala förhållanden eller den nöd-
ställdas familjekontext kan omöjliggöra nödvändigt stöd från enskilda 
på plats, eller medföra att ambassadens handlingsutrymme inskränks el-
ler elimineras. Den nödställde har oftast blivit fråntagen sina resehand-
lingar och kan ha en begränsad fysisk rörelsefrihet, dvs. vara bevakad 
eller till och med inlåst. De facto saknar utrikesförvaltningen förutsätt-
ningar för konsulärt stöd i flera områden och länder där familjekonflikt-
särenden förekommer. Säkerhetsläget i dessa länder kan ofta vara sådant 
att Utrikesdepartementet avråder från resor dit, eller att det saknas en 
utlandsmyndighet på plats. De nödställda är vidare som regel underkas-
tade vistelselandets lagstiftning avseende familjerätt och utresebestäm-
melser, t.ex. när den nödställde betraktas som medborgare endast i vis-
telselandet. Möjligheten att i vistelselandet ordna en spärr för utresa kan 
förekomma i olika former, t.ex. när vårdnaden om barnet tillkommer 
endast den ene föräldern enligt lokal lag och dennes uttryckliga medgi-
vande behövs vid utresan 

Bistånd i bortförandeärenden enligt Bryssel II-förordningen och 
1996 års Haagkonvention 

Som redovisades i avsnitt 3.4.2 hanterar UD även ärenden som rör 
Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention. UD-KC är 
nämligen centralmyndighet i förhållande till både Bryssel II-förord-
ningen och 1996 års Haagkonvention. UD-KC kan därför bistå 
svenska myndigheter i ärenden som faller inom tillämpningsområdet 
av dessa båda rättsakter. 

Både Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention in-
nehåller regler som innebär att beslut om vårdnad eller tvångsom-
händertagande kan erkännas och verkställas i utlandet. Det är emel-
lertid sökanden själv (t.ex. en förälder eller socialnämnd) som måste 
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ansöka om erkännande och verkställighet av ett beslut hos utländska 
myndigheter. Båda rättsakterna innehåller också bestämmelser om 
vilket lands myndigheter som är behöriga att fatta beslut. De inne-
håller också samarbetsbestämmelser, som under vissa förutsätt-
ningar ger sociala myndigheter och domstolar möjlighet att utbyta 
information och samarbeta i enskilda ärenden till skydd för barn. 

Som framhölls i betänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad 
brottslighet (SOU 2018:69) omfattas många av de länder som främst 
berörs av problemet med skadliga utlandsvistelser varken av 1996 års 
Haagkonvention eller Bryssel II-förordningen. 

5.2.2 Samordning och samarbete mellan myndigheter i 
Sverige 

Länsstyrelsen i Östergötlands län har haft nationella uppdrag att fö-
rebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck sedan 2005. 
Uppdragen genomförs sedan 2014 av ett nationellt kompetensteam 
mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det nationella kompetenstea-
met har i sitt arbete samverkat med flera myndigheter och länssty-
relser, gett stöd och vägledning samt genomfört utbildningar. Kom-
petensteamet bedriver, som framgått tidigare, stöd och väglednings-
verksamheten bl.a. genom en nationell stödtelefon. 

År 2020 fattades beslut om att Nationella kompetensteamets 
verksamhet skulle bli permanent genom inrättandet av ett nationellt, 
sektorsövergripande, kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld 
och förtryck. Nationella kompetensteamet har fått i uppdrag att för-
bereda inrättandet av kompetenscentret. Kompetenscentret ska vara 
sektorsövergripande och stödja kommuner och regioner att be-
kämpa hedersrelaterat våld och förtryck genom att utveckla ett stra-
tegiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete. I arbetet ska 
centret samverka med berörda myndigheter och kommuner. Kom-
petenscentret ska bl.a. ha i uppgift att: 

• ge råd och vägledning generellt till vuxna, unga och barn som själv 
är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersvåld, 

• stödja kommuners, regioners och statliga myndigheters samord-
ning av insatser till utsatta, 

• ge råd och förmedla kunskap om hedersvåld till yrkesverksamma, 
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• stödja kommuner och regioner i deras arbete med att kartlägga 
förekomst av hedersvåld samt införa, följa upp och utvärdera ar-
betssätt och metoder för att förebygga hedersvåld, 

• regelbundet undersöka omfattningen av hedersvåld i Sverige samt 
utvecklingen av samhällets insatser på området, 

• samla och sprida kunskap om förebyggande arbete mot heders-
våld, och  

• främja övergripande informationsutbyte mellan nationella myn-
digheter i frågor om hedersvåld. 

Det nationella kompetensteamet har dessutom fått i uppdrag att 
samordna ett myndighetsgemensamt uppdrag om information och 
vägledning i arbetet mot hedersrelaterad brottslighet.199 

Målet med uppdraget är att främja tillämpningen de bestämmel-
ser som trädde i kraft den 1 juli 2020, dvs. t.ex. reglerna om utrese-
förbud. I uppdraget ingår att det nationella kompetensteamet ska 
sammanställa ett samordnat stöd i form av en vägledning för perso-
nal inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skolväsendet och polis för 
att hindra och förebygga att barn lämnar landet för att giftas bort, 
könsstympas eller utsättas för andra former av hedersrelaterat våld 
eller tvång. 

I arbetet med uppdraget ska det nationella kompetensteamet i 
olika delar samverka med Brottsoffermyndigheten, Barnafrid, Soci-
alstyrelsen, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten samt sam-
råda med UD-KC. Kompetensteamet ska också hämta in kunskap 
och erfarenheter från olika myndigheter och civilsamhällesorgani-
sationer. 

En annan uppgift som det nationella kompetensteamet har haft 
är att samordna ett regeringsuppdrag om att på några platser i Sverige 
stödja utvecklingen av regionala resurscentra för barn, unga och 
vuxna som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld 
och förtryck. Det är ett uppdrag som länsstyrelserna fått genom ett 
regeringsbeslut i december 2017.200 Resurscentersatsningen skedde 
inledningsvis i fyra pilotlän, Gävleborgs län, Kronobergs län, Norr-
bottens län och Västra Götalands län. 

 
199 A 2020/02649/JÄM. 
200 S 2017/07420/JÄM. 
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I juni 2021 beviljades ytterligare fyra länsstyrelser medel för att 
stödja utvecklingen av regionala resurscenter. Dessa länsstyrelser var 
Länsstyrelsen Dalarna, Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Västern-
orrland och Länsstyrelsen Västmanland. 

5.3 Fri- och rättigheter 

När reglerna om utreseförbud och passhinder till följd av beslut om 
utreseförbud infördes gjorde regeringen bedömningen att de be-
gränsningar som reglerna innebär av rörelsefriheten är godtagbara i 
ett demokratiskt samhälle, att de inte går utöver vad som nödvändigt 
för att skydda barn från att utsättas för äktenskap, en äktenskapslik-
nande förbindelse eller könsstympas utomlands. Begränsningarna 
bedömdes också som förenliga i övrigt med de förutsättningar som 
enligt 2 kap. 21 § regeringsformen (RF) gäller för att begränsa rörel-
sefriheten. Regeringen konstaterade då också att utreseförbudet är 
avsett att upprätthålla flera andra fri- och rättigheter, så som skyddet 
för hälsa och mot att barn ska utsättas för våld, övergrepp och ut-
nyttjande.201 

En eventuell utvidgning av utreseförbudet måste dock, vilket 
framgår av vår uppdragsbeskrivning, självständigt bedömas i förhål-
lande till grundlagsskyddet för rörelsefriheten och andra fri- och rät-
tigheter. 

Som har framgått av kapitel 3 varierar förhållandena väsentligt för 
de olika typer av skadliga utlandsresor som barn kan riskera att ut-
sättas för. Ett utvidgat utreseförbud kan därför beröra fri- och rät-
tigheter på andra sätt än vad det nu gällande utreseförbudet gör. Det 
måste mot bakgrund av det göras en bedömning av hur ett eventuellt 
utvidgat tillämpningsområde för utreseförbudet förhåller sig till de 
fri- och rättigheter som berörs av en sådan utvidgning. 

I det här kapitlet kommer vi därför att gå igenom vissa rättigheter 
i RF, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rät-
tigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen), 
EU:s rättighetsstadga och FN:s konvention om barnets rättigheter 
(barnkonventionen). Våra överväganden gällande vårt förslags för-
enlighet med fri- och rättigheternas finns i avsnitt 5.4.6. 

 
201 Prop. 2019/20:131, s. 64. 
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5.3.1 Rörelsefrihet 

I 2 kap. RF finns bestämmelser om de grundläggande fri- och rättig-
heterna, däribland rörelsefriheten som bl.a. innebär att den som är 
svensk medborgare är tillförsäkrad frihet att lämna riket (2 kap. 8 § 
RF). Rörelsefriheten får enligt 2 kap. 20 § RF begränsas endast ge-
nom lag och begränsningen får enligt 21 § samma kapitel göras end-
ast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt 
samhälle och får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn 
till det ändamål som har föranlett den. Den får inte heller sträcka sig 
så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en 
av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på 
grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. 

Rörelsefriheten skyddas även i artikel 2 i det fjärde tilläggsproto-
kollet till Europakonventionen. Förutom att Sverige är folkrättsligt 
förpliktat av konventionen gäller den tillsammans med bl.a. fjärde 
tilläggsprotokollet som lag i Sverige enligt lagen (1994:1219) om den 
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande friheterna. Av 2 kap. 19 § RF framgår 
att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges 
åtaganden på grund av Europakonventionen. Rätten till rörelsefrihet 
enligt tilläggsprotokollet innebär bl.a. att var och en är fri att lämna 
varje land, inbegripet sitt eget. Utövandet av denna rättighet får en-
ligt artikel 2.3 inte underkastas andra inskränkningar än sådana som 
är angivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga 
av hänsyn till statens säkerhet eller den allmänna säkerheten, för att 
upprätthålla den allmänna ordningen, för att förhindra brott, för att 
skydda hälsa eller moral eller för att skydda annans fri- och rättig-
heter. 

Även artikel 45 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 
innehåller en rätt för varje unionsmedborgare att fritt röra sig och 
uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. En begränsning ska 
enligt artikel 52 vara föreskriven i lag och förenlig med det väsentliga 
innehållet i stadgans rättigheter och friheter. Vidare får en begräns-
ning, med beaktande av proportionalitetsprincipen, endast göras om 
den är nödvändig och faktiskt svarar mot mål av allmänt samhällsin-
tresse som erkänns av unionen eller behovet av skydd för andra män-
niskors rättigheter och friheter. 
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I betänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet 
(SOU 2018:69) konstaterade man att ett utreseförbud för barn in-
nebär en inskränkning av alla dessa rättigheter. Man påpekade också 
att rätten till rörelsefrihet även kan innefatta rätt till ett pass. I frågan 
om ett utreseförbuds förenlighet med rättigheterna sades följande:202 

Enligt utredningens bedömning bör ett utreseförbud för barn som ris-
kerar att föras utomlands för att utsättas för könsstympning eller ingå 
äktenskap i princip vara en rättfärdigad inskränkning av såväl regerings-
formen som EU:s stadga. Samma bedömning kan göras i fråga om infö-
randet av passhinder och skäl för passåterkallelse till följd av ett sådant 
utreseförbud. Även om dessa åtgärder kan betraktas som ingripande är 
de enligt utredningen både motiverade och proportionerliga utifrån de 
stora risker som är förknippade med att barn gifts bort eller könsstym-
pas utomlands. Åtgärderna bedöms därför inte gå längre än vad som är 
nödvändigt för att skydda sådana barn som är i riskzonen. Samma slut-
sats kan dras i förhållande till rätten att lämna ett land enligt Europa-
konventionens fjärde protokoll. I avgörandet i Diamante och Pellicioni 
mot San Marino (08/03/2012) hade ett barn förbjudits att lämna San 
Marino. Barnets far, som var bosatt i San Marino, hade vårdnaden om 
barnet. Skälet till utreseförbudet var att San Marino inte hade tillträtt 
1980 års Haagkonvention och att detta hade kunnat skapa svårigheter 
om modern vid utövandet av sin umgängesrätt hade tagit med sig barnet 
bort från San Marino (även om Europadomstolen framhöll att det inte 
fanns några objektiva skäl att tro att barnet skulle ”kidnappas” av sin 
mor). Inskränkningen i barnets rörelsefrihet ansågs under dessa förhål-
landen godtagbar och proportionerlig utifrån syftena att dels upprätt-
hålla den allmänna ordningen och dels för att skydda annans fri- och 
rättigheter. 

Även om rättsfallet avsåg risken för att en av föräldrarna olovligen skulle 
föra bort barnet från den andra föräldern bör avgörandet kunna läggas 
till grund för att det går att rättfärdiga ett utreseförbud som avser barn 
som behöver skydd mot att föras ut ur Sverige. Också skyddet för hälsa 
i artikel 2.3 i det fjärde tilläggsprotokollet till Europakonventionen kan 
nämnas i nuvarande sammanhang. Denna rättfärdigandegrund omfattar 
enskildas hälsa och både äktenskap och könsstympning är skadligt för 
barn i detta avseende. Inte minst könsstympning påverkar direkt barns 
sexuella och reproduktiva hälsa på ett allvarligt och negativt sätt. 

Även regeringen gjorde bedömningen att ett utreseförbud med den 
utformning det har i dag var förenligt med rättigheterna. I proposit-
ionen som låg till grund för lagstiftningen uttalade regeringen föl-
jande:203 

 
202 SOU 2018:69, s. 184 f. 
203 Prop. 2019/20:131, s. 64. 
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Ett utreseförbud för barn och ytterligare passhinder och skäl för pass-
återkallelse är ingripande åtgärder. Som BRIS påpekar kan ett utreseför-
bud dock verka mer riktat och i mindre ingripande omfattning än ett 
traditionellt omhändertagande enligt LVU. Att skydda barn från de 
stora risker och det stora lidande som är förknippade med barnäkten-
skap och könsstympning innebär också att upprätthålla flera andra fri- 
och rättigheter såsom förbudet mot tortyr, rätten till privat- och famil-
jeliv, skyddet för hälsa och mot att barn ska utsättas för våld, övergrepp 
och utnyttjande (artikel 3 och 8 i Europakonventionen, artikel 7 i EU:s 
stadga och artikel 16, 19 och 36 i barnkonventionen), vilket bl.a. Läns-
styrelsen i Gävleborgs län lyfter fram. Som Sveriges kristna råd och 
Svenska kyrkan påpekar har förslagen även betydelse för delmål 5.3 i 
Agenda 2030 om avskaffande av alla skadliga sedvänjor, såsom barnäkt-
enskap, tidiga äktenskap, och tvångsäktenskap samt kvinnlig köns-
stympning. Regeringen återkommer till frågan om utreseförbudet ska 
vara absolut, något som Riksdagens ombudsmän invänt kan vara i strid 
med 2 kap. 21 § andra meningen RF, se avsnitt 6.6. Sammantaget bedö-
mer regeringen att förslagen är angelägna utifrån intresset att skydda 
barn som riskerar att utsättas för äktenskap eller en äktenskapsliknande 
förbindelse eller könsstympas utomlands. De begränsningar av rörelse-
friheten som förslaget innebär är godtagbara i ett demokratiskt sam-
hälle. Begränsningarna går inte utöver vad som är nödvändigt för att 
skydda barn som riskerar att utsättas för äktenskap eller en äktenskaps-
liknande förbindelse eller könsstympas utomlands och är även i övrigt 
förenliga med de förutsättningar som gäller enligt 2 kap. 21 § regerings-
formen. Förslagen bedöms sammanfattningsvis som en rättfärdigad in-
skränkning enligt RF, det fjärde tilläggsprotokollet till Europakonvent-
ionen och EU:s stadga samtidigt som de syftar till att upprätthålla en 
rad andra fri- och rättigheter. 

5.3.2 Rätt till familjeliv 

I artikel 8 i Europakonventionen finns ett skydd för bl.a. privat- och 
familjeliv. Rättigheterna enligt artikeln innebär primärt en skyldig-
het för staten att inte göra ingrepp i rättigheterna enligt artikeln. 
Samtidigt innebär den också en skyldighet för staten att skydda rät-
tigheten och förhindra rättighetsintrång. Även i EU:s rättighets-
stadga finns en motsvarande rätt till familjeliv i artikel 7. 

Rätten till familjeliv innebär en rätt för familjemedlemmarna att 
leva tillsammans och att i övrigt vidmakthålla och utveckla sina öm-
sesidiga relationer utan ingrepp från staten. Samtidigt har staten 
också en positiv skyldighet att genom lagstiftning skydda familjen.204 

 
204 Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, (JUNO Version 5, 2015), s. 396 
(hämtad 2021-07-05). 
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Utgångspunkten är att ett barn och en förälder har rätt till att vara 
med varandra, detta är enligt Europadomstolen en grundläggande 
beståndsdel av familjelivet. Det naturliga familjebandet upphör inte 
heller till följd av att ett barn blir omhändertaget av sociala myndig-
heter.205 

Rätten till familjeliv aktualiseras alltså vid omhändertaganden av 
barn och åtgärder som vidtas i samband med det. Detta gäller både i 
förhållande till föräldrarnas och barnets rätt enligt artikel 8. Europa-
konventionen tillåter dock att stater ingriper och omhändertar barn 
under vissa förutsättningar. Den rätt till privat- och familjeliv som 
finns enligt Europakonventionen får enligt artikel 8.2 inskränkas 
med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvän-
digt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, lan-
dets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller 
brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers 
fri- och rättigheter. 

I frågan om en inskränkning är gjord i lag måste man bedöma dels 
om en åtgärd har stöd i inhemsk lag, dels om lagstiftningens utform-
ning. Lagstiftningen måste vara tillgänglig för de personer den träffar 
på så sätt att man, i rimlig utsträckning, kan förutse vilka konsekven-
ser ett handlande kan få. Detta hindrar inte att lagstiftning kan inne-
hålla ett bedömningsutrymme om utrymmet och hur det bör tilläm-
pas framgår i lagen, detta stämmer överens med ett legitimt syfte och 
det finns tillräckligt skydd mot godtyckliga ingripanden.206 Det kan 
framhållas att Europadomstolen uttalat att, även om myndigheterna 
kan ha ett stort bedömningsutrymme – särskilt vad gäller omhänder-
tagande av barn – så är möjligheten till andra åtgärder, som begränsar 
föräldrarättigheter och kontakt med barn, mer inskränkta.207 Även 
vid ingripande åtgärder måste emellertid barnets bästa vägas mot för-
äldrarnas intressen.208 

Den svenska regleringen och tillämpningen av tvångsvård och 
omhändertaganden enligt LVU, och de ytterligare begränsningar 

 
205 Se t.ex. Olsson mot Sverige (I), dom 24 mars 1988, p. 59 och där gjord hänvisning, Eriksson 
mot Sverige, dom 22 juni 1989, p. 58, Margareta och Roger Andersson mot Sverige, dom 25 
februari 1992, p. 72, Rieme mot Sverige, dom 22 april 1992, p. 54. Dolhamre mot Sverige, 8 
juni 2010, p. 108, Levin mot Sverige, dom 15 mars 2012, p. 57, Jovanovic mot Sverige, dom 22 
oktober 2015, p. 74. 
206 Se t.ex. Margareta och Roger Andersson mot Sverige, dom 25 februari 1992, p. 75 och där 
gjorda hänvisningar. 
207 Se bl.a. Dolhamre mot Sverige, 8 juni 2010, p.110 och S.J.P och E.S mot Sverige, dom 28 
augusti 2018, p. 90. 
208 Levin mot Sverige, dom 15 mars 2012, p. 64. 
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som kan beslutas i anslutning till sådan vård, har vid flera tillfällen 
varit föremål för prövning av Europadomstolen. 

I Olsson mot Sverige (I) uttalade domstolen bl.a. att den rele-
vanta svenska lagstiftningen, vilket var omhändertagande för vård 
enligt 1980 års LVU, var klart utformad för att skydda barn.209 Den 
nuvarande regleringen i LVU har även den bedömts uppfylla kraven 
på att vara förenlig med lag och upprätthålla legitima syften.210 

I Eriksson mot Sverige prövade Europadomstolen också reglerna 
om flyttningsförbud var förenliga med artikel 8. När det gällde reg-
lerna om flyttningsförbud konstaterade domstolen att reglerna i sig 
var förhållandevis generellt utformade och gav ett stort bedömnings-
utrymme. Samtidigt ansåg domstolen att det sällan är möjligt att i 
förväg ange alla situationer där en flytt av ett barn från ett fosterhem 
skulle orsaka allvarlig risk för barnets fysiska eller psykiska hälsa. 
Med hänsyn till vägledningen i förarbetena och att förvaltningsdom-
stolarna, i flera instanser, kunde pröva besluten ansågs utformningen 
av regleringen, och den bedömningsmån som de gav, som rimliga 
och godtagbara i förhållande till artikel 8. Reglerna hade också ett 
legitimt syfte, nämligen att skydda barn.211 Samma bedömning gjor-
des i Rieme mot Sverige.212 

I Eriksson mot Sverige ansåg Europadomstolen dock att det hade 
skett ett brott mot Europakonventionen eftersom förälderns möj-
lighet att träffa sitt barn och återförenas med det genom flyttnings-
förbudet och en umgängesbegränsning, som båda gällt under lång 
tid, begränsades på ett sätt inskränkningen inte var proportioner-
lig.213 

Även reglerna om umgängesbegränsning har varit föremål för 
prövning. I Margareta och Roger Andersson mot Sverige ansåg 
Europadomstolen att möjligheten att begränsa kontakt mellan ett 
barn och föräldern, i det fallet var begränsningen total, hade stöd i 
lag och skedde i ett legitimt syfte, nämligen att skydda barns hälsa 
och moral samt barns fri- och rättigheter.214 

 
209 Olsson mot Sverige (I), dom 24 mars 1988, p. 64. 
210 Se Levin mot Sverige, dom 15 mars 2012, p. 57-58, Jovanovic mot Sverige, dom 22 oktober 
2015, p. 75 och S.J.P och E.S mot Sverige, dom 28 augusti 2018, p. 88. 
211Eriksson mot Sverige, dom 22 juni 1989, mål 11373/85, p. 60 och p. 67. 
212 Rieme mot Sverige, dom 22 april 1992, p. 61. 
213 Eriksson mot Sverige, dom 22 juni 1989, mål 11373/85, p. 71. 
214 Margareta och Roger Andersson mot Sverige, dom 25 februari 1992, p. 75–85. 
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5.3.3 Barnkonventionen 

Barnkonventionen antogs 1989 av FN:s generalförsamling. Kon-
ventionen trädde i kraft den 2 september 1990 när tjugo stater hade 
ratificerat konventionen.215 Sedan 1 januari 2020 gäller artiklarna 1–
42 i originaltexternas lydelse som svensk lag, lagen (2018:1197) om 
Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. 

Barnkonventionen innehåller en inledning och tre avdelningar. I 
del I behandlas barnets rättigheter enligt konventionen, i del II finns 
bestämmelser om konventionens efterlevnad och i del III finns bl.a. 
regler om ratificering och ikraftträdande. 

Barnkonventionen innehåller olika typer av rättigheter. Det rör 
sig om medborgerliga och politiska rättigheter men även sociala, 
ekonomiska och kulturella rättigheter. De medborgerliga och poli-
tiska rättigheterna är absoluta och staten är skyldig att garantera 
dessa rättigheter så fort konventionen är ratificerad. De sociala, eko-
nomiska och kulturella rättigheterna som syftar till att säkerställa ett 
grundläggande behov hos barnet är i stället beroende av de resurser 
och förutsättningar som en stat har. Konventionen gäller alla barn 
inom ett lands jurisdiktion och det får inte göras någon åtskillnad av 
något slag (artikel 2). 

I barnkonventionen betonas barnets särskilda sårbarhet och be-
hov av stöd och skydd. I konventionen finns därför även rättigheter 
som ger barn särskilt skydd mot våld, övergrepp och olika former av 
utnyttjande. I artikel 19 finns t.ex. en rätt till skydd mot alla former 
av fysiskt och psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller för-
sumlig behandling och sexuella övergrepp. 

Det barnperspektiv som konventionen förmedlar innebär att det 
enskilda barnet och barn som kollektiv ska stå i centrum vid beslut 
eller åtgärder som rör barnet eller barnen. Barnkonventionen ger 
också uttryck för föräldrarnas och familjens roll i barnets liv och ut-
veckling, och för att tillvarata barnets rättigheter. 

Enligt konventionens inledning är familjen den grundläggande 
enheten i samhället och den naturliga miljön för ett barns utveckling 
och välfärd. Barnens rätt till sina föräldrar kommer t.ex. till uttryck 
i artikel 9 där det finns en skyldighet för staten att säkerställa att barn 
inte skiljs från sina föräldrar och i artikel 11 som handlar om statens 
skyldighet att motverka olovligt bortförande och kvarhållande av 

 
215 SOU 2016:19, s. 87. 



Skyddet för barn som riskerar skadliga utlandsvistelser behöver utökas Ds 2022:9 

176 

barn i utlandet. Samtidigt innehåller artikel 9 ett undantag från denna 
princip i de fall då behöriga myndigheter skiljer barnet från föräld-
rarna vid t.ex. övergrepp och vanvård. 

I artikel 5 föreskrivs att konventionsstaterna ska respektera det 
ansvar och de rättigheter och skyldigheter som föräldrar (eller med-
lemmar av den utvidgade familjen eller gemenskapen enligt lokal 
sedvänja, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar 
för barnet) har för att barnet, utefter sin utveckling och förmåga, ska 
kunna utöva rättigheterna som erkänns i konventionen. Enligt arti-
kel 18 är det också föräldrarna, eller i förekommande fall, vårdnads-
havare som har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckl-
ing. Det är dock en bedömning av barnets bästa som i första hand 
ska beaktas vid åtgärder och beslut som rör barn (artikel 3). Barnets 
bästa kan inte frikopplas från övriga rättigheter. Rättigheterna ska 
ses som en helhet. De är odelbara och är ömsesidigt förstärkande.216 
Vid en bedömning av barnets bästa utgör barnets åsikt en väsentlig 
del. Barnet har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i 
frågor som rör barnet (artikel 12). Föräldrarna har alltså enligt kon-
ventionen en central roll för att säkerställa barnets rättigheter och 
för att vägleda och uppfostra barnet. 

Samtidigt erkänns i barnkonventionen också barnets rätt till 
skydd och omvårdnad i de fall då föräldrarna inte kan fullgöra sitt 
ansvar. I artikel 19 anges att konventionsstaterna ska vidta bl.a. lag-
stiftningsåtgärder för att skydda barn mot alla former av fysiskt eller 
psykiskt våld, skada eller övergrep, vanvård eller försumlig behand-
ling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, 
medan barnet är i föräldrarnas, den ena förälderns, en vårdnadsha-
vares eller annan persons vård. 

När det gäller det nuvarande utreseförbudets förenlighet med 
barnkonventionen gjordes i betänkandet Ökat skydd mot hedersre-
laterad brottslighet (SOU 2018:69) följande bedömning:217 

När det gäller barnkonventionen är det utredningens bedömning att in-
förandet av ett utreseförbud är förenligt med denna, bl.a. mot bakgrund 
av att en sådan ordning syftar till att skydda barn från övergrepp och 
utnyttjande (artiklarna 19 och 36). Prövningen av frågor om utreseför-
bud måste dock grunda sig på vad som är bäst för barnet och innebära 
en rätt för barnet att bli hörd varvid dess inställning ska tillmätas bety-
delse i förhållande till barnets ålder och mognad (artiklarna 3 och 12), 

 
216 Prop. 2017/18:186, s. 96. 
217 SOU 2018:69, s. 185. 
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vilket vi återkommer till i författningskommentaren till de föreslagna 
ändringarna i LVU. 

5.4 Överväganden 

5.4.1 Fler barn behöver skyddas mot skadliga 
utlandsvistelser 

Bedömning: Fler barn behöver skyddas mot skadliga utlandsvis-
telser än vad som är möjligt med dagens regler. 

Skälen för bedömningen 

Barns förhållanden vid skadliga utlandsvistelser varierar kraftigt 

Av den här utredningen framgår att utlandsresor för att ett barn ska 
ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse är en av de 
vanligare anledningarna till skadliga utlandsvistelser för barn. Det 
har vidare framgått av utredningen att utlandsresor för könsstymp-
ning förekommer, om än, enligt vad som är känt, i mindre omfatt-
ning. Samtidigt har det i vår utredning framkommit att för barn 
skadliga utlandsvistelser förekommer i betydande omfattning även i 
andra fall. 

Så kallade uppfostringsresor är en vanlig anledning till för barn 
skadliga utlandsvistelser. Uppfostringsresor kan ofta ha en koppling 
till miljöer med hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med en så-
dan utlandsvistelse kan då vara att föräldrarna vill återta kontrollen 
över barnet för att upprätthålla familjens heder. Det kan handla om 
att barnet skaffat sig en pojk- eller flickvän, att barnet har hamnat i 
missbruk och kriminalitet eller att man vill att barnet ska stärka sin 
kulturella och religiösa tillhörighet. Uppfostringsresor förekommer 
emellertid även i fall där det inte finns någon koppling till en heders-
kontext eller där uppfostringsresan inte är ett utlopp för ett heders-
förtryck. 

En uppfostringsresa kan innebära att barnet placeras utomlands, 
ibland på obestämd tid, på en anstalt, institution eller skola, t.ex. ko-
ranskola. Vanligast är dock att barnet befinner sig hos släktingar eller 
familjevänner utomlands. Även då är det dock vanligt att barnet 
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placeras i en mer eller mindre strikt skola. För barnet kan det inne-
bära en stor otrygghet att vara skilda från sina föräldrar och sitt öv-
riga nätverk. Under en sådan uppfostringsresa kan barn dessutom 
utsättas för olika former av bestraffningar och fysiskt och psykiskt 
våld av allvarligt slag och den kan också leda till att barnet missar en 
del av sin skolgång. 

En annan typ av skadlig utlandsvistelse som uppvisar stora lik-
heter med uppfostringsresor är vistelser som syftar till att omvända 
hbtqi-personer. Hur många personer som utsätts för detta har det i 
och för sig inte kommit fram uppgifter om i den här utredningen. I 
den kartläggning som MUCF nyligen genomfört framgår dock att 
det förekommer resor av den här typen bland hbtqi-personer och att 
de då utsätts för liknande saker som kan drabba barn vid s.k. upp-
fostringsresor.218 Inte heller i den kartläggningen har emellertid om-
fattningen av utlandsvistelser för omvändelseförsök närmare kunnat 
klarläggas.  

Eftersom förhållandena vid uppfostringresor varierar avsevärt är 
det ibland svårt att skilja ut de fall där det handlar om för barn skad-
liga utlandsvistelser från andra fall. Det förekommer fall som kan 
jämställas med att ett barn inom Sverige skickas till en släkting på 
annan ort för att, under ordnade förhållanden, bryta ett destruktivt 
beteende. Det finns också exempel på utlandsvistelser som skett för 
att bryta ett barns kriminalitet eller missbruk som har fallit väl ut. 
Att det i vissa fall kan vara svårt att bedöma skadligheten för barnet 
av en uppfostringsresa, eller att en sådan resa i vissa fall kan ha posi-
tiva effekter för barnet, kan emellertid inte utgöra ett skäl för att det 
inte ska kunna meddelas utreseförbud för barn där en uppfostrings-
resa innebär en risk för att barnet far illa. Tvärtom är det mycket 
angeläget att skydda barn mot utlandsvistelser av detta slag som är 
skadliga för barnets hälsa eller utveckling. Som nämnts är uppfost-
ringsresor nämligen en vanlig anledning till för barn skadliga ut-
landsvistelser. 

Det förekommer också för barn skadliga utlandsvistelser i åtskil-
ligt fler fall än de ovan nämnda. En anledning till att barn förs utom-
lands är att föräldrarna vill undanhålla barnet från sociala myndig-
heter och den situationen är inte begränsad till hedersmiljöer. Det 
kan handla om att en orosanmälan för barnet har gjorts eller att in-
gripanden enligt LVU är förestående eller har beslutats. Det kan 

 
218 Se avsnitt 3.1.3 och 3.5.3. 
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också handla om att ett barn förs utomlands för att hålla det undan 
från de sociala myndigheterna när dessa ingripit mot ett syskon. När 
barn förs utomlands i dessa situationer finns det många gånger skäl 
att befara att barnet drabbas av en skadlig utlandsvistelse. Det finns 
ju nämligen en anledning till insatserna från de sociala myndighet-
erna. 

Som framgick i avsnitt 3.4.1 och 3.5.8 förekommer det också i 
enstaka fall av de ärenden som UD hanterat uppgifter om att barn 
utsätts för allvarliga brott eller befinner sig i en kriminell miljö, det 
kan t.ex. röra sig om barn som riskerar att utsättas för människohan-
del eller barn med kriminellt belastade föräldrar som lämnar Sverige 
för att undkomma svenska myndigheter. Att barn används i gränsö-
verskridande kriminalitet och att de, i sådana situationer, lämnar Sve-
rige eller förs ut ur landet efter att ha blivit omhändertagna framgår 
också av uppgifter från Polismyndigheten (se även där avsnitt 3.4.1 
och 3.5.8). 

Av de erfarenheter som Nationella kompetensteamet mot he-
dersrelaterat våld och förtryck har så kan risken för att barn drabbas 
av skadliga utlandsvistelser vara större i samband med att LVU-vård 
avslutas, när vården övergår till att ske i hemmet eller när insatser 
från socialtjänsten annars avslutas. Även i dessa fall kan det alltså 
finnas en risk för att barnet drabbas av en skadlig utlandsvistelse, 
som en reaktion på att myndigheterna ingripit eller att barnet berät-
tat om sin situation. 

Ytterligare en typ av för barn skadliga utlandsvistelser är resor 
med koppling till terroristorganisationer. Ett mindre antal barn har 
rest till konfliktområdena i Syrien och Irak för att själva delta i stri-
digheter eller terroristverksamhet. En vanligare situation har i stället 
varit att barn har tagits med av föräldrar till konfliktområdet. Det 
kan inte råda någon tvekan om att det i dessa fall är fråga om för barn 
skadliga utlandsvistelser. Detsamma måste anses gälla i fall där ut-
landsvistelsen, utan att den behöver involvera samröre med en terr-
oristorganisation, avser krigs- eller konfliktområden. Barn behöver 
rimligen kunna skyddas mot utlandsvistelser som sker i sådana om-
råden. 

Oavsett anledningen till en skadlig utlandsvistelse och vad barnet 
i övrigt kan drabbas av under en sådan så kan det också förmodas att 
långvariga utlandsvistelser, åtminstone vistelser som sker utanför 
skolloven, orsakar svårigheter för barnets skolgång. I den norska 
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undersökningen av bortförda barn som genomfördes bland de 
norska kommunerna var nämligen oro för skolgången den typ av oro 
som förekom bland flest kommuner (se avsnitt 4.1). I den danska 
undersökningen som nämndes tidigare konstaterades också att 
längre frivilliga utlandsvistelser som sker utanför skolloven i viss 
mån leder till problem vad gäller skolgången (se avsnitt 4.2). 

Det kan också tänkas ytterligare fall av utlandsvistelser där ett 
barns utveckling och hälsa riskerar att allvarligt skadas. Så kan vara 
fallet om barnet själv under en utlandsvistelse utsätter sig för skad-
liga miljöer, t.ex. genom att delta i allvarlig brottslighet eller miss-
bruka narkotika. Ett annat exempel är utlandsvistelser i syfte att ge-
nomföra oskuldskontroller, utfärda oskuldsintyg, genomföra hy-
menoperationer och liknande. 

Mot bakgrund av det sagda står det klart att förhållandena varie-
rar avsevärt vid för barn skadliga utlandsvistelser och att det finns ett 
behov av att kunna skydda barn som riskerar att utsättas för skadliga 
förhållanden utomlands. 

Ett stort antal barn lever i en hederskontext 

Risken för att ett barn utsätts för skadliga utlandsvistelser är betyd-
ligt större för barn som lever i en miljö med hedersrelaterat våld och 
förtryck än för andra barn. Hur många barn som lever i en heders-
kontext är därför av intresse. 

Av den tidigare presenterade utredningen (se avsnitt 3.1.5) om 
barn som lever i en hederskontext framgår att det är svårt att närmare 
precisera hur många barn som lever i en sådan miljö i Sverige i dag. 
De olika undersökningar som är gjorda bygger inte på en enhetlig 
definition av hedersrelaterat våld och förtryck och har också haft 
olika inriktningar. 

I sammanhanget måste också beaktas den tystnadskultur som är 
förknippad med miljöer med hedersrelaterat våld och förtryck. Mil-
jön är sålunda sluten och det är viktigt att skydda kollektivet och att 
värdera kollektivet högre än individen. Offer för hedersrelaterat våld 
och förtryck kan vara kontrollerade av förövaren men samtidigt be-
roende av denne. Offret kan vidare känna samhörighet med föröva-
ren och de som stödjer denne, t.ex. andra familjemedlemmar. Den 
tystnadskultur som råder medför att ett betydande mörkertal kan 
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befaras när det gäller hur många barn som lever i en miljö med he-
dersrelaterat våld och förtryck. 

Även om det alltså inte utifrån de undersökningar som gjorts går 
att mera precist ange hur många barn i Sverige som lever i en heders-
kontext råder det ingen tvekan om att det rör sig om ett mycket stort 
antal barn, något som är ett samhällsproblem. Som redovisats i av-
snitt 3.1.5 beräknade Länsstyrelserna år 2004 att mellan 1 500 och 
2 000 flickor och unga kvinnor var utsatta för hedersrelaterat våld 
och förtryck. Senare undersökningar pekar på att det handlar om be-
tydligt fler barn och unga. Exempelvis uppskattades i MUCF:s (då-
varande Ungdomsstyrelsen) undersökning 2009 att ungefär 70 000 
unga levde med begränsningar i fråga om vem de fick gifta sig med 
eller att familjen ställde upp villkor kring valet av partner. Av de kart-
läggningar som för något år sedan gjordes i Sveriges fyra största stä-
der framkom också att mellan 7 och 20 % av eleverna i årskurs nio 
levde med hedersrelaterade normer och förtryck. Andra undersök-
ningar pekar i liknande riktning. 

Med hänsyn till samhällsutvecklingen är det är svårt att tro att det 
på senare tid har skett en minskning av antalet barn som lever i en 
miljö med hedersrelaterade normer och förtryck. Mot denna bak-
grund och med beaktande av tystnadskulturen i hedersmiljöer är en 
rimlig bedömning att det mycket väl kan vara tiotusentals barn som 
lever i en hederskontext. I propositionen Ett särskilt brott för he-
dersförtryck framhålls dessutom att de som drabbas av hedersrelate-
rat våld och förtryck till stor del är barn och unga med utländsk bak-
grund och att våldet och förtrycket mot dem snarare kan vara mer 
påtagligt om de befinner sig utomlands.219 

Vissa av de barn som lever med hedersrelaterat våld och förtryck 
behöver alltså skyddas mot andra skadliga utlandsvistelser än de som 
enligt dagens regler kan föranleda utreseförbud. Det bör vidare be-
aktas att det i många fall där det förekommer en hedersproblematik 
finns ett latent hot om att barnet kan föras utomlands om inte fa-
miljens eller släktens normer och värderingar följs. Ett utvidgat ut-
reseförbud skulle i det avseendet kunna förbättra situationen för 
barn som lever under sådana förhållanden och vara ett verktyg för 
att skydda barn från att utsättas för hedersrelaterade kränkningar 
och våld utomlands. 

 
219 Prop. 2021/22:138, s. 30 f. 
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Skadliga utlandsvistelser för barn förekommer i stor omfattning och 
även utanför en hederskontext 

Utifrån det som framkommit i arbetet med den här utredningen ut-
sätts barn i en hederskontext i betydande omfattning för skadliga 
utlandsvistelser som enligt gällande rätt inte kan föranleda ett beslut 
om utreseförbud. Det kan bl.a. handla om så kallade uppfostringre-
sor men det förekommer också andra anledningar till för barn skad-
liga utlandsvistelser. 

Av SCB:s undersökning, som genomfördes på uppdrag av Nat-
ionella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid 
Länsstyrelsen i Östergötlands län, om bortförda barn i en heders-
kontext år 2019 framgår, utifrån de uppgifter som lämnades av kom-
munerna, att 172 barn var bortförda eller misstänktes vara bortförda. 
Barnen utgjorde 86 procent av de personer som kommunerna hade 
kännedom om som var bortförda eller misstänkes vara det. I majori-
teten av fallen var syftet med bortförandet eller det misstänkta bort-
förandet okänt eller så fanns det ett annat syfte än de som nu kan 
ligga till grund för ett beslut om utreseförbud. Samma bild fram-
kommer av de samtal som Nationella kompetensteamet tar emot till 
sin stödtelefon. Under år 2021 tog de emot samtal rörande 82 per-
soner som var bortförda eller som hölls kvar utomlands. Om man 
räknar in även risk för och hot om bortförande så är siffran högre. 
Under åren 2014–2021 har Nationella kompetensteamet tagit emot 
samtal rörande 463 personer som rent faktiskt var bortförda eller 
som hölls kvar utomlands. Om man även räknar in risk för eller hot 
om att bli bortförd eller kvarhållen utomlands rör det sig om 809 
personer under samma tidsperiod. 

Om man antar att andelen barn i dessa samtal motsvarar det som 
framkom i undersökningen som SCB genomförde bland kommu-
nerna innebär det att samtalen under 2014–2021 rört knappt 400 
barn som var bortförda eller kvarhållna och totalt knappt 700 barn 
om man även räknar in risk för eller hot om att bli bortförd eller 
kvarhållen utomlands. Bara i samtalen till stödtelefonen kan det 
alltså röra sig om ungefär 100 barn per år där det åtminstone finns 
risk eller hot om att barnet blir bortfört eller kvarhållet utomlands. 

Även från UD finns det uppgifter om personer som rent faktiskt 
utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck utomlands. Under år 
2020 inkom till UD ärenden rörande 88 barn som utsatts för 
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familjerelaterat tvång, vilket bl.a. omfattar ärenden där personer i en 
patriarkal eller hederskontext förs bort till eller kvarhålls i utlandet. 
Under åren 2018 och 2019 var motsvarande siffror 138 barn per år. 

Av intresse är även de undersökningar som gjorts i Norge och 
Danmark och som redovisades i kapitel 4. I en norsk undersökning 
har antalet ”kvarlämnade barn”, med vilket avses barn som mot sin 
vilja uppehåller sig i utlandet, under åren 2016–2018 beräknats uppgå 
till mellan 600 och 1 400. I en dansk undersökning från 2018 upp-
skattades antalet barn och unga med icke-västlig barngrund som va-
rit föremål för långvariga utlandsvistelser till 204. Även om dessa 
undersökningar inte uttryckligen avser barn som förs bort inom ra-
men för en hederskontext så visar de att problematiken med barn 
som förs utomlands är förhållandevis vanlig även i Norge och Dan-
mark. 

Till det kommer också det faktum att hederskontexten är en tyst-
nadskultur och som framhölls bl.a. i betänkandet Ett särskilt heders-
brott (SOU 2020:57) finns det sannolikt ett mörkertal när det gäller 
personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Trots att det kan förväntas att det finns ett mörkertal vad gäller 
barn som utsätts för skadliga utlandsvistelser i en hederskontext vi-
sar uppgifterna från Nationella kompetensteamet mot hedersrelate-
rat våld och förtryck och UD-KC att det rör sig om åtminstone 100–
200 barn som årligen utsätts för skadliga utlandsvistelser, eller riske-
rar eller hotas med sådana, som en följd av ett hedersrelaterat våld 
och förtryck. 

Utöver dessa uppgifter finns också de avgöranden som redovisats 
kring de nuvarande reglerna om utreseförbud och exempel kring 
skadliga utlandsvistelser från socialtjänster och andra organisationer 
som vi varit i kontakt med under arbetet med utredningen. Slutsats-
en av det sagda är att skadliga utlandsvistelser för barn som lever i en 
hederskontext är relativt vanliga och att det i många fall handlar om 
utlandsvistelser som enligt gällande rätt inte kan föranleda ett utre-
seförbud. 

Därtill kommer att för barn skadliga utlandsvistelser också före-
kommer utan samband med hedersmiljöer eller med ett oklart sådant 
samband. Enligt uppgifter från flera håll (se avsnitt 3.5.5 och 3.5.6) 
förekommer det, utan koppling till en hederskontext, ärenden där 
barn förs bort för att undvika ingripanden från socialtjänsten och 
barn som förs bort av en vårdnadshavare vilket ofta kan vara skadligt 
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för barnet. I vissa fall rör bortföranden barn som riskerar att utsättas 
för människohandel och barn som förs med utomlands av kriminellt 
belastade föräldrar för att undkomma svenska myndigheter. 

En annan typ av skadlig utlandsvistelse som har drabbat barn un-
der senare år är barn som har förts med av en eller båda föräldrarna 
till konfliktområdet i Syrien och Irak, t.ex. till områden kontrolle-
rade av Islamiska staten och barn som rest ner för att ansluta sig till 
stridande parter där (se närmare i avsnitt 3.5.7). 

Mot bakgrund av det som sagts kan det befaras att hundratals 
barn varje år utsätts för, eller i vissa fall utsätter sig själva för, skadliga 
utlandsvistelser. Behovet av ett starkare barnskydd är alltså påtagligt. 

5.4.2 Utreseförbud för barn ger ett bra skydd mot skadliga 
utlandsvistelser 

Bedömning: Regler om utreseförbud är ett bra verktyg för att 
hindra skadliga utlandsvistelser. Utreseförbud bör kunna beslu-
tas för fler typer av skadliga utlandsvistelser än vad som är fallet 
idag. 

Skälen för bedömningen 

De nuvarande reglerna om utreseförbud för barn har medfört ett för-
bättrat barnskydd 

Den 1 juli 2020 infördes möjligheten att meddela utreseförbud för 
barn när det finns en påtaglig risk för att barnet utomlands kommer 
att utsättas för könsstympning eller ingå äktenskap eller en äkten-
skapsliknande förbindelse. Som framgår av avsnitt 5.1.2 har reglerna 
om utreseförbud tillämpats i ett flertal fall, vanligen för att förhindra 
att barn utsätts för äktenskap eller en äktenskapsliknande förbin-
delse. Oftast har utreseförbud aktualiserats samtidigt med ingripan-
den enligt LVU eller andra insatser från socialtjänsten.  

Införandet av möjligheten att meddela utreseförbud har alltså fal-
lit väl ut. Det ligger visserligen nära till hands att anta att fler barn, 
kanske till och med betydligt fler barn, varit i behov av det skydd 
som ett utreseförbud enligt nu gällande regler kan ge. Samtidigt har 
dock ett betydande antal beslut om utreseförbud meddelats och ett 



Ds 2022:9 Skyddet för barn som riskerar skadliga utlandsvistelser behöver utökas 

185 

flertal barn har alltså genom möjligheten till utreseförbud sluppit ut-
landsvistelser med sådana syften som nämnda lagreform avsåg att 
förhindra.  

Möjligheten att besluta om utreseförbud kan dessutom antas ha 
haft en viss preventiv effekt på så sätt att planer på för barn skadliga 
utlandsresor inte aktualiserats eller inte genomförts. Mot denna bak-
grund har införandet av möjligheten att meddela utreseförbud för 
barn medfört ett förbättrat barnskydd. 

En ändring av reglerna om utreseförbud bör endast ta sikte på vid 
vilka förhållanden under en utlandsvistelse som utreseförbud kan bes-
lutas 

Det är svårt att rikta någon kritik mot den nu gällande möjligheten 
att besluta om utreseförbud för barn. Detta eftersom utlandsresor i 
syfte att barnet ska ingå äktenskap, äktenskapsliknande förbindelse 
eller könsstympas aldrig kan anses godtagbara. 

Vid remissbehandlingen av betänkandet Ökat skydd mot heders-
relaterad brottslighet (SOU 2018:69) ansåg flera remissinstanser att 
det fanns skäl att överväga om det skulle vara möjligt att besluta om 
utreseförbud även för personer upp till 20 eller 21 år. Detta med hän-
syn till att även unga vuxna drabbas av resor i syfte att t.ex. tvinga 
dem att ingå äktenskap. Liknande synpunkter har framförts från 
vissa håll även i arbetet med den här utredningen. När utreseförbud-
et infördes ansåg regeringen att det inte fanns skäl för att reglerna 
skulle omfatta även personer över 18 år. Som skäl för det framfördes 
bl.a. att barn generellt sett är lättare att förleda än vuxna, att vuxna i 
många fall anses skyddade på andra sätt, främst genom straffrättsliga 
regler, och att vuxna också måste anses ha en annan möjlighet att 
värja sig mot att föras ut ur Sverige. Utreseförbud skulle dessutom, 
enligt regeringen, i många fall bli aktuellt i samband med vård som 
beslutats med stöd av 2 § LVU och sådan vård upphör senast när ett 
barn fyller 18 år.220 

Även med ett utvidgat tillämpningsområde för reglerna om utre-
seförbud gör sig, enligt vår mening, dessa argument gällande. I vårt 
uppdrag nämns också uttryckligen att det avser ett utvidgat utrese-
förbud för barn. Det finns alltså enligt vår mening inte skäl att nu 

 
220 Prop. 2019/20:131, s. 67. 
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överväga att utreseförbud ska kunna meddelas även för unga vuxna, 
t.ex. upp till 20 eller 21 år. 

Att möjligheten att meddela utreseförbud knutits till att det ska 
finnas en ”påtaglig risk” för att barnet utomlands ska utsättas för 
könsstympning eller ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande för-
bindelse förefaller vidare vara väl avvägt. Intresset av att skydda barn 
kan sålunda tillgodoses på ett rimligt sätt samtidigt som det bara un-
dantagsvis torde inträffa att utreseförbud meddelas fastän det inte 
funnits något behov av att skydda barnet. 

En ändring av kravet på ”påtaglig risk” till att exempelvis bara 
kräva ”risk” skulle visserligen kunna öka barnskyddet men samtidigt 
innebära en risk för att utreseförbud beslutas i onödan i åtskilliga 
fall. Detta skulle kunna medföra negativa konsekvenser för inte bara 
barnet i fråga utan också dess familj och nätverk. Att å andra sidan 
skärpa kravet skulle antagligen medföra att regleringen blir ineffek-
tiv och inte tillräckligt tillgodoser intresset av barnskydd. Till det 
sagda kommer att den nuvarande regleringen varit i kraft under rela-
tivt kort tid och synes fungera förhållandevis väl, vilket också det 
talar mot att ändra kravet på ”påtaglig risk”. I samma riktning talar 
att det beviskravet används vid prövningen om vård ska ske enligt 
LVU och alltså är väl inarbetat. 

Reglerna om förutsättningarna för att meddela ett utreseförbud 
liksom regelverket i övrigt på området är relativt nya och det har 
endast framkommit en mer grundläggande kritik mot reglerna om 
själva förutsättningarna för att kunna meddela ett utreseförbud för 
barn. Mot den bakgrunden bör ändringar göras endast när det gäller 
vid vilka skadliga utlandsvistelser som utreseförbud kan meddelas. 
Regelverket på området i övrigt bör fortsätta att gälla oförändrat. 

Möjligheten att skydda barn mot skadliga utlandsvistelser på annat 
sätt än genom utreseförbud är begränsade 

I avsnitt 5.2.1 har vi redogjort för att svenska myndigheter har be-
gränsade möjligheter att agera i utlandet när ett barn redan vistas där. 
Det gäller särskilt om det land barnet vistas i inte är en del av det 
internationella samarbetet på området, vilket torde vara mycket van-
ligt när det gäller de länder där det oftast förekommer för barn skad-
liga utlandsvistelser. Möjligheterna för svenska myndigheter att 
agera kan också försvåras om barnet har kopplingar till det land det 
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vistas i, t.ex. när barnet är medborgare i det landet eller av myndig-
heterna där anses vara det. Det är alltså förenat med betydande svå-
righeter att snabbt kunna återföra ett barn till Sverige om barnet re-
dan vistas utomlands.  

Andra regler än de om utreseförbud är vidare helt otillräckliga för 
att åstadkomma ett rimligt skydd för barn mot skadliga utlandsvis-
telser. De straffprocessuella reglerna, som häktning och reseförbud, 
och reglerna om kontaktförbud riktar sig mot misstänkta eller möj-
liga förövare och inte mot den skyddsbehövande. Dessa regler kan 
alltså inte hindra att barnet själv med giltigt pass förmås resa utom-
lands och inte heller att barnet förs utomlands av någon annan som 
har möjlighet att göra det, t.ex. en släkting eller bekant som det inte 
riktats några tvångsåtgärder mot. Erfarenheten visar vidare att inte 
heller ett beslut om vård enligt LVU alltid kan förhindra för barn 
skadliga utlandsresor. Sådan vård kan i och för sig inte ske utomlands 
men det finns begränsade möjligheter enligt de reglerna att t.ex. 
hindra att barn tar sig tillbaka till sin familj och därefter blir förda 
utomlands. Nu nämnda regelverk är helt enkelt inte utformade för 
att förhindra att barn förs eller kvarhålls utomlands.  

Som framgått tidigare finns det ett påtagligt behov av att förbättra 
skyddet för barn mot skadliga utlandsvistelser. Det förhållandet att 
möjligheterna att åstadkomma detta på annat sätt än genom utrese-
förbud är begränsade talar för att utreseförbud för barn bör kunna 
användas i fler fall än för närvarande. 

5.4.3 Ett utvidgat utreseförbud bör utformas generellt 

Bedömning: Ett utreseförbud med ett utvidgat tillämpningsom-
råde bör utformas generellt. Det bör ta sikte på risken för att bar-
nets hälsa och utveckling skadas och inte på vissa typer av brott 
eller skadliga handlingar. 
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Skälen för bedömningen 

Ett utvidgat utreseförbud bör inte bara omfatta vissa typer av brott el-
ler skadliga handlingar som barn kan utsättas för utomlands 

Vårt huvuduppdrag är att utreda om tillämpningsområdet för utre-
seförbudet bör utvidgas i syfte att motverka att barn far illa utom-
lands. I uppdraget nämns att vi ska ta ställning till om tillämpnings-
området för utreseförbudet bör utvidgas till att omfatta risken för 
att barn förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att utsättas för 
andra brottsliga gärningar än barnäktenskap och könsstympning. 
Det framgår också att vi bör ta ställning till om tillämpningsområdet 
ska omfatta risk för varje brottslig gärning eller om det bör vara fråga 
om risk för mer kvalificerad brottslighet, t.ex. allvarlig våldsbrotts-
lighet och sexualbrott. Dessutom ska vi ta ställning till om utrese-
förbud ska kunna meddelas vid risk för att ett barn förs utomlands 
eller lämnar Sverige i syfte att delta i allvarlig brottslighet, t.ex. ter-
roristbrottslighet och brottslighet med kopplingar till kriminella 
nätverk. 

Som vi har redogjort för i avsnitt 3.5 och som vi även varit inne 
på flera gånger tidigare i våra överväganden så skiljer sig förhållan-
dena kraftigt åt för de barn som förs utomlands och utsätts för olika 
former av skadliga handlingar eller förhållanden. I avsnitt 3.5.9 har 
vi dessutom lyft fram att det i många fall är så att det egentliga syftet 
med en resa kan vara oklar för barnet, och därmed många gånger 
även för socialtjänsten. Syftet med en utlandsvistelse kan dessutom 
hemlighållas. Det förekommer också utlandsvistelser där det efter 
hand framkommer att syftet med resan var något annat eller att syf-
tet ändrats, t.ex. att vad som kan betecknas som en uppfostringsresa 
senare innefattar påtryckningar och hot för att barnet ska ingå äkten-
skap. 

Inom ramen för de s.k. uppfostringsresorna förekommer det 
också allt från allvarligt våld och allvarliga kränkningar mot barn till 
mer upprepat mindre allvarligt våld eller psykiskt våld. I många fall 
lär det på förhand vara svårt att säga exakt vilka handlingar ett barn 
kan komma att utsättas för. Det kan kanske stå klart att förhållan-
dena i och för sig kommer vara skadliga för barnet och att det riske-
rar olika grader av våld eller psykisk misshandel, men att det samti-
digt är oklart vilket eller vilka brott som barnet kan komma att ut-
sättas för. Då inställer sig frågan om det i en sådan situation kan 
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anses finnas en risk för att barnet utsätts för t.ex. grov misshandel, 
frihetsberövanden eller olaga tvång eller ”endast” upprepade lindri-
gare fall av misshandel och ofredanden. 

Om föräldrarna avser att föra barn utomlands för att bestraffa 
barnet kan det, om förutsättningen för ett utreseförbud ska vara att 
ett barn utsätts för vissa brott, också vara möjligt att undvika ett ut-
reseförbud genom att peka på att en eventuell risk för barnet i vart 
fall endast rör något annat brott eller någon lindrigare brottslig 
handling. Samma gränsdragningsproblem kan även uppkomma för 
andra brottsliga handlingar om man väljer en sådan utformning som 
man pekar på i uppdraget. En uppräkning av alla de brottsliga hand-
lingar som bör kunna leda till ett utreseförbud skulle dessutom bli 
lång och svår att tillämpa. Det rör sig nämligen om allt från vålds-
brott, vissa brott mot frihet, sexualbrott, terroristbrottslighet, nar-
kotikabrottslighet och kanske vissa förmögenhetsbrott som allvar-
liga rån. 

En annan sak som starkt talar mot att göra en sådan avgränsning 
som lyfts fram i uppdraget är att den skulle utesluta de barn som förs 
utomlands eller lämnar Sverige för att åka till mycket skadliga mil-
jöer, utan att de riskerar att utsättas för eller begå brott. Här kan 
främst framhållas de barn, ibland väldigt unga, som förts med av en 
eller båda föräldrarna till konfliktområdet i Syrien och Irak eftersom 
föräldrarna vill ansluta sig till någon stridande part. Som framgick i 
avsnitt 3.3.2 och 3.5.7 har detta varit betydligt vanligare än barn som 
själva rest ner för att delta i stridigheterna. Om barnen inte är så 
gamla att de själva kan värvas till en stridande part är det svårt att se 
att de redan genom att föras till eller befinna sig i ett sådant område 
kan sägas löpa en påtaglig risk för att utsättas för brott och de kan 
inte heller själva anses begå allvarliga brott endast genom en närvaro 
där. Det står dock enligt vår mening helt klart att förhållandena i 
sådana områden är så skadliga att man i största möjliga mån bör 
hindra barn från att åka dit. Som vi berörde i avsnitt 3.5.7 förekom 
det i områden kontrollerade av IS t.ex. offentliga avrättningar. Att 
föräldrar har låtit barn växa upp i en sådan miljö har också, vilket 
framgår av avsnitt 5.1.3, ansetts vara skäl för att omhänderta barnen. 

Om det inte är möjligt att göra en helhetsbedömning av barnets 
behov av skydd och de risker som kan finnas för barnet så riskerar 
reglerna om utreseförbudet enligt vår mening alltså att utesluta flera 
situationer där det finns ett starkt behov av att skydda barn. I de 
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avgöranden som kommit kring utreseförbud enligt de nu gällande 
reglerna kan man se den här problematiken redan idag. Det finns ex-
empel på avgöranden där det funnits en stark oro för barns hälsa och 
utveckling på grund av risk för bestraffningar utomlands men där det 
inte ansetts att risken för att barnet ska giftas bort varit tillräckligt 
konkret eller där andra grunder än vad som idag kan leda till utrese-
förbud har anförts.221 Eftersom utreseförbud endast kan meddelas 
vid resor med vissa angivna syften har ett sådant förbud inte kunnat 
meddelas i dessa fall. 

Ett annat sätt att utforma ett sådant tillämpningsområde som 
man är inne på i uppdraget skulle vara att alla brottsliga gärningar 
skulle kunna leda till ett utreseförbud. Inte heller den lösningen är 
dock lämplig. Det skulle nämligen innebära att redan en risk för att 
barnet utsätts för ett fall av ringa misshandel eller ett fall av ofre-
dande utomlands skulle leda till ett utreseförbud och även risken för 
att utsättas för t.ex. stöld. En så ingripande åtgärd som ett utreseför-
bud skulle enligt vår bedömning inte i de fallen vara proportionerlig 
i förhållande till den skada som barnet kan drabbas av genom sådana 
brott. 

Om man i stället skulle ange att det krävs brott med viss straff-
skala eller visst straffvärde för ett utreseförbud uppkommer proble-
met att det av reglerna om utreseförbud inte tydligt framgår vad för-
utsättningarna för ett utreseförbud är. Eftersom det rör sig om en 
ingripande åtgärd bör man i möjligaste mån precisera vilka bedöm-
ningskriterier som finns för ett utreseförbud. Detta inte minst för 
att reglerna ska vara förenliga med Sveriges åtaganden enligt Euro-
pakonventionen. Eventuella förändringar av straffskalor för brott 
skulle med en sådan utformning också påverka vad som kan leda till 
beslut om utreseförbudet. Även med en sådan utformning skulle 
dessutom handlingar som i de allra flesta fall inte skadar barnets hälsa 
eller utveckling kunna leda till ett utreseförbud, t.ex. risken att bar-
net utsätts för ett förmögenhetsbrott vid en utlandsvistelse. 

En annan sak som talar emot att koppla reglerna om utreseförbud 
till risken för att begå eller utsättas för brott är att reglerna om utre-
seförbud är placerade i LVU. Detta eftersom de ses som en skydds-
åtgärd för barn. Redan när reglerna infördes framfördes synpunkter 

 
221 Se t.ex. Förvaltningsrätten i Göteborgs beslut den 20 december 2021, mål 14671-21, För-
valtningsrätten i Linköpings beslut den 18 mars 2021, mål 1898-21 och Förvaltningsrätten i 
Malmös beslut den 30 september 2020, mål 12277-20. 
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från vissa remissinstanser om att man borde överväga att införa en 
särskild lag som reglerade utreseförbudet, just för att utreseförbudet 
skiljer sig åt från de andra åtgärder som kan vidtas enligt LVU. Om 
man nu skulle koppla ett utvidgat tillämpningsområde för utreseför-
budet till brott som ett barn riskerar att utsättas för eller själv begå 
skulle det innebära att man än mer går ifrån de bedömningsgrunder 
som finns för de andra åtgärderna i LVU. 

Kopplat både till detta och till de gränsdragningsproblem som 
kan uppstå kring vilka brott ett barn kan utsättas för utomlands är 
också den omständigheten att det, så som reglerna ser ut nu, är so-
cialnämnden som ansöker om utreseförbud (och fattar beslut om 
tillfälligt utreseförbud). Med en koppling till olika former av brotts-
liga handlingar skulle man lägga ett ansvar på socialnämnden att ta 
ställning till vilket brott som det som ett barn eller någon annan upp-
ger att barnet riskerar att utsättas för ska hänföras till. Detta är inget 
som socialnämnden arbetar med normalt sett och det kan förväntas 
att detta skulle leda till praktiska svårigheter. 

Det finns alltså starka skäl som talar mot att förutsättningarna för 
att meddela utreseförbud ska kopplas till risken för att ett barn ut-
sätts för eller begår brott, oavsett om detta anges som vissa särskilda 
brott eller om det gäller rent allmänt. 

Om förutsättningarna för ett utreseförbud ska kopplas till en så-
dan risk finns det anledning att överväga om reglerna inte bör place-
ras i en egen lag. En sådan reglering skulle nämligen avvika från öv-
riga regler i LVU och snarare likna reglerna om kontaktförbud, även 
om ett utreseförbud innebär ett förbud för den skyddsbehövande 
personen. Det kan också finnas skäl att överväga om det i stället för 
socialtjänsten då bör vara t.ex. polis eller åklagare som ansöker om 
utreseförbud och fattar beslut om tillfälliga utreseförbud och att 
dessa sedan prövas av allmän domstol i stället för av allmän förvalt-
ningsdomstol. 

Med hänsyn till vad som sagts här ovan är det alltså vår bedöm-
ning att ett utvidgat utreseförbud inte bör utformas på så sätt att det 
bara omfattar vissa typer av brott eller skadliga handlingar som barn 
kan utsättas för utomlands. 
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En mer generell reglering av utreseförbudet ger ett bättre skydd för 
barn mot olika typer av skadliga utlandsvistelser 

Förhållandena för barn vid för dem skadliga utlandsvistelser varierar, 
som nämnts flera gånger, avsevärt. Utöver de situationer som sär-
skilt nämnts kan det finnas fler omständigheter som kan vara skad-
liga för barn under utlandsvistelser eller finnas olika typer av kränk-
ningar vid utlandsvistelser som idag är okända eller som inte upp-
märksammats tillräckligt. Uppmärksamheten kring den här typen av 
fenomen har nämligen blivit större under de senaste åren och kun-
skapsutvecklingen går hela tiden framåt. Här kan t.ex. nämnas att 
Jämställdhetsmyndigheten fått i uppdrag att genomföra en intervju-
studie med personer som utsatts för våld och kränkningar utomlands 
och att MUCF precis har redovisat en rapport om förekomsten av 
omvändelseförsök riktade mot hbtqi-personer. Med ett permanentat 
kompetenscenter som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck 
kan det också förväntas att problematiken med barn som förs utom-
lands kan komma att belysas än mer. Problem som vid vissa tidpunk-
ter inte är vanligt förekommande kan också plötsligt bli mer vanliga. 
Så var t.ex. fallet med barn som förts till eller rest till konfliktområ-
det i Syrien och Irak. 

Det bör också beaktas att det inte alltid står klart vad som är or-
saken till att ett barn förs utomlands, något som inte hindrar att det 
samtidigt kan finnas omständigheter som medger slutsatsen att det 
rör sig om en för barn skadlig utlandsvistelse. Exempel på det lyftes 
fram tidigare i det här avsnittet. Det förekommer också att anled-
ningen till en utlandsresa kan hemlighållas och syftet med ett barns 
utlandsvistelse kan ändras, t.ex. på så sätt vad som börjat som en 
uppfostringsresa eller ett omvändelseförsök av en hbtqi-person slu-
tar med att barnet gifts bort. Till det sagda kommer att det är svårt 
att sia om vilka skadliga utlandsvistelser som barn behöver skyddas 
mot i framtiden. 

Som framgått av kapitel 4 så har man även i Norge och Danmark 
regler som skyddar barn mot att drabbas av skadliga förhållanden 
utomlands. I båda länderna har man regler om att man kan neka och 
dra in pass för barn som riskerar att drabbas av detta, och utform-
ningen av förutsättningarna tar i båda länderna sikte på risken för 
barnets hälsa. I Norge kan pass nekas och återkallas om sökanden är 
minderårig och det finns grund för att tro att sökanden kommer bli 
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utsatt för straffbara förhållanden i utlandet eller förhållanden som 
kan medföra fara för barnets liv eller hälsa. I Danmark kan pass nekas 
eller återkallas, utöver om det finns risk för barnäktenskap, om det 
finns grund för att anta att barnet blir skickat utomlands till förhål-
landen som kan sätta barnets hälsa eller utveckling i allvarlig fara. 
Dessa regler träffar naturligtvis endast norska respektive danska 
medborgare men innebär i praktiken att det för dessa barn inte är 
möjligt att resa. 

Något som vi tidigare framhållit är att behovet av ett starkare 
barnskydd genom ett utvidgat utreseförbud är stort. Med hänsyn till 
vad som anförts ovan i det här avsnittet är det inte en framkomlig 
väg för att öka barnskyddet att, utifrån vad som nu är känt, i lagen 
uttömmande och med viss precision koppla förutsättningarna för ut-
reseförbud till vissa uppräknade brott. Det är inte heller, enligt vår 
bedömning, lämpligt att på annat sätt räkna upp olika syften med 
utlandsresor som skulle kunna leda till utreseförbud. En sådan regle-
ring skulle nämligen bli otymplig och även med en sådan utformning 
finns det risk för att vissa fall som framstår som skyddsvärda skulle 
komma att falla utanför vad som anges i bestämmelsen. 

I detta sammanhang bör det också beaktas att det är en fördel om 
det finns flera verktyg tillgängliga för att förhindra att barn far illa 
utomlands. Då blir det nämligen möjligt att i det enskilda fallet an-
vända det eller de verktyg som är lämpligast för att skydda barnet. 
Enligt gällande rätt är det endast vid utlandsvistelser med vissa syf-
ten som det är möjligt att besluta om utreseförbud för ett barn. Sam-
tidigt finns det i många andra fall när barn riskerar att fara illa utom-
lands grund för beslut om vård enligt LVU för att förhindra den 
skadliga utlandsvistelsen. Socialnämnden kan därmed ställas inför 
fall där det inte finns förutsättningar för utreseförbud samtidigt som 
det är angeläget att se till att barnet inte far illa om det förs utom-
lands eller lämnar Sverige. Särskilt i de fall där ett beslut om utrese-
förbud hade varit tillräckligt för att skydda barnet framstår det som 
en mindre lämplig ordning att den enda åtgärd som står social- 
nämnden till buds för att skydda barnet mot att fara illa utomlands 
är att besluta om vård enligt LVU. Ett sådant beslut innebär i de 
flesta fall en större inskränkning för barnet än ett utreseförbud. Med 
ett utvidgat utreseförbud för barn som tar sikte på vissa typer av 
brott eller skadliga handlingar, eller som är begränsat i förhållande 
till andra åtgärder som socialnämnden kan vidta, kommer 
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socialnämndens verktygslåda även fortsättningsvis vara begränsad i 
vissa fall. Med en mer generell utformning av utreseförbudet kom-
mer socialnämnden i stället att ha flera verktyg tillgängliga för att 
förhindra att barn far illa utomlands och alltså bättre möjligheter att 
på ett lämpligt sätt skydda ett visst barn mot att fara illa utomlands. 
Vad nu sagts talar för att ett utvidgat utreseförbud bör ges en mer 
generell utformning. 

Om ett utvidgat utreseförbud ges en generell utformning kopplat 
till risken för barnets hälsa och utveckling ökar socialnämndens möj-
ligheter att skydda barn som löper risk för att fara illa. Ett utvidgat 
utreseförbud som är kopplat till ett barnskydd, precis som övriga 
åtgärder i LVU, kan alltså bli ytterligare en åtgärd i den palett av åt-
gärder som finns för att skydda barn. Ett starkare barnskydd, som 
kan tillämpas även om kunskapsläget och typen av skadliga utlands-
vistelser förändras, främjas också av att regleringen av utreseförbud 
ges en mer generell utformning. Eftersom det rör sig om regler som 
ska skydda barn bör en sådan reglering ta sikte på hur barnets hälsa 
och utveckling påverkas av förhållandena under en utlandsvistelse. 

5.4.4 Ett utvidgat utreseförbud bör utformas efter 
förutsättningarna för vård enligt LVU 

Förslag: Utreseförbud ska också beslutas om det finns en påtag-
lig risk för att ett barn förs utomlands eller lämnar Sverige och 
för att barnets hälsa eller utveckling skadas på grund av att barnet 
under utlandsvistelsen utsätts för eller utsätter sig själv för sådana 
omständigheter som kan föranleda beslut om vård enligt 2 och 
3 §§ LVU. 

Skälen för förslaget 

Bestämmelser om tvångsomhändertagande av barn finns i LVU. Den 
lagen är från år 1990 men det har sedan tidigt 1900-tal funnits lag-
stiftning i ämnet. Under lång tid har det alltså utvecklats lagstiftning 
och praxis om när ett tvångsomhändertagande av barn ska ske. I den 
i dag gällande lagen anges förutsättningarna för tvångsvård av barn i 
2 och 3 §§ LVU. Enligt 2 § ska vård beslutas om det p.g.a. fysisk eller 
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psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller 
något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den 
unges hälsa eller utveckling skadas. Enligt 3 § ska vård också beslutas 
om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk 
att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brotts-
lig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.  

Den frihetsinskränkning för barnet som följer av ett utreseförbud 
är ingripande men i de allra flesta fall ändå inte så ingripande som 
den frihetsinskränkning som följer av ett beslut om tvångsvård. 
Detta gäller särskilt när ett barn vårdas enligt LVU och det dessutom 
i tillägg beslutas om utreseförbud. Utgångspunkten är nämligen att 
LVU-vården ska ske i Sverige. Som framgått av tidigare redovisning 
har, när det gäller meddelade utreseförbud för barn, också den van-
ligaste situationen varit att utreseförbud beslutas i tillägg till ett be-
slut om vård enligt LVU. Mycket talar för att det även fortsättnings-
vis kommer att förhålla sig på det sättet. 

Man kan i och för sig överväga om förutsättningarna för ett beslut 
om utreseförbud bör vara mer begränsade än grunderna för att be-
sluta om vård enligt LVU. Ett sätt att utforma en sådan begränsning 
är att det endast skulle vara möjligt att besluta om utreseförbud om 
en utlandsvistelse innebär en fara för barnets liv eller hälsa, i likhet 
med skälen för passåterkallelse och passhinder i Norge. Ett annat 
sätt skulle vara att uttryckligen ange en proportionalitetsregel – t.ex. 
att det krävs att skälen för ett utreseförbud uppväger det intrång som 
åtgärden innebär – som en förutsättning för ett beslut om utreseför-
bud. 

Ur ett barnskyddsperspektiv är det dock svårt att se varför ett 
barn inte ska skyddas mot skadliga utlandsvistelser genom den, van-
ligtvis, mindre ingripande åtgärden utreseförbud när samma omstän-
digheter i Sverige hade kunnat föranleda ett beslut om vård enligt 
LVU. Att göra en skillnad mellan förutsättningarna för beslut om 
vård och beslut om utreseförbud kan också riskera att leda till att 
skyddsvärda fall faller utanför tillämpningsområdet samt att det blir 
svårare för socialnämnderna att bedöma vilka risker som bör föran-
leda ett utreseförbud. 

Även om det inte framgår direkt av bestämmelserna innebär kra-
vet på ”påtaglig risk” för barnets hälsa och utveckling att det måste 
föreligga en risk som inte är obetydlig eller avlägsen. Att det förelig-
ger en sådan risk ska också ha stöd av konkreta omständigheter. Den 
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skada som barnet kan drabbas av får inte heller vara ringa, utan det 
ska röra sig om en allvarlig skada. Om förutsättningarna för ett ut-
reseförbud samspelar med reglerna om vård enligt 2 och 3 §§ LVU 
begränsas alltså möjligheten att meddela utreseförbud till situationer 
som är allvarliga för barnet och där det finns en etablerad praxis för 
vilka uppgifter som är tillräckliga för att nå upp till beviskravet. 

Det ligger därmed nära till hands att skydda fler barn mot skad-
liga utlandsvistelser genom att göra det möjligt att besluta om utre-
seförbud i sådana fall där samma omständigheter i Sverige hade upp-
fyllt kriterierna för tvångsvård enligt LVU. En sådan reform ligger 
också väl i linje med vad som nyss anförts om att en mer generell 
reglering av utreseförbudet över tid kan skydda barn mot flera typer 
av skadliga utlandsresor. Om en sådan åtgärd samspelar med kriteri-
erna för vård enligt LVU ger det socialnämnden fler verktyg för att 
motverka risken för att ett barn far illa och en möjlighet att anpassa 
åtgärderna utefter barnets behov. Genom att utforma ett utvidgat 
utreseförbud enligt förutsättningarna för vård enligt LVU blir det 
vidare möjligt att göra en samlad bedömning av vilken risk det finns 
för att barnets hälsa eller utveckling skadas vid en utlandsvistelse. 

Av betydelse i detta sammanhang är också att det redan i dag 
finns ett tydligt samband mellan, å ena sidan, reglerna om utreseför-
bud för barn och, å andra sidan, reglerna om vård av barn enligt LVU. 
Enligt dagens regler om utreseförbud kan ett sådant förbud medde-
las om det finns en påtaglig risk för att barnet utomlands kommer 
att utsättas för könsstympning eller ingå äktenskap eller äktenskaps-
liknande förbindelse. Som framgått av tidigare redogörelse av LVU-
praxis finns det beslut om LVU-vård för barn för att bl.a. förhindra 
skadliga utlandsvistelser av dessa slag. Det förekommer också att det 
fattas beslut om umgängesbegränsningar mellan barn och föräldrar 
och om hemlighållande av vistelseort för att motverka en risk för att 
barnet förs utomlands. 

Vård enligt 2 § LVU kan beslutas om ett barn, på grund av he-
dersrelaterat våld eller förtryck, utsätts för fysisk eller psykisk miss-
handel eller andra brister i omsorgen. Vård enligt samma bestäm-
melse kan också beslutas för att skydda ett barn från att utsättas för 
könsstympning. Här kan tilläggas att Socialstyrelsen tagit fram en 
handbok för socialtjänsten om tillämpningen av LVU. I den sägs 
bl.a. att vård enligt 2 § LVU kan vara aktuellt om den unge riskerar 
att bli bortförd eller bortgift. Att vård enligt den bestämmelsen kan 
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vara aktuellt när ett barn riskerar att giftas bort framgår också av 
praxis. 

Skälen för ett utreseförbud för barn enligt gällande rätt kan alltså 
också utgöra grund för ett beslut om vård enligt LVU. Även fort-
sättningsvis bör självfallet utreseförbud kunna beslutas i dessa fall.  

Som framförts i det föregående bör emellertid fler barn skyddas 
mot skadliga utlandsvistelser än vad som är möjligt enligt dagens 
regler. Vi har tidigare redovisat vilka skadliga utlandsvistelser för 
barn som förekommer och som så långt det är möjligt bör förhindras 
genom ett utvidgat utreseförbud. Det handlar t.ex. om uppfostrings-
resor, omvändelseförsök av hbtqi-personer, undanhållande från so-
ciala myndigheter, vissa undanhållanden från en förälder samt resor 
till terroristorganisationer och konfliktområden. Också när det gäl-
ler för barn skadliga utlandsvistelser av dessa slag finns det enligt ti-
digare redovisad LVU-praxis många gånger grund för beslut om vård 
enligt LVU. 

Allvarliga hot mot barnet eller om föräldrarna placerar barn i en 
skadlig miljö eller överlåter ansvaret för barnet till andra personer på 
ett sätt som innebär en påtaglig risk för att barnets hälsa eller ut-
veckling skadas kan sålunda enligt praxis bedömas som en sådan 
brist i omsorgen som kan ligga till grund för tvångsvård. Detsamma 
kan gälla frånvaro från skolan av viss omfattning. Sådana förhållan-
den förekommer, utöver att barnet kan utsättas för fysisk och psy-
kisk misshandel, i en inte obetydlig utsträckning vid t.ex. uppfost-
ringsresor och omvändelseförsök av hbtqi-personer. Även att en 
förälder vill föra ett barn utomlands till skadliga förhållanden, t.ex. 
ett område i krig eller för att uppfostras av släkt utan möjlighet att 
träffa den andra föräldern, kan utgöra skäl för vård. 

När det gäller ett barns eget deltagande i våldsbejakande extrem-
ism kan vård med stöd av 3 § LVU bli aktuell om deltagandet är en 
del av ett asocialt och destruktivt beteende. I underrättspraxis finns 
på senare tid flera exempel på att barn omhändertagits efter att ha 
befunnit sig i områden kontrollerade av terrororganisationen Isla-
miska staten, då dock enligt 2 § LVU eftersom föräldern eller för-
äldrarna inte skyddat barnen från förhållandena där. 

Som nämnts finns det ett tydligt samband mellan reglerna om ut-
reseförbud och om vård av barn enligt LVU. Också sådana skadliga 
utlandsvistelser som enligt gällande rätt inte kan föranleda ett beslut 
om utreseförbud kan utgöra grund för beslut om vård enligt LVU. I 
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sammanhanget bör vidare beaktas att problematiken med för barn 
skadliga utlandsvistelser rönt särskild uppmärksamhet först under 
senare tid och att praxisbildningen när det gäller vård enligt LVU för 
sådana barn är pågående. Det torde sålunda finnas åtskilliga situat-
ioner som inte är bedömda ens i underrättspraxis. Även om vård en-
ligt LVU många gånger lär kunna meddelas för att förhindra för barn 
skadliga utlandsvistelser av det slag som nu diskuteras kan det mot 
den angivna bakgrunden inte anses att barnskyddet i dessa fall är till-
fredsställande. Detta gäller särskilt som erfarenheten visar att beslut 
om vård enligt LVU inte alltid kan förhindra för barn skadliga ut-
landsvistelser. Det förekommer t.ex. att barn utsätts för påtryck-
ningar från familjen för att de ska avvika från vården och att barnet i 
samband med det förs utomlands. Med hänsyn härtill och av tydlig-
hetsskäl bör förutsättningarna för utreseförbud samspela med för-
utsättningarna för tvångsvård enligt LVU. 

Även om förutsättningarna för ett utreseförbud ska samspela 
med förutsättningarna för beslut om vård enligt LVU bör det inte 
heller för ett utreseförbud enligt vårt förslag vara en förutsättning 
att LVU-vård rent faktiskt har beslutats. Vårt förslag innebär alltså 
ingen ändring i den delen. För ett beslut om LVU krävs, som berörts 
tidigare, dels att det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller 
utveckling skadas på grund av de omständigheter som anges i 2 och 
3 §§ LVU, dels att det inte finns samtycke till nödvändiga åtgärder. 
Ett utreseförbud kan emellertid inte ersättas av någon åtgärd som 
det går att samtycka till. Redan av det skälet kan det alltså finnas 
situationer där ett utreseförbud är nödvändigt trots att det inte finns 
rättsliga förutsättningar för att besluta om vård enligt LVU. Mot 
bakgrund av att risknivån är densamma för beslut om vård och utre-
seförbud och till att könsstympning och barnäktenskap i princip all-
tid innebär en fara för ett barns hälsa och utveckling lär samtycke till 
vård vara den vanligaste anledningen till att det, i de fall där utrese-
förbud meddelas, inte föreligger skäl för vård. Så kommer fallet vara 
även framöver. 

Dessutom kan man tänka sig att det kan finnas fall där barnets 
förhållanden i Sverige inte är tillräckliga för att motivera ett beslut 
om vård enligt LVU men där risken för att barnet utsätts för skadliga 
förhållanden utomlands föreligger. Så kan t.ex. vara fallet om ett 
barn riskerar att föras utomlands av någon annan än sina föräldrar 
eller om föräldrarna har svårt att stå emot påtryckningar från familj 
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eller vänner utomlands om att resa med barnet för att barnet utom-
lands ska kunna utsättas för bestraffningar kopplade till föreställ-
ningar om heder. 

Det bör här tilläggas att utredningen inte hittat något fall där in-
tresset av att förhindra en skadlig utlandsvistelse för ett barn varit 
den enda anledningen till ett beslut om att barnet ska vårdas enligt 
LVU. Det finns nämligen i många av dessa fall även andra problem i 
barnets hemmiljö, ofta kopplade till ett hedersförtryck. Det kan 
dock mycket väl tänkas att sådana fall kan komma upp till prövning. 
I de fall där det är risken för att ett barn förs utomlands som är av-
görande för att LVU-vård ska beslutas kan det i vissa fall, om förut-
sättningarna för utreseförbud samspelar med rekvisiten för vård en-
ligt LVU, komma att vara tillräckligt att besluta om utreseförbud. Så 
kan vara fallet t.ex. när påtryckningar mot barnet och den närmsta 
familjen främst sker från släktingar utomlands och barnets föräldrar 
har svårt att stå emot dessa påtryckningar. Ingripande i form av 
tvångsvård enligt LVU behöver då inte aktualiseras om det kan sä-
kerställas att barnet blir kvar i Sverige. Om det hade varit möjligt att 
belägga ett sådant barn med utreseförbud hade alltså ett ingripande 
beslut om tvångsvård av barnet kunnat undvikas. I stället kan even-
tuella problem i barnets hemmiljö i de fallen bli föremål för mindre 
ingripande åtgärder från socialtjänstens sida. En utvidgad möjlighet 
att besluta om utreseförbud kan också leda till att ingripanden i form 
av hemlighållande av vistelseort och umgängesbegränsning inte be-
höver ske i samma utsträckning, i vart fall inte om ett utreseförbud 
kan upprätthållas effektivt. Sådana åtgärder får, som regeringen ut-
talade i propositionen som låg till grund för de nuvarande reglerna, 
anses vara mer ingripande än ett utreseförbud eftersom de påverkar 
barnets vardag.222 Också vad nu sagts talar för att utreseförbud bör 
kunna beslutas i sådana fall där samma omständigheter hade kunnat 
föranleda tvångsvård enligt LVU. 

Eftersom vi inte föreslår någon ändring av vilken risknivå som ska 
föreligga bör det dock framhållas att den ordning som vi föreslår inte 
innebär att utreseförbud bör meddelas i alla situationer där det finns 
uppgifter om att barnet kan lämna Sverige eller föras utomlands. In-
nan ett sådant beslut fattas måste det övervägas om andra mindre 
ingripande åtgärder kan vidtas för att hindra att barnet lämnar Sve-
rige eller förs utomlands till skadliga förhållanden. Det bör även 

 
222 Prop. 2019/20:131, s. 78. 



Skyddet för barn som riskerar skadliga utlandsvistelser behöver utökas Ds 2022:9 

200 

beaktas om de tvångsåtgärder som redan beslutats för barnet är till-
räckliga för att motverka att barnet förs utomlands. Detta bör sär-
skilt beaktas om ett barn är föremål för vård under särskilt noggrann 
tillsyn, dvs. på särskilda ungdomshem, där det finns möjlighet att 
hindra barnet från att lämna hemmet med stöd av 15 § LVU. 

Det är självfallet angeläget att även fortsättningsvis skydda barn 
mot att de förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå äkten-
skap, äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas. Detta inte 
minst eftersom utlandsvistelser med sådana syften alltid innebär en 
påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas.223 Eftersom 
resor med sådana syften, i vart fall i syfte att barn ska gifta sig, är 
förhållandevis vanliga bör den nuvarande regleringen behållas för 
dessa situationer. 

Utreseförbud bör emellertid kunna meddelas även när det av 
andra anledningar finns en påtaglig risk för att ett barn lämnar Sve-
rige eller förs utomlands och barnets hälsa eller utveckling skadas på 
grund av att det under utlandsvistelsen utsätts för eller utsätter sig 
själv för sådana förhållanden som kan föranleda vård enligt 2 och 
3 §§ LVU. 

För att fler barn ska skyddas mot skadliga utlandsvistelser är det 
av stor vikt att ny lagstiftning på området får genomslag i praktiken, 
något som sin tur förutsätter att aktörerna på området är väl insatta 
i regelverket och dess avsedda tillämpning Som utredningen åter-
kommer till bör därför en lagreform åtföljas av en landsomfattande 
insats för att höja kunskapsnivån. 

5.4.5 Ett tillfälligt undantag från ett utreseförbud ska bara 
prövas gentemot de skäl som legat till grund för 
beslutet 

Förslag: Regeln om tillfälligt undantag från ett utreseförbud ska 
omfatta även de nya grunderna för ett utreseförbud. Vid pröv-
ningen av om ett undantag ska meddelas ska socialnämnden end-
ast ta ställning till om det saknas risk för att barnet utsätts för 
eller utsätter sig själv för sådana omständigheter som föranlett 
utreseförbudet. 

 
223 Jfr prop. 2019/20:131, s. 71. 
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Skälen för förslaget 

Idag kan socialnämnden enligt 31 i § LVU besluta om ett tillfälligt 
undantag från ett utreseförbud, eller tillfälligt utreseförbud, endast 
om det saknas risk för att barnet förs utomlands eller lämnar Sverige 
i syfte att ingå äktenskap, äktenskapsliknande förbindelse eller köns-
stympas. Det ska också saknas risk för att barnet under resan förs 
vidare till ett annat land eller själv reser vidare till ett annat land i de 
syftena. Möjligheten att besluta om ett undantag är avsedd att an-
vändas t.ex. vid semesterresor med ett familjehem eller vid skolresor. 

Eftersom vi föreslår att utreseförbud ska kunna beslutas i fler fall 
behöver bestämmelsen ändras på så sätt att det även ska gå att med-
dela undantag från ett utreseförbud som har beslutats med stöd av 
de nya grunderna. Möjligheten till att besluta om undantag är näm-
ligen en viktig ventil för att ett utreseförbud inte ska omfatta vissa 
resor som är riskfria. 

Enligt gällande regler ska socialnämnden, vid prövningen av om 
undantag ska meddelas, ta ställning till om det helt saknas risk för 
alla de skäl som kan leda till ett utreseförbud. Detta oavsett om ett 
utreseförbud beslutats på grund av att det både föreligger risk för 
äktenskap (eller liknande förbindelse) och könsstympning, eller bara 
en av dessa grunder. Socialnämndens prövning kan alltså komma att 
omfatta skäl för utreseförbud som inte varit föremål för prövning i 
domstol, något som är viktigt för rättssäkerheten. Med de avgränsa-
de syften som kan leda till utreseförbud idag lär detta inte i sig leda 
till något stort problem, särskilt inte eftersom socialnämndens be-
slut i fråga om undantag kan överklagas. 

Med den utvidgning av grunderna för ett utreseförbud som vi fö-
reslår kommer en sådan ordning dock innebära att socialnämnden 
kommer att behöva ta ställning till om det saknas risk för en rad olika 
omständigheter vid en utlandsvistelse som kan innebära att ett barn 
skadas. Det skulle också kunna leda till att socialnämnden behöver 
ta ställning till risker som inte tidigare prövats i beslutet om utrese-
förbud. Som exempel kan nämnas att socialnämnden i ett fall där ut-
reseförbud beslutats på grund av risk för att barnet t.ex. utsätts för 
uppfostringsresa, med en sådan ordning ska ta ställning till om det 
saknas risk för att barnet skadar sig själv t.ex. på grund av missbruk 
utomlands. Detta framstår inte som lämpligt, särskilt inte mot 
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bakgrund av den inskränkning av barnets och barnets familjs fri- och 
rättigheter som ett utreseförbud innebär. 

I stället bör prövningen om undantag från ett utreseförbud ta 
sikte på om det saknas risk för att ett barn utsätts för eller utsätter 
sig själv för de omständigheter som legat till grund för beslutet om 
utreseförbud. En följd av detta blir att om socialnämnden anser att 
det tillkommit ytterligare grunder för ett utreseförbud bör den fatta 
ett nytt beslut om tillfälligt utreseförbud och/eller ansöka om utre-
seförbud även på grund av dessa omständigheter. 

5.4.6 Ett utvidgat utreseförbud är förenligt med fri- och 
rättigheter 

Bedömning: Förslaget om ett utvidgat utreseförbud för barn är 
förenligt med fri- och rättigheter. 

Skälen för bedömningen 

Ett utvidgat utreseförbud för barn innebär att utreseförbud kommer 
att kunna beslutas i fler fall än för närvarande. Fler barn kommer att 
kunna åläggas utreseförbud om ett utvidgat utreseförbud i enlighet 
med förslaget utformas efter förutsättningarna för vård enligt LVU. 
Ett utvidgat utreseförbud för barn och de följder det får i form av 
passhinder och skäl för passåterkallelse för fler barn än i dagsläget är 
ingripande åtgärder som medför inskränkningar i både barnets och 
dess familjs grundläggande fri- och rättigheter. 

De bestämmelser om grundläggande fri- och rättigheter som ak-
tualiseras har redovisats tidigare (se avsnitt 5.3). Det handlar om 
barns rätt till rörelsefrihet enligt regeringsformen, det fjärde tilläggs-
protokollet till Europakonventionen och EU:s stadga om de grund-
läggande rättigheterna. Vidare berörs rätten till familjeliv, både för 
barnet och dess familj, enligt Europakonventionen, EU:s rättighets-
stadga och barnkonventionen. I nyssnämnda avsnitt har också be-
handlats under vilka förutsättningar det är tillåtet att göra inskränk-
ningar i fri- och rättigheterna. 

I den här utredningen har det i ett tidigare kapitel behandlats att 
stort antal barn riskerar vad vi kallar skadliga utlandsvistelser 
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(kapitel 3). Som där redovisats är sådana utlandsvistelser relativt van-
liga och de avser i betydande omfattning utlandsvistelser som enligt 
gällande rätt inte kan föranleda utreseförbud. 

Det kan då handla om så kallade uppfostringsresor, omvändelse-
försök av hbtqi-personer, undanhållande från de sociala myndighet-
erna, vissa undanhållanden från en förälder samt resor till terrorist-
organisationer och konfliktområden. Utredningens bedömning är 
som nämnts att det kan befaras att hundratals barn årligen utsätts 
för skadliga utlandsvistelser. Många av de barn som riskerar att ut-
sättas för skadliga former av utlandsvistelser lever i en hederskon-
text. Skadliga utlandsvistelser förekommer emellertid även utan 
samband med hedersmiljöer eller med ett oklart sådant samband.  

De uppgifter som finns från bl.a. myndigheter och organisationer 
lämnar inga tvivel om att barn har farit illa vid förhållanden utom-
lands som i dagsläget inte kan ligga till grund för ett utreseförbud. I 
avsnitt 3 har vi redovisat uppgifter som framkommit från Nationella 
kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, UD och 
annat håll om sådana skadliga utlandsvistelser. Det förekommer t.ex. 
uppfostringsresor där barn har vistats på institutioner eller koran-
skolor och då utsatts för grovt våld. Något som är vanligare är dock 
att barn skickas på uppfostringsresor och placeras hos släktingar el-
ler vänner till familjen. Även då är det emellertid vanligt att barnen 
placeras i mer eller mindre strikta skolor och att de utsätts för fysiskt 
eller psykiskt våld i sin boendemiljö, exempelvis genom att de blir 
utfrysta. Sådana utlandsvistelser kan dessutom, åtminstone så vitt 
barnet känner till, vara på obestämd tid och innebära att det skiljs 
från sin närmaste familj och normala hemmiljö. Ett annat exempel är 
barn som av föräldrar tagits med till en terroristorganisation i kon-
fliktområdet i Syrien och Irak, något som har förekommit i större 
utsträckning än barn som rest för att själva ansluta sig till stridande 
parter där. Ett utreseförbud även i dessa situationer avser alltså att 
skydda dels barns liv och hälsa dels deras fri- och rättigheter i övrigt. 

MUCF har nyligen presenterat en rapport kring omvändelseför-
sök gällande hbtqi-personer. I den föreslår man att reglerna om ut-
reseförbud i vart fall bör omfatta resor med sådana syften. Rege-
ringen har vidare gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att göra 
en intervjustudie med bl.a. barn som varit med om våld och förtryck 
under en utlandsvistelse i syfte att kartlägga och sprida kunskap om 
hedersrelaterat våld och annat våld i utlandet. Även om denna studie 
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och andra utredningar för att belysa hur barn påverkats av skadliga 
utlandsvistelser är pågående finns det utifrån vad som framkommit i 
den här utredningen tillräckligt underlag för att dra slutsatsen att 
många barn har farit illa vid sådana skadliga utlandsvistelser som i 
dag inte kan föranleda ett utreseförbud. Om inga lagstiftningsåtgär-
der vidtas kommer förmodligen barn även fortsättningsvis komma 
att utsättas för skadliga utlandsvistelser. Som vi uttalade i övervägan-
dena ovan (se avsnitt 5.4.1) är behovet av ett starkare barnskydd 
alltså påtagligt. 

Situationen för barn som förs utomlands eller lämnar Sverige kan, 
emellertid även i de fall det finns skäl för oro för barnet under ut-
landsvistelsen, skilja sig åt och det finns också exempel på vad man 
kan kalla uppfostringsresor som fallit väl ut för barn som haft pro-
blem med missbruk eller kriminalitet. Med hänsyn till att förhållan-
dena skiljer sig åt från fall till fall är det, som vi redogjort för i över-
vägandena i avsnitt 5.4.3, angeläget att det är möjligt att göra en sam-
lad bedömning av risken för barnets hälsa och utveckling i stället för 
att koppla utreseförbudet till resor med vissa syften. 

Möjligheterna att skydda barn mot skadliga utlandsvistelser på 
annat sätt än genom utreseförbud är begränsade (se i övervägandena 
i avsnitt 5.4.2). Andra regler än de om utreseförbud, t.ex. reglerna 
om kontaktförbud, är sålunda inte särskilt utformade för att för-
hindra att barn föres eller kvarhålls utomlands. De länder där det 
oftast förekommer vid för barn skadliga utlandsvistelser är vidare 
vanligen inte en del av det internationella samarbetet på området. 
Det är dessutom förenat med betydande svårigheter att snabbt 
kunna återföra ett barn till Sverige om barnet redan vistas utom-
lands. Samtidigt visar erfarenheterna av de gällande reglerna om ut-
reseförbud att sådana förbud ger ett bra skydd för barn mot skadliga 
utlandsvistelser. Det finns alltså starka skäl för att öka skyddet för 
barn genom att utvidga tillämpningsområdet för utreseförbudet. 

Det finns inte, ur ett fri- och rättighetsperspektiv, något hinder 
mot att utforma reglerna generellt. Som framgick av avsnitt 5.3.2 har 
de svenska reglerna om vård och andra åtgärder enligt LVU bedömts 
vara förenliga med Europakonventionen. Detta trots att dessa regler 
ger ett förhållandevis stort bedömningsutrymme. Här kan också 
återigen nämnas att man både i Norge och Danmark har regler om 
återkallelse av pass och hinder mot att få pass när det finns risk för 
att barn far illa utomlands. 
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Av betydelse är också att ett utreseförbud enligt förslaget kan ak-
tualiseras först när det är fråga om en för barnet så skadlig utlands-
vistelse att samma omständigheter kan föranleda ett tvångsomhän-
dertagande enligt LVU. Det ska alltså, som framgått av redogörelsen 
om de nuvarande reglerna om utreseförbud och om LVU-vård (av-
snitt 5.1.1 och 5.1.3) röra sig om konkreta omständigheter som ger 
stöd för att det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller ut-
veckling tar skada av det som barnet kan komma att utsättas för eller 
utsätta sig själv för utomlands. I det ligger också att det ska vara fråga 
om en risk för förhållandevis allvarlig skada för barnet och att risken 
inte får vara obetydlig eller avlägsen. Vidare bör beaktas att det finns 
ett tydligt samband mellan reglerna om utreseförbud och reglerna 
om vård enligt LVU. Hur ingripande ett beslut om utreseförbud blir 
för ett barn blir kan naturligtvis variera beroende på omständighet-
erna, t.ex. barnets ålder. För barnet lär dock i de allra flesta fall ett 
beslut om utreseförbud vara mindre ingripande än ett beslut om vård 
enligt LVU, och inte minst andra åtgärder, så som umgängesbe-
gränsning och hemlighållande av vistelseort, som kan vidtas för att 
motverka risken för att ett barn förs utomlands idag. Att reglerna 
om utreseförbud samspelar med rekvisiten för vård enligt LVU kan 
också innebära att andra ingripande åtgärder inte kommer behöva 
användas i samma utsträckning. 

Som vi framhållit tidigare kan ett skäl för att barn ska vårdas en-
ligt LVU vara att förhindra en sådan för barnet skadlig utlandsvis-
telse som enligt dagens regler kan föranleda utreseförbud. Intresset 
av att förhindra de skadliga utlandsvistelser som omfattas av det ut-
vidgade utreseförbud som nu föreslås kan som framgått också många 
gånger utgöra skäl för vård enligt LVU. Ett utvidgat utreseförbud, 
och den kunskapshöjande insats som vi föreslår, bör medföra att fler 
fall av utreseförbud kommer upp till prövning och då sannolikt 
också sådana fall där det inte finns några andra skäl för LVU-vård än 
att förhindra den aktuella skadliga utlandsvistelsen. Det kan t.ex. 
röra sig om situationen att barnet inte utsätts för våld eller förtryck 
i Sverige i den grad att det är motiverat med ett ingripande med 
tvångsvård men barnets föräldrar utsätts för påtryckningar från släkt 
och vänner utomlands om att vidta åtgärder för att återupprätta eller 
säkra familjens heder. Man kan också tänka sig situationen att för-
äldrarna samtycker till insatser från socialtjänsten men att det fort-
farande finns risk för att barnet utsätts för exempelvis våld 
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utomlands. Om det då genom ett utreseförbud kan säkerställas att 
barnet blir kvar i Sverige, torde det inte finnas skäl för vård enligt 
LVU. Ett utvidgat utreseförbud enligt förslaget kan alltså i vissa fall 
medföra att barnskyddet kan tillgodoses med för barnet, och för fa-
miljen i övrigt, mindre ingripande åtgärder än beslut om vård enligt 
LVU. 

Något som också bör uppmärksammas är att hittillsvarande 
praxis om utreseförbud visar att utreseförbud vanligen beslutats i 
tillägg till ett beslut om vård enligt LVU. Den ytterligare inskränk-
ning av barnets fri- och rättigheter som utreseförbudet i sådana fall 
medför blir inte så långtgående eftersom LVU-vården i princip end-
ast kan ske i Sverige. Sådana utlandsresor som kan ske vid LVU-vård, 
t.ex. semesterresor tillsammans med ett familjehem, kan företas även 
med ett utvidgat utreseförbud genom den möjlighet till undantag 
från utreseförbudet som finns i dag och som vi föreslår ska vara till-
lämpligt även på den föreslagna utvidgningen. 

Den begränsning av fri- och rättigheter som det utvidgade till-
lämpningsområde för utreseförbudet innebär är mot denna bak-
grund inte onödigt långtgående. 

Barnets vårdnadshavare har en grundläggande rätt att uppfostra 
sina barn. Förslaget om ett utvidgat utreseförbud ändrar inte denna 
ordning. Även fortsättningsvis ska vårdnadshavarna naturligtvis 
kunna bestämma om utlandsvistelser för sitt barn och det även i län-
der där förhållandena skiljer sig avsevärt från dem i Sverige. Utrese-
förbud aktualiseras nämligen först när det är fråga om en för barnet 
så skadlig utlandsvistelse att samma omständigheter kan ligga till 
grund för ett tvångsomhändertagande enligt LVU. Som påpekats 
ovan kan det också antas att utreseförbud enligt det utvidgade till-
lämpningsområdet oftast kommer att beslutas i samband med, eller 
som tillägg till, vård enligt LVU och i dessa fall är redan vårdnadsha-
varnas beslutanderätt begränsad genom tvångsomhändertagandet. 

Av betydelse i detta sammanhang är vidare att frågor om utrese-
förbud prövas i domstol. Ett utreseförbud är också tidsbegränsat, 
med en skyldighet att ompröva det åtminstone var sjätte månad. 
Finns det inte längre skäl för ett utreseförbud ska det upphöra. Ut-
reseförbudet upphör dessutom senast när barnet fyller 18 år. Som 
berördes ovan finns det vidare möjlighet att meddela undantag från 
ett utreseförbud, för att möjliggöra t.ex. en skolresa utomlands eller 
en semesterresa med familjehemsföräldrar. Det kan dessutom 



Ds 2022:9 Skyddet för barn som riskerar skadliga utlandsvistelser behöver utökas 

207 

framhållas att vi föreslår att prövningen av om undantag ska medde-
las endast ska ta sikte på sådana förhållanden som legat till grund för 
utreseförbudet (se avsnitt 5.4.5). 

Ett utvidgat utreseförbud för barn och därav följande ytterligare 
passhinder och skäl för passåterkallelse är som nämnts ingripande 
åtgärder som medför inskränkningar i både barnets och barnets fa-
miljs grundläggande fri- och rättigheter. Förslaget om ett utvidgat 
utreseförbud bedöms emellertid med hänsyn till det ovan anförda 
som en inskränkning av rättigheterna enligt regeringsformen, Euro-
pakonventionen och det fjärde tilläggsprotokollet till konventionen 
samt EU:s rättighetsstadga som inte går längre än vad som är nöd-
vändigt. Förslaget syftar nämligen till att upprätthålla en rad andra 
fri- och rättigheter för barn, inte minst de som gäller enligt barnkon-
ventionen. Förslaget bedöms därför vara en godtagbar inskränkning 
enligt regeringsformen, Europakonventionen och det fjärde tilläggs-
protokollet till konventionen samt EU:s rättighetsstadga. 

5.4.7 En kunskapshöjande insats om utreseförbud genomförs 

Förslag: En kunskapshöjande insats genomförs. Insatsen ska vara 
landsomfattande och avse både nu gällande regler om utreseför-
bud och de föreslagna reglerna om utvidgat tillämpningsområde 
för utreseförbudet. 

Skälen för förslaget 

Enligt dagens regler är det möjligt att meddela utreseförbud för barn 
när det finns en påtaglig risk för att barnet utomlands kommer att 
utsättas för könsstympning eller ingå äktenskap eller en äktenskaps-
liknande förbindelse. Utlandsresor i sådana syften kan naturligtvis 
aldrig anses godtagbara och det är angeläget att det barnskydd som 
dagens regler innebär upprätthålls. Det finns anledning att anta ett 
det finns fler barn, som genom utreseförbud, hade behövt skyddas 
mot sådana utlandsresor som redan i dag kan föranleda utreseförbud. 
Mot den bakgrunden bör frågor om utreseförbud enligt gällande rätt 
uppmärksammas ytterligare. 
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För att ett utvidgat utreseförbud ska medföra ett skydd för barn 
mot skadliga utlandsvistelser är det av största vikt att aktörerna på 
området är väl insatta i regelverket och dess avsedda tillämpning. 
Som framgått av det föregående varierar omständigheterna när ett 
barn är i behov av skydd mot skadliga utlandsvistelser. Det står också 
klart att en ny reglering som omfattar fler fall än enligt nuvarande 
lag behöver ges en mer generell utformning. Mot den bakgrunden är 
det av stor vikt att aktörerna på området är väl förtrogna med sådana 
omständigheter som typiskt sett ger anledning till oro för att ett 
barn riskerar att utsättas för en skadlig utlandsvistelse. 

En sådan varningssignal är att barnet lever i en hederskontext och 
det är alltså viktigt att särskilt socialtjänsten är väl förtrogen med vad 
som utmärker sådana miljöer. Många socialtjänster har säkerligen re-
dan mycket stor kunskap på området men det framgår samtidigt av 
utredningen att det i åtskilliga kommuner inte har fattats beslut om 
tillfälliga utreseförbud eller ansökts om utreseförbud. Därtill kom-
mer att en bedömning enligt de regler om ett utvidgat utreseförbud 
som nu föreslås ställer än större krav på kunskap om förekommande 
seder och vanor i olika länder. 

Omständigheterna vid sådana för barn skadliga utlandsvistelser 
som de facto har förekommit kan tjäna som exempel för att sprida 
kunskap om ”varningssignaler”. Det kan här igen påpekas att Myn-
digheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor undersökt före-
komsten av omvändelseterapi. Annan relevant kunskap kan antas 
komma från den intervjustudie som Jämställdhetsmyndigheten fått 
i uppdrag att göra med barn och vuxna som varit med hedersförtryck 
eller annat våld och förtryck under en utlandsvistelse. 

Det arbete som dessa myndigheter fått i uppdrag att genomföra 
är viktigt för att få en bättre kunskap om de olika typer av skadliga 
utlandsvistelser som förekommer och vad barn kan drabbas av under 
dessa. Den föreslagna regleringen är tänkt att kunna användas även 
för skadliga utlandsvistelser som det idag inte finns kunskap om eller 
som inte förekommer i särskilt stor utsträckning i dagsläget. Det är 
därför också av vikt att fortsättningsvis samla in kunskap om pro-
blematiken och arbeta kunskapshöjande mot de aktörer och myn-
digheter som möter barn som riskerar skadliga utlandsvistelser och 
som ska tillämpa lagstiftningen. Där kan det kommande Nationella 
kompetenscentret mot hedersrelaterat våld och förtryck spela en 
viktig roll. 
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Den lagreform som föreslås i denna utredning bör emellertid, ut-
över sådan fortlöpande kunskapsinsamling, föranleda att frågor om 
utreseförbud uppmärksammas ytterligare genom en särskild kun-
skapshöjande insats. Eftersom problemet med för barn skadliga ut-
landsvistelser förekommer över hela landet bör insatsen vara lands-
omfattande. 

5.4.8 Ett utvidgat straffansvar för egenmäktighet med barn 

Förslag: Straffansvaret för egenmäktighet med barn ska även om-
fatta fall där ett barn under femton år förs bort eller undanhålls i 
syfte att hindra att ett beslut om vård eller omedelbart omhän-
dertagande enligt LVU verkställs. 

Skälen för förslaget 

Det förekommer att barn undanhålls eller förs utomlands för att und-
vika insatser från socialtjänsten 

Problematiken med barn som förs utomlands för att undvika insat-
ser från sociala myndigheter finns både i och utanför en hederskon-
text. 

Hos UD förekommer det varje år ärenden där barn som är aktu-
ella hos socialtjänsten förs utomlands i syfte att undvika sociala 
myndigheter. Detta har vi tagit upp i bl.a. avsnitt 3.4.2. Ibland kan 
det röra sig om barn som har fått beslut om t.ex. vård enligt LVU. 
Det kan också röra sig om barn som är föremål för orosanmälan eller 
där ett beslut om vård eller omedelbart omhändertagande av föräld-
rarna upplevs som nära förestående. 

Problematiken med att barn förs utomlands i syfte att undanhålla 
barnet från sociala myndigheter har lyfts fram även från andra håll. 
Uppgifter om att detta sker framkommer bl.a. i uppgifter från yr-
kesverksamma och i årsrapporter från Nationella kompetensteamets 
stödtelefon, vilket vi lyft upp i avsnitt 3.2.1. Också i Norge har pro-
blematiken med bortföranden av barn för att undvika insatser från 
de sociala myndigheterna uppmärksammats (se avsnitt 4.1). 

Det kan t.ex. röra sig om att ett barn, eller en hel familj, lämnar 
Sverige till följd av att det gjorts en orosanmälan gällande ett eller 



Skyddet för barn som riskerar skadliga utlandsvistelser behöver utökas Ds 2022:9 

210 

flera av barnen i familjen eller när det fattats beslut om ingripanden 
enligt LVU för något av barnen. De bortföranden som nämnts före-
kommer inte endast när det finns en tydlig problematik med heders-
relaterat våld och förtryck, utan bortföranden kan ske även under 
andra förhållanden, t.ex. till nordiska länder eller EU-länder. 

Bortföranden utomlands av barn efter beslut om vård eller ome-
delbart omhändertagande, men innan beslutet verkställts genom att 
vården påbörjats, förekommer också i underrättspraxis. Som lyftes 
fram i avsnitt 5.1.4 finns t.ex. ett fall från Vänersborgs tingsrätt där 
ett barn fördes utomlands innan ett beslut om vård enligt LVU 
kunde verkställas. I det fallet hade barnets vårdnadshavare och soci-
altjänsten kommit överens om en tidpunkt när barnet skulle lämnas 
över. Dessförinnan fördes dock barnet utomlands och vårdnadsha-
varen återvände till Sverige utan barnet. Med hänsyn till praxis (se 
rättsfallet RH 2016:46) frikändes vårdnadshavaren från egenmäktig-
het med barn.224 Även från Åklagarmyndigheten har det påpekats att 
det, även om det inte är vanligt förekommande, finns fall där barn 
förs bort för att undvika att beslut om vård eller omedelbart omhän-
dertagande ska verkställas. 

Det ska vara straffbart att undanhålla eller föra bort ett barn innan ett 
beslut om vård eller omedelbart omhändertagande har verkställts 

Det förekommer alltså att barn förs bort eller undanhålls även innan 
ett beslut om vård eller omedelbart omhändertagande hunnit verk-
ställas. 

Som framgått av avsnittet där vi redogör för 7 kap. 4 § BrB är 
straffansvaret enligt bestämmelsens andra stycket, som avser egen-
mäktighet med barn när barnet vårdas med stöd av LVU, begränsat 
till situationer när vården om barnet rent fysiskt har flyttats över 
från vårdnadshavarna. Vården eller det omedelbara omhändertagan-
det enligt LVU ska alltså ha påbörjats för att straffansvar enligt be-
stämmelsen ska komma aktualiseras. Frågan är om det finns skäl att 
utvidga straffansvaret. 

Det som talar för ett utvidgat straffansvar för de fall där att ett 
barn förs bort eller undanhålls innan ett beslut om vård eller ome-
delbart omhändertagande verkställts är barnets rättigheter. 

 
224 Vänersborgs tingsrätts dom den 12 februari 2020, mål B 4254-19. 
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Genom beslutet om vård eller omedelbart omhändertagande har 
nämligen socialnämnden eller en domstol konstaterat att ett barn har 
behov av vård som måste genomföras med tvång. Det finns stränga 
krav för när sådana ingripanden kan ske och de görs för att skydda 
ett barns hälsa och/eller utveckling. För barnets välmående är det 
alltså av stor vikt att den vård som är beslutad kommer till stånd. Det 
bör också beaktas att beslut om vård enligt 2 och 3 §§ LVU upphör 
om det inte har kunnat verkställas inom fyra veckor från det att be-
slutet fick laga kraft (5 § LVU). I de fall där verkställighet hindras 
genom att barnet förs bort eller undanhålls kan alltså den vård som 
bedömts som nödvändig försenas eller helt utebli. 

Både från barnets perspektiv och ett barnskyddsperspektiv fram-
står det inte som någon direkt skillnad mellan om vidare vård för-
hindras efter att den påbörjats eller om beslutad vård inte alls kan 
genomföras. En socialnämnd eller domstol har ju i båda fallen beslu-
tat att det finns tillräckligt starka skäl för att barnet ska vårdas på 
annat håll än hemma. 

Som berördes i avsnitt 5.1.4 fanns det i 1960 års barnavårdslag ett 
straffansvar bl.a. för den som genom att bortföra eller dölja en un-
derårig hindrat eller försvårat verkställighet av ett beslut avseende 
barnavårdsnämndens ingripande. När 1980 års LVU infördes gjor-
des emellertid bedömningen att reglerna om att socialnämnden fick 
besluta omedelbart omhändertagande och möjligheten att begära 
polishandräckning var tillräckliga för att se till att barn fick beslutad 
vård. Sådana regler finns fortfarande. 

Beslut om omedelbart omhändertagande (6 § LVU) kan fattas när 
rättens beslut om vård inte kan avvaktas bl.a. med hänsyn till att vi-
dare åtgärder hindras och i 43 § LVU finns regler om att Polismyn-
digheten under vissa förutsättningar ska lämna hjälp för att genom-
föra ett beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU. 
Det finns alltså redan idag regler som syftar till att underlätta att ett 
beslut om vård verkställs. 

Om ett barn är försvunnet kan det vidare leda till att barnet blir 
efterlyst, vilket kan innebära att det görs en registrering i Schengens 
informationssystem (se mer om det i kapitel 6). De sistnämnda åt-
gärderna försvårar möjligheten för någon att föra barnet utomlands, 
i vart fall till länder som inte deltar i Schengensamarbetet. 

Samtidigt har samhället blivit mer internationellt och många barn 
har idag förhållandevis starka kopplingar utomlands. Möjligheten 
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och benägenheten att undanhålla ett barn från vård eller omedelbart 
omhändertagande enligt LVU genom att föra barnet utomlands kan 
därför antas vara större idag än tidigare. Utgångspunkten är dessu-
tom att föräldrarna ska informeras även inför ett beslut om omedel-
bart omhändertagande. Det finns alltså möjligheter för föräldrarna 
att undanhålla barnet redan i tiden precis innan ett sådant beslut och 
även efter beslutet är fattat och de fått vetskap om det. 

I vissa fall kan det i och för sig finnas möjlighet att besluta om 
utreseförbud eller tillfälligt utreseförbud när det finns risk för att 
barnet förs utomlands. För det fall att vårt förslag om ett utvidgat 
tillämpningsområde för utreseförbudet införs kommer även tillfäl-
liga utreseförbud kunna användas i större utsträckning. Om barnet 
förs utomlands finns också regler i Bryssel II-förordningen och 1996 
års Haagkonvention som i förhållande till vissa länder möjliggör att 
svenska beslut om omedelbart omhändertagande och vård kan er-
kännas och verkställas utomlands. Sådana förfaranden kan i vissa fall 
emellertid ta tid och det är inte säkert att barnet snabbt får den vård 
som är beslutad. 

De regler som finns idag i LVU är inte fullt ut anpassade för att 
hantera situationen att ett barn förs utomlands i syfte att hindra att 
det får den vård som är beslutad. Polismyndigheten kan inte verk-
ställa beslut utomlands och möjligheten att besluta om omedelbart 
omhändertagande hindrar inte att t.ex. föräldrar efter ett sådant be-
slut fattats hinner avvika med barnet. Även om det finns möjlighet 
att få ett beslut om vård eller omedelbart omhändertagande verk-
ställt utomlands är det enligt vår bedömning dessutom motiverat 
med ett straffansvar i de fall där barn förs utomlands för att undvika 
beslutad vård, en vård som det behöver säkerställas att barnet kan få. 

Det bör mot denna bakgrund vara straffbart att undanhålla eller 
föra bort ett barn även när ett beslut om vård eller omedelbart om-
händertagande har fattats men ännu inte kunnat verkställas. Med 
hänsyn till att vårdnadshavarens bestämmanderätt över barnet i detta 
skede inte är inskränkt bör straffansvaret dock begränsas till fall där 
syftet med agerandet är att hindra att beslutet om vård eller omedel-
bart omhändertagande verkställs. 
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Närmare om utformningen och tillämpningsområdet av ett utvidgat 
straffansvar 

När det gäller att utvidga straffansvaret till att omfatta sådana age-
randen som berörts ovan så kan man överväga att ändra 7 kap. 4 § 
andra stycket BrB till att även omfatta sådana ageranden. Samtliga 
straffbara ageranden i förhållande till en vårdnadshavare finns näm-
ligen samlade i bestämmelsens första stycke. På så sätt hade man 
kunnat tänka sig att endast göra ett tillägg om att straffansvaret en-
ligt andra stycket omfattade att ett barn skiljs från den som ”vårdar 
eller ska vårda” barnet med stöd av LVU. 

Samtidigt är den situation som nu är tänkt att straffbeläggas an-
norlunda än de fall som i dag regleras i 7 kap. 4 § andra stycket. Ef-
tersom vården eller det omedelbara omhändertagandet inte påbör-
jats har nämligen inte socialnämnden något uttryckligt vårdansvar 
för barnet (jfr 10 § LVU och hänvisningarna där till 11–20 §§). 

Eftersom det inte finns någon annan än vårdnadshavarna som har 
vårdansvaret om barnet faller det sig inte naturligt att tala om att 
barnet ”skiljs” från den som ska vårda barnet. I stället är det att ”föra 
bort” barnet eller att ”undanhålla” det som bör straffas. Sådana age-
randen ingår i och för sig i begreppet ”skiljer” men för att det straff-
bara området ska bli tydligt bör det klart framgå att det är detta som 
avses. Precis som är fallet när ett barn skiljs från någon enligt den 
nuvarande bestämmelsen bör det även för det nya straffansvaret krä-
vas att ett undanhållande syftar till att vara varaktigt i den bemärkel-
sen att tanken är att barnet ska hållas borta från att bli föremål för 
beslutad vård. Detta följer också av att bestämmelsen endast bör ta 
sikte på bortföranden och undanhållanden som sker med ett sådant 
syfte. 

I bestämmelsens första och andra stycken finns vissa rekvisit 
kring skiljandet, ett skiljande ska t.ex. ske ”obehörigen” eller ”utan 
beaktansvärt skäl” för att det ska vara straffbart som egenmäktighet 
med barn. Eftersom det utvidgade straffansvaret kommer att träffa 
vårdnadshavare är det inte möjligt att begränsa det till ”obehöriga” 
bortföranden eller undanhållanden. Vårdnadshavarna har nämligen 
som utgångspunkt bestämmanderätt över barnet och var det ska be-
finna sig. Det finns inte heller skäl att begränsa ansvaret till bortför-
anden eller undanhållanden som sker ”utan beaktansvärt skäl”. Detta 
eftersom ansvar endast kommer i fråga när en socialnämnd eller en 
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domstol fattat beslut om omedelbart omhändertagande eller vård. 
En bedömning av vad som är bäst för barnet har alltså gjorts redan 
då. 

För att straffansvaret inte ska bli för omfattande bör det avgrän-
sas till att endast omfatta ageranden som syftar till att hindra att be-
slutet om vård eller omedelbart omhändertagande verkställs. Med 
den utformningen begränsas straffansvaret till att endast omfatta ti-
den innan ett beslut om vård eller omedelbart omhändertagande har 
verkställts. Straffansvaret är alltså inte tänkt att träffa ageranden ef-
ter det att beslutet verkställts även om barnet därefter avviker från 
vården. Sådana ageranden är redan straffbara enligt andra stycket. 

Om en avgränsning inte görs till undanhållanden eller bortföran-
den som sker i syfte att hindra verkställighet skulle dessutom 
straffansvaret kunna omfatta t.ex. resor som i och för sig försvårar 
verkställighet men som kanske varit planerade redan innan beslutet 
om omedelbart omhändertagande eller vård. Det bör dock framhål-
las att om någon under en sådan resa, med vetskap om beslutet, age-
rar på ett sätt som syftar till att hindra att beslutet verkställs, exem-
pelvis genom att stanna kvar utomlands eller under en resa till anhö-
riga i Sverige lämna kvar barnet dolt så bör detta vara att se som ett 
undanhållande eller bortförande i syfte att hindra verkställighet. 

Även brott enligt det utvidgade straffansvaret bör kunna bedö-
mas som grovt brott. Bedömningen av om ett brott är grovt bör gö-
ras på samma sätt som de fall som omfattas av 7 kap. 4 § första och 
andra stycket BrB.
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6 Ett utreseförbud måste kunna 
upprätthållas effektivt 

I vårt uppdrag ingår att ta ställning till vissa åtgärder som syftar till 
att effektivt kunna upprätthålla ett utreseförbud, dvs. att hindra att 
barn trots ett beslut om utreseförbud lämnar Sverige. Som framgick 
av kapitel 5 är det nämligen förenat med stora svårigheter att hjälpa 
personer som befinner sig utomlands. Med dagens regler innebär ett 
utreseförbud att det finns hinder mot att utfärda pass och skäl för 
att återkalla ett pass. Uppgifter om att ett barn har utreseförbud re-
gistreras också i passregistret. 

Vårt uppdrag omfattar i de här delarna att överväga om uppgifter 
om utreseförbud ska registreras i Polismyndighetens efterlysnings-
register, antingen i stället för i passregistret eller utöver en sådan re-
gistrering. Uppdraget omfattar även att ta ställning till om utrese-
förbud ska innebära hinder för och skäl för återkallelse av nationella 
identitetskort, vilket är en handling som i vissa fall kan användas för 
att lämna Sverige. 

Slutligen ska vi också överväga om det ska införas en skyldighet 
för socialnämnder och domstolar att informera Migrationsverket 
om beslut rörande utreseförbud. Även Migrationsverket kan nämli-
gen utfärda resehandlingar i vissa fall. 
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6.1 Identitetshandlingar som kan användas för att 
lämna Sverige 

6.1.1 Pass 

Regler om utfärdande och återkallelse av pass 

I passlagen (1978:302) finns bestämmelser om pass för svenska med-
borgare. En svensk medborgare har rätt att efter ansökan få ett van-
ligt pass om något annat inte följer av passlagen och ett pass får end-
ast återkallas på de grunder som anges i passlagen (4 §). Ytterligare 
bestämmelser kring pass finns också i passförordningen (1979:664). 

Rätten till pass hänger samman med den grundläggande rätten i 
regeringsformen att fritt få lämna landet (2 kap. 8 § regeringsfor-
men). Liknande rättigheter finns också i Europakonventionen och 
EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. 

Enligt 5 § passlagen får en svensk medborgare inte resa ut ur Sve-
rige utan att medföra giltigt pass. Detta gäller dock inte i vissa an-
givna situationer, bl.a. den som reser till en stat inom Schengenom-
rådet där det inte genomförs gränskontroll och den som reser till en 
annan stat i EU och har med sig ett giltigt identitetskort utfärdat av 
en passmyndighet, dvs. ett nationellt identitetskort (se mer om det i 
avsnitt 6.1.2). En svensk medborgare ska också enligt samma be-
stämmelse, med undantag för inresa från en stat i Schengenområdet 
gentemot vilken gränskontroll inte genomförs, medföra giltigt pass 
eller på annat sätt (t.ex. giltigt identitetskort utfärdat av en passmyn-
dighet) kunna styrka sitt svenska medborgarskap vid inresa från en 
annan stat. 

Det är passmyndigheten som fattar beslut i frågor om pass. I Sve-
rige är Polismyndigheten passmyndighet och utomlands fullgör 
vissa beskickningar och konsulat uppgifter som passmyndighet 
(2 §). 

Enligt 7 § passlagen ska en passansökan avslås i vissa fall. Så är 
fallet t.ex. om ansökan gäller barn under 18 år och vårdnadshavarna 
inte lämnat medgivande och det inte finns synnerliga skäl att ändå 
utfärda pass (7 § 2), om sökanden är underkastad vissa angivna 
tvångsmedel enligt 24 kap. och 25 kap. rättegångsbalken (7 § 3) eller 
i vissa fall om sökanden är dömd till frihetsberövande påföljder (7 § 
7–10). 
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I samband medreglerna om utreseförbud infördes en bestäm-
melse i 7 a § passlagen om att en ansökan om pass, utöver vad som 
anges i 7 §, ska avslås om sökanden är underkastad ett utreseförbud. 
Enligt bestämmelsens andra stycke har sökanden dock rätt att, om 
inte annat följer av passlagen, få ett provisoriskt pass om det har fat-
tats beslut om ett tillfälligt undantag från utreseförbudet. 

Bestämmelsen i 9 § passlagen om att passmyndigheten, i stället 
för att avslå en passansökan, kan utfärda ett pass med förkortad gil-
tighetstid eller begränsat giltighetsområde gäller inte vid passhinder 
på grund av utreseförbud. 

Enligt 11 § passlagen ska ett pass alltid utfärdas för en direkt resa 
till Sverige om en svensk medborgare befinner sig utomlands och 
begär ett sådant pass. För den som är under 18 år krävs även i dessa 
fall normalt sett att vårdnadshavarna har lämnat medgivande till det. 
Om barnet befinner sig i en situation där det finns risk för att dess 
hälsa eller utveckling skadas eller det annars finns särskilda skäl får 
emellertid pass för direkt resa till Sverige utfärdas även utan vård-
nadshavarnas medgivande (11 § andra stycket). 

12 § passlagen reglerar när ett pass ska återkallas. En återkallelse 
ska bl.a. ske om passinnehavaren är underkastad ett utreseförbud el-
ler tillfälligt utreseförbud (12 § första stycket 10). Detta gäller dock 
inte sådana pass som har utfärdats med stöd av 7 a § andra stycket 
eller 11 § passlagen (12 § sista stycket). Enligt 12 a § ska ett vanligt 
pass dessutom återkallas om ett provisoriskt pass utfärdas för pass-
innehavaren, om det inte finns särskilda skäl som talar emot det. Ett 
pass för den som är under 18 år ska också återkallas om barnets vård-
nadshavare, eller när barnet befinner sig i Sverige, en av dem begär 
att så ska ske och det inte finns synnerliga skäl mot återkallelse (12 
§ första stycket 2). I 13 § finns en möjlighet att, om det är lämpligt 
med hänsyn till omständigheterna, återkalla ett pass endast under 
viss tid (provisorisk återkallelse). Enligt 14 § kan passmyndigheten 
också, om det finns särskilda skäl och passinnehavaren begär det, i 
stället för att återkalla ett pass förkorta passets giltighetstid eller be-
gränsa passets giltighetsområde. När ett pass har återkallats är pass-
innehavaren skyldig att, på begäran från passmyndigheten, lämna 
över passet till passmyndigheten eller annan myndighet (17 § första 
stycket). En sådan begäran får förenas med ett föreläggande om vite. 

Enligt 18 § första stycket 1 får passmyndigheten i vissa fall besluta 
att ett pass ska omhändertas om fråga om återkallelse uppkommit, 



Ett utreseförbud måste kunna upprätthållas effektivt Ds 2022:9 

218 

t.ex. till följd av att ett utreseförbud har beslutats (passhinder enligt 
12 § första stycket 10) eller på grund av avsaknad av en eller båda 
vårdnadshavarnas samtycke (passhinder enligt 12 § första stycket 2), 
och det finns risk att passinnehavaren reser ut ur landet innan beslut 
om återkallelse hinner meddelas. Enligt 18 § sista stycket ska inne-
havaren få möjlighet att få tillbaka passet om det har omhändertagits 
men inte återkallats inom en vecka efter omhändertagandet. 

I 31 § passlagen finns särskilda bestämmelser om tjänstepass och 
diplomatpass som utfärdas av UD. För sådana pass gäller inte de all-
männa bestämmelserna om passhinder och återkallelse av pass. I stäl-
let beslutar UD om återkallelse av sådana pass. Enligt 32 § passlagen 
får också regeringen eller UD medge avvikelse från passlagen till för-
mån för en passökande eller passinnehavaren om det är påkallat av 
särskilda förhållanden. 

Särskilt om pass för den som är under 18 år 

Som nämndes ovan krävs vårdnadshavarnas medgivande för att ett 
barn under 18 år ska kunna få pass, så länge det inte finns synnerliga 
skäl för att ändå utfärda pass (7 § 2). Att en eller båda vårdnadsha-
varna begär att passet återkallas kan också innebära att så ska ske (12 
§ första stycket 2). 

Synnerliga skäl kan, enligt förarbetena, vara att den ena föräldern 
vistas i ett annat land och det är uppenbart att medgivande annars 
skulle ha lämnats. Står det klart för passmyndigheten att vårdnads-
havaren direkt motsätter sig att pass utfärdas så bör dock ett pass för 
barnet utfärdas endast under helt speciella omständigheter.225 I 
praxis har det slagits fast att stor restriktivitet bör iakttas med att 
utfärda pass mot en vårdnadshavares klart uttalade vilja och att un-
dantagsregeln är till för mycket särpräglade fall där barnets ålder, be-
hov och egna önskningar bör ges en avgörande betydelse.226 

Som berördes tidigare så finns en bestämmelse i 11 § passlagen 
om rätten att få ett provisoriskt pass för en resa direkt till Sverige. 
Vårdnadshavarnas samtycke krävs som utgångspunkt även enligt 
den bestämmelsen. För provisoriskt pass finns dock ett undantag 
från kravet på samtycke från vårdnadshavarna om barnet befinner sig 

 
225 Prop. 1977/78:156, s. 43 f. 
226 Se RÅ 1987 ref. 127. 
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i en situation där det finns risk för att barnets hälsa eller utveckling 
skadas eller om det annars finns särskilda skäl. Den utökade möjlig-
heten att utfärda pass för resa till Sverige infördes 2006 till följd av 
att det hade blivit känt att barn lämnats i familjens ursprungsland 
och att föräldrarna i vissa fall inte velat medverka till att barnet reste 
tillbaka till Sverige.227 

I betänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet 
(SOU 2018:69) gjorde man bedömningen att möjligheten till provi-
soriskt pass utan föräldrarnas samtycke bör kunna tillämpas när ett 
barn har förts utomlands för att giftas bort eller könsstympas.228 
Detsamma bör enligt vår mening kunna gälla för barn som av andra 
anledningar förts utomlands till förhållanden som är skadliga, t.ex. 
vissa uppfostringsresor. 

Enligt 11 a § passlagen ska en kommunal nämnd som fullgör upp-
gifter inom socialtjänsten på begäran av passmyndigheten yttra sig i 
passärenden som gäller en person under 18 år där det är fråga om att 
utfärda pass utan vårdnadshavares medgivande. Enligt bestämmel-
sens andra stycke ska nämnden skyndsamt yttra sig i ärenden som 
avser provisoriska pass enligt 11 § för en person under 18 år. 

Frågan om socialnämnden har möjlighet att begära att ett pass 
återkallas när ett barn är föremål för vård enligt LVU berördes i be-
tänkandet Ökat skydd för hedersrelaterad brottslighet (SOU 
2018:69). Där uttalades följande:229 

En fråga är om socialnämnden har möjlighet att ansöka om barnets pass 
ska återkallas när barnet vårdas enligt LVU. Frågan besvaras inte i för-
arbetena till passlagen eller LVU. Frågan har dock berörts av Justitie-
ombudsmannen (JO 1996/97 s. 284). Enligt JO talade den omständig-
heten att socialnämnden genom ett beslut om LVU inte inträder som 
vårdnadshavare för den unge, med den betydelse begreppet vårdnadsha-
vare har i t.ex. föräldrabalken, mot att nämnden skulle ha möjlighet att 
begära återkallelse av passet. Frågan har dock bedömts annorlunda i 
rättspraxis. 

I betänkandet hänvisade man till ett avgörande från Förvaltningsrät-
ten i Göteborg där domstolen ansåg att socialnämnden, vid tillämp-
ningen av 12 § passlagen var att betrakta som vårdnadshavare när ett 

 
227 Prop. 2005/06:144, s. 6 ff. 
228 SOU 2018:69, s. 156. 
229 SOU 2018:69, s. 157. 
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barn bereds vård enligt LVU.230 I detta sammanhang lyfte man i be-
tänkandet också upp möjligheten för socialnämnden att besluta hur 
umgänget mellan ett barn och dess vårdnadshavare ska se ut när bar-
net är underkastad vård enligt LVU (14 § LVU) och att detta innebär 
att socialnämnden, som villkor för umgänge, kan kräva att barnets 
pass överlämnas inför varje umgängestillfälle.231 

Närmare om utfärdande- och återkallelseförfarandet 

Eftersom utreseförbud innebär hinder mot att få pass och också ut-
gör skäl att återkalla pass finns en underrättelseskyldighet i förhål-
lande till Polismyndigheten i 23 c § passförordningen. Enligt be-
stämmelsen ska en kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom 
socialtjänsten eller en domstol till Polismyndigheten genast skicka 
en kopia av ett beslut som har meddelats om utreseförbud, tillfälligt 
utreseförbud, tillfälligt undantag från utreseförbud eller att ett utre-
seförbud eller tillfälligt utreseförbud har upphört eller skicka in-
formation om att ett sådant beslut i annat fall har upphört. Uppgif-
terna om utreseförbud och tillfälligt utreseförbud får enligt 23 § 
passförordningen föras in i passregistret, vilket Polismyndigheten 
enligt samma bestämmelse är skyldiga att föra. 

Passregistret förs in i Resehandlingssystemet (RES). RES är ett 
gemensamt system för ärendehantering och register över utfärdade 
pass, nationella identitetskort och omständigheter som innebär att 
det krävs passtillstånd. Genom RES hämtas också automatiskt in-
formation om den som ansöker om ett pass förekommer i vissa andra 
register, bl.a. efterlysningsregistret. Om det vid en sådan sökning 
framgår att det kan föreligga hinder mot bifall till passansökan så 
signalerar RES för det och handläggaren får då undersöka om det 
verkligen föreligger hinder.232 

Passmyndigheten ska nämligen enligt 3 § passförordningen pröva 
om det finns hinder mot att utfärda pass för den sökande. Om ett 
passärende handläggs av en passmyndighet utomlands ska Polismyn-
digheten i stället på den myndighetens begäran kontrollera om det 
finns någon sådan omständighet som utgör passhinder, bl.a. enligt 

 
230 Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 28 oktober 2014, mål nr 9935-14. Se SOU 2018:69, 
s. 157, fotnot 34. 
231 SOU 2018:69, s. 157 f. 
232 Ds 2015:44, s. 91 ff och s. 107 
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7 a § passlagen (dvs. att personen meddelats utreseförbud eller till-
fälligt utreseförbud). 

Enligt 4 kap. 1 § i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna 
råd om pass och nationellt identitetskort (PMFS 2021:3, FAP 530-
1) ska Polismyndigheten, om det vid ansökningstillfället framkom-
mer att det kan finnas passhinder för den sökande, göra en under-
sökning genom slagningar i bl.a. Polismyndighetens resehandlings-
system, nationella personefterlysningsregistret och Schengens in-
formationssystem. 

I praktiken är det dock Polismyndighetens system som signalerar 
att passhinder kan föreligga. När en ansökan registreras sker nämli-
gen en automatisk kontroll mot registren. Om personen förekom-
mer i något av registren får passhandläggaren besked om det och det 
går också att få fram ytterligare information för att kunna ta ställning 
till om det föreligger passhinder.233 

När det gäller återkallelseförfarandet ska passmyndigheten, en-
ligt 25 § passförordningen, skyndsamt ta upp ett ärende om återkal-
lelse av pass om myndigheten får kännedom om sådana omständig-
heter som framgår av 12 § passlagen, alltså bl.a. att en passinnehavare 
är underkastad utreseförbud eller tillfälligt utreseförbud. Som fram-
gått ovan ska en kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom so-
cialtjänsten eller en domstol genast lämna uppgifter om beslut kring 
utreseförbud till Polismyndigheten (23 c § passförordningen). Un-
der handläggningen av ett återkallelseärende får Polismyndigheten 
också, som framgått tidigare, besluta att ett pass ska omhändertas 
om det bl.a. har uppkommit fråga om återkallelse av passet på grund 
av ett utreseförbud och det finns risk att passinnehavaren reser ut ur 
landet innan beslut om återkallelse hinner meddelas (18 § passlagen). 

Enligt 5 kap. 1 § i de ovan nämnda föreskrifterna om pass och 
nationellt identitetskort framgår att Polismyndigheten skyndsamt 
ska göra en spärrmarkering om myndigheten har beslutat att åter-
kalla en resehandling. En sådan spärr får inte heller hävas. När ett 
beslut om återkallelse väl har fattats kan överföringen av den spärr 
som då ska föras in i SIS gå mycket fort. Någon spärr i SIS förs dock 
inte in redan när ett pass omhändertas med stöd av 18 § passlagen. 

När det gäller frågor om pass och utreseförbud finns dessutom 
riktlinjer för hanteringen i Polismyndighetens riktlinjer för beslut 

 
233 Ds 2019:5, s. 39. 
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om utreseförbud.234 I riktlinjerna anges att ett ärende inleds med att 
Polismyndigheten får beslutet, som lämnas till berörd polisregion. 
Beslut om utreseförbud kan komma till Polismyndigheten fysiskt på 
en polisstation, komma in via e-post, fax eller på annat sätt. När ett 
beslut om utreseförbud kommer in ska stationsbefäl eller vaktha-
vande befäl på regionledningscentralen (RLC) skyndsamt kontakta 
vakthavande befäl på Nationella ledningscentralen och lämna upp-
gifter som krävs för registrering av passhinder eller annan åtgärd. 
Om ett barn med utreseförbud (eller tillfälligt utreseförbud) har ett 
giltigt pass (vanligt, extra eller provisoriskt) ska vakthavande befäl 
på Nationella ledningscentralen se till att en spärrkod om interim-
istiskt beslut om återkallelse läggs in i RES. Därefter skickas en 
underrättelse om åtgärden och beslutet om utreseförbud till det po-
lisområde där barnet är eller senast var folkbokförd för att passhand-
läggare ska kunna fatta beslut om att återkalla barnets pass. Om det 
finns en risk för att ett barn med utreseförbud är på väg att resa ut 
ur landet och ett beslut om återkallelse av barnets pass inte hinner 
meddelas får stationsbefäl eller vakthavande befäl på RLC fatta be-
slut om att passet ska omhändertas enligt 18 § passlagen.235 

6.1.2 Nationella identitetskort 

Bakgrund 

I vårt uppdrag ingår som nämnts att överväga om ett utreseförbud 
bör innebära hinder mot att få och skäl för att återkalla ett nationellt 
identitetskort. Detta i syfte att hindra att barn med utreseförbud 
lämnar Sverige med ett nationellt identitetskort som resehandling. 

De nationella identitetskorten infördes 2005. Syftet var bl.a. att 
underlätta resandet inom Schengenområdet där det inte finns krav 
på att medföra ett pass. Id-kortet var dock inte tänkt som en rese-
handling utan snarare som ett sätt för en person att styrka sitt 
svenska medborgarskap och därmed sin rätt att uppehålla sig i ett 
EU-land. Nationella identitetskort är betydligt ovanligare som rese-
handling än pass. År 2021 fick Polismyndigheten in drygt 361 000 
ansökningar om nationellt identitetskortkort. Motsvarande siffra 
för 2020 var drygt 313 000 och för 2019 drygt 333 000. När det gäller 

 
234 Polismyndigheten, PM 2021:9 (saknr 539). 
235 Polismyndigheten, PM 2021:9, s. 5 ff. 
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pass kom det under år 2021 in drygt 1 333 000 ansökningar om van-
liga pass till Polismyndigheten. Motsvarande siffra för 2020 var 
knappt 867 000 och för 2019 drygt 1 697 000.236 

Sedan 2015 kan det nationella identitetskortet användas vid resa 
inom hela EU och det har införts undantag i passlagen om att 
svenska medborgare inte behöver medföra pass vid resa till Scheng-
enländer eller andra EU-länder. Vid utresa till EU-länder som inte 
ingår i Schengensamarbetet krävs dock att den resande har med sig 
ett giltigt identitetskort utfärdat av passmyndighet (5 § passlagen), 
dvs. ett nationellt identitetskort. 

Ett utreseförbud gäller emellertid även i förhållande till EU-län-
der och andra Schengenländer och det förekommer också att barn 
som riskerar att fara illa förs till dessa länder. Några uppgifter om att 
barn förts utomlands i strid med ett utreseförbud med hjälp av ett 
nationellt identitetskort har dock inte framkommit i utredningsar-
betet. 

Utfärdande och återkallelse av nationella identitetskort 

Regler om det nationella identitetskortet finns i förordningen 
(2005:661) om nationellt identitetskort. Utöver det nationella iden-
titetskortet finns sedan 2009 även identitetskort för folkbokförda i 
Sverige.237 Ett sådant identitetskort kan dock inte användas som re-
sehandling och kommer därför inte att beröras vidare. 

Enligt 1 § i förordningen om nationellt identitetskort är det pass-
myndigheten som efter ansökan av en svensk medborgare utfärdar 
det nationella identitetskortet. Den som ansöker om nationellt iden-
titetskort ska inställa sig personligen (2 §). Ansökan ska enligt 3 § 
göras skriftligen och undertecknas av sökanden i närvaro av den per-
son som tar emot ansökan, detta gäller dock inte den som inte kan 
skriva sitt namn. Enligt samma bestämmelse ska sökanden låta pass-
myndigheten ta ett foto av sökandens ansikte, styrka sin identitet, 
sitt svenska medborgarskap och övriga personuppgifter, samt ge in 
ett skriftligt medgivande från vårdnadshavare om sökanden är under 
18 år om det inte finns synnerliga skäl att ändå utfärda ett nationellt 
id-kort. Om ett nationellt identitetskort tidigare har utfärdats för 

 
236 Polismyndighetens årsredovisning för år 2021, s. 120. 
237 Regleras i lagen (2015:899) och förordningen (2015:904) om identitetskort för folkbok-
förda i Sverige. 
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sökanden ska kortet, om det fortfarande är giltigt, som huvudregel 
lämnas in för makulering i samband med ansökan. Ett nationellt 
identitetskort utfärdas oftast med en giltighetstid på fem år (5 §). 

Om det som sägs i 2 § eller 3 § inte har iakttagits och sökanden 
inte har avhjälpt bristerna ska en ansökan om nationellt identitets-
kort avslås (8 §). Enligt 9 § ska ett nationellt identitetskort återkallas 
om innehavaren har förlorat eller befriats från sitt svenska medbor-
garskap. En återkallelse ska också ske om det förelåg hinder mot att 
bevilja ansökan när identitetskortet utfärdades och hindret fortfa-
rande finns kvar eller om någon annan än den som id-kortet är ut-
ställt på förfogar över kortet. 

Det finns inte några andra regler än dessa angående hinder för att 
få nationellt identitetskort eller skäl för återkallelse av kortet. Det är 
alltså inte möjligt att neka ett nationellt identitetskort på den grun-
den att ett barn har ett utreseförbud och det går inte heller att åter-
kalla ett nationellt identitetskort på grund av ett sådant förbud. Inte 
heller finns det möjlighet att, så som gäller för pass, återkalla eller 
hindra att ett nationellt identitetskort utfärdas för den som t.ex. är 
dömd till fängelsestraff. 

Frågan om hinder och skäl för återkallelse av de nationella iden-
titetskorten har tidigare behandlats i samband med att det infördes 
ytterligare undantag från kravet att medföra giltigt pass för svenska 
medborgare vid resa till länder inom EU som inte fullt ut deltar i 
Schengensamarbetet. I det lagstiftningsarbetet ansåg vissa remissin-
stanser (särskilt Kriminalvården och Åklagarmyndigheten) att det 
kunde finnas skäl att harmonisera reglerna om nationella identitets-
kort med passlagens regler vad gäller hinder, återkallelse och till-
stånd. Detta eftersom den föreslagna ändringen skulle kunna leda till 
utökade möjligheter för vissa brottsmisstänkta och fängelsedömda 
att lämna Sverige för att på så sätt undgå lagföring eller verkställighet 
av ett straff. Regeringen lyfte också fram att ett nationellt identitets-
kort, till skillnad mot vad som gäller för pass, inte heller kan återkal-
las för ett barn under 18 år om en av vårdnadshavarna vill det. Den 
föreslagna ändringen kunde alltså leda till ökade möjligheter för en 
vårdnadshavare att lämna landet med gemensamma barn mot den 
andre vårdnadshavarens vilja. Dessa skäl ansågs dock inte tillräckliga 
för att motivera andra regler.238 

 
238 Prop. 2014/15:69, s. 12 ff. 
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2017 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att utreda och 
lämna förslag till förändringar av de krav som gäller för svenska iden-
titetshandlingar. Utredningen lämnade sitt betänkande Ett säkert 
statligt ID-kort med e-legitimation (SOU 2019:14) i början av 2019. 
I betänkandet föreslås att både det nationella id-kortet och id-kortet 
för personer som är folkbokförda i Sverige ska ersättas av ett nytt 
statligt id-kort. Det statliga id-kortet föreslås kunna utfärdas både 
med och utan funktion som resehandling vid resor inom EU. Enligt 
förslaget ska ett id-kort med en funktion som resehandling bara 
kunna utfärdas för svenska medborgare, dvs. motsvarande det som 
idag gäller för nationella id-kort. I utredningens förslag finns dock 
ingen reglering av särskilda hinder, motsvarande de som gäller för 
pass, mot att få id-kort med funktion som resehandling eller att så-
dana skäl skulle medföra att id-kort med funktion som resehandling 
ska kunna återkallas. Utredningens betänkande har remissbehand-
lats och bereds för närvarande inom Regeringskansliet. 

6.1.3 Resedokument och främlingspass 

Utfärdande av resedokument och främlingspass 

En person som inte är svensk medborgare kan ansöka om resedoku-
ment eller främlingspass hos Migrationsverket. Till exempel skydds-
behövande och statslösa saknar ofta möjlighet att få en passhandling 
från sitt hemlands myndigheter. Regler om resedokument och främ-
lingspass finns i utlänningslagen (2005:716), utlänningsförord-
ningen (2006:97) och i Migrationsverkets föreskrifter om främlings-
pass och resedokument (MIGRFS 2021:11). De svenska reglerna om 
främlingspass och resedokument motsvarar i berörda delar det som 
anges i det s.k. skyddsgrundsdirektivet239 och flyktingkonvent-
ionen240. 

Om en utlänning inte har en handling som gäller som pass och 
saknar möjlighet att skaffa ett hemlandspass eller annan resehand-
ling får Migrationsverket utfärda ett främlingspass för honom eller 
henne enligt 2 kap. 1 a § första stycket utlänningslagen. Det är alltså 

 
239 Rådets direktiv 2004/83/EG om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller stats-
lösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver 
internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det be-
viljade skyddet. 
240 Konventionen den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning (SÖ 1954:55) 
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i den delen fråga om en möjlighet för Migrationsverket att utfärda 
främlingspass. Enligt paragrafens andra stycke ska dock ett främ-
lingspass utfärdas om utlänningen beviljats uppehållstillstånd som 
alternativt skyddsbehövande (4 kap. 2 § utlänningslagen) eller bevil-
jats skyddsstatusförklaring (4 kap. 3 c § utlänningslagen) och han 
eller hon inte kan få ett nationellt pass. Ett främlingspass enligt andra 
stycket ska emellertid inte utfärdas om tvingande hänsyn till den 
nationella säkerheten eller den allmänna ordningen kräver att så inte 
sker. Migrationsverket får även utfärda främlingspass i andra fall, om 
det finns särskilda skäl (2 kap. 1 a § tredje stycket utlänningslagen). 
Sådana särskilda skäl kan vara att främlingspass behövs för att möj-
liggöra en resa till Sverige, eller om det av praktiska skäl skulle vara 
omöjligt för utlänningen att återvända till sitt hemland för att söka 
pass.241 

Regeringen har bemyndigats att meddela föreskrifter om i vilka 
fall som pass får utfärdas för en utlänning och när det gäller före-
skrifter om främlingspass får även den myndighet som regeringen 
bestämmer meddela ytterligare föreskrifter i den frågan (2 kap. 2 § 
utlänningslagen). 

Enligt 4 kap. 4 § utlänningslagen får en särskild passhandling för 
resor utanför Sverige, ett resedokument, utfärdas för en flykting el-
ler statslös. Av 2 kap. 7 § utlänningsförordningen följer att resedo-
kument ska utfärdas i de fall som anges i vissa angivna konventioner, 
bl.a. flyktingkonventionen.242 Ett resedokument ska dock inte utfär-
das om tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den all-
männa ordningen kräver att så inte sker (4 kap. 4 § utlänningslagen). 
Även när det gäller resedokument har regeringen fått tillåtelse att 
meddela ytterligare föreskrifter (4 kap. 4 § utlänningslagen). 

Enligt 8 kap. 13 § utlänningsförordningen är det Migrationsver-
ket som meddelar verkställighetsföreskrifter om pass för utlänningar 
och resedokument. De närmare reglerna om detta finns i de tidigare 
nämnda föreskrifterna från Migrationsverket om främlingspass och 
resedokument. 

Migrationsverkets beslut i fråga om resedokument får överklagas 
till migrationsdomstol (14 kap. 6 § utlänningslagen). Detsamma gäl-
ler ett beslut om avslag på ansökan om främlingspass om den frågan 

 
241 Prop. 2013/14:217, s. 42. 
242 I bestämmelsen räknas även konventionen den 28 september 1954 angående statslösa per-
soners rättsliga ställning (SÖ 1965:54) och konventionen den 23 november 1957 angående 
flyktingar som äro sjömän (SÖ 1959:16) upp. 
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har behandlats i samband med ett beslut om avslag på en ansökan om 
uppehållstillstånd (14 kap. 6 a § utlänningslagen). Tidigare prövades 
liknande frågor av Utlänningsnämnden. 

Hinder mot att få och återkallelse av främlingspass och 
resedokument  

Som framgått ovan får Migrationsverket utfärda främlingspass för de 
som inte är skyddsbehövande (2 kap. 1 a § första stycket utlännings-
lagen). Bestämmelsen är alltså fakultativ och det måste därför även 
göras en prövning av om det finns några skäl mot att utfärda främ-
lingspass.243 Det lär i den bedömningen kunna beaktas om det skulle 
strida mot den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten 
att utfärda ett främlingspass, vilket kan utgöra hinder mot att få 
främlingspass enligt paragrafens andra stycke (se nedan).  

För de som är skyddsbehövande, där det som utgångspunkt finns 
en skyldighet att utfärda främlingspass, ska ett främlingspass inte ut-
färdas om tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den 
allmänna ordningen kräver det (2 kap. 1 a § andra stycket utlännings-
lagen). Detta motsvarar både vad som anges i artikel 28 i flykting-
konventionen och artikel 25.2 i skyddsgrundsdirektivet. Inte heller 
resedokument ska utfärdas om tvingande hänsyn till den nationella 
säkerheten eller allmänna ordningen kräver att så inte sker (4 kap. 
4 § utlänningslagen). När det gäller innebörden av tvingande hänsyn 
till den nationella säkerheten eller allmänna ordningen har det i 
svensk rätt bedömts att en flykting kan vägras resedokument i de fall 
som motsvarar när en svensk medborgare kan vägras pass och pass-
tillstånd.244 

En ansökan om främlingspass ska dessutom avslås om det inom 
de senaste fem åren före ansökan har utfärdats tre sådana pass för 
utlänningen och det inte finns särskilda skäl att bifalla ansökan. 
Detta gäller dock inte i de fall som anges i 2 kap. 1 a § andra stycket 
utlänningslagen, dvs. alternativt skyddsbehövande eller de som be-
viljats skyddsstatusförklaring och som inte kan få nationellt pass (2 
kap. 1 b § utlänningslagen). 

 
243 Prop. 2013/14:217, s. 42. 
244 Utlänningsnämndens beslut UN 240-94, se mer om det och den bedömning som gjorts i 
olika lagstiftningsarbeten nedan. 
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När det gäller utrymmet för att vägra att utfärda resedokument 
har Utlänningsnämnden i ett beslut (UN 240-94) uttalat att en flyk-
ting eller statslös bör kunna vägras resedokument i de fall som mot-
svarar de situationer då en svensk medborgare kan vägras pass. Ut-
länningsnämnden är i och för sig, sedan många år, inte längre verk-
sam utan nämndens uppgifter har tagits över av migrationsdomstol-
arna. Nämndens praxis kan dock fortfarande vara giltig och ge led-
ning för rättstillämpningen på området. Efter beslutet har fler pass-
hinder införts, bl.a. bestämmelsen om passhinder i de fall där det 
finns ett utreseförbud eller tillfälligt utreseförbud. Något senare av-
görande i dessa frågor finns dock inte, varken från Utlänningsnämn-
den eller från migrationsdomstolarna. 

När det gäller främlingspass uttalade regeringen i prop. 
2013/14:217 att den ändring som då föreslogs skulle innebära att al-
ternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande skulle 
kunna beviljas resehandlingar under samma förutsättningar som 
flyktingar. Regeringen hänvisade i det sammanhanget också till Ut-
länningsnämndens beslut om vad som kan utgöra skäl för att vägra 
resedokument.245 

Regeringen hänvisade även till Utlänningsnämndens avgörande 
när 4 kap. 4 § utlänningslagen ändrades på så sätt att resedokument 
inte ska utfärdas om tvingande hänsyn till den nationella säkerheten 
eller den allmänna ordningen kräver att så inte sker.246 

I Migrationsverkets föreskrifter om främlingspass och resedoku-
ment, 9 §, anges att bestämmelserna om passhinder och passtillstånd 
i passlagen (se avsnitt 6.1.1 för dessa regler) ska tillämpas vid hand-
läggningen av ärenden om pass för utländska medborgare (dvs. både 
främlingspass och resedokument – se 1 § i föreskrifterna). 

I betänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet 
(SOU 2018:69) föreslogs att ett utreseförbud skulle medföra hinder 
för utfärdande och skäl för återkallelse av resedokument och främ-
lingspass. När det gällde hinder mot att utfärda sådana handlingar 
hänvisade man i betänkandet till att Migrationsverket tillämpar pass-
hinder som hinder mot att utfärda främlingspass och resedokument. 
Vad gäller återkallelse av sådana handlingar föreslogs att sådana 

 
245 Prop. 2013/14:217, s. 38. 
246 Prop. 2020/21:159, s. 30. 
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regler skulle föras in i utlänningsförordningen. Något författnings-
förslag lades dock inte fram i den delen.247 

När det gäller dessa frågor uttalade regeringen i prop. 
2019/20:131 följande:248 

Sverige är, utom i vissa fall hänförliga till den nationella säkerheten eller 
allmänna ordningen, skyldigt att utfärda resedokument för flyktingar 
och statslösa som lovligen vistas här [---]. Enligt praxis från Utlännings-
nämnden, som ännu är giltig, bör resedokument kunna vägras i motsva-
rande situationer som en svensk medborgare kan vägras pass eller pass-
tillstånd enligt passlagen, t.ex. om personen är efterlyst, anhållen eller 
häktad (UN 240-94). Resedokument bör enligt Utlänningsnämndens 
praxis också kunna vägras för att förhindra brott som till sin art är såd-
ana att de typiskt sett möjliggörs, eller i vart fall underlättas, genom in-
nehav av en resehandling. Det bör dock handla om mycket allvarlig eller 
upprepad brottslighet för att resedokument ska kunna vägras i ett så-
dant fall, t.ex. grovt narkotikabrott. I lagrådsremissen Vissa identitets-
frågor inom utlänningsrätten, som beslutades den 6 februari 2020, före-
slås att det bör framgå direkt av utlänningslagen (2005:716), förkortad 
UtlL, att resedokument inte ska utfärdas om tvingande hänsyn till den 
nationella säkerheten eller den allmänna ordningen kräver att så inte 
sker. Någon ändring är inte avsedd av den praxis som har utvecklats hit-
tills mot bakgrund av bestämmelsen i bl.a. flyktingkonventionen om att 
resedokument inte ska utfärdas i vissa fall hänförliga till den nationella 
säkerheten eller allmänna ordningen. 

Även andra utlänningar än flyktingar och statslösa kan vara förhindrade 
att skaffa hemlandspass. Om en utlänning inte har någon handling som 
gäller som pass och saknar möjlighet att skaffa en sådan handling, får 
Migrationsverket utfärda ett främlingspass för honom eller henne (2 
kap. 1 a § första stycket UtlL). Om det finns särskilda skäl får främ-
lingspass utfärdas även i andra fall (tredje stycket). Om en utlänning har 
beviljats uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande eller övrig 
skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § UtlL [anm. personkategorin 
övrig skyddsbehövande finns inte längre i utlänningslagstiftningen249] eller 
har beviljats skyddsstatusförklaring enligt 4 kap. 3 c § samma lag, är Mi-
grationsverket skyldigt att utfärda ett främlingspass för utlänningen om 
han eller hon inte kan få ett nationellt pass. Främlingspass ska dock inte 
utfärdas om tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den 
allmänna ordningen kräver att så inte sker (2 kap. 1 a § andra stycket 
UtlL). 

Utrymmet för att vägra att utfärda ett resedokument eller ett främlings-
pass är alltså begränsat. Som angivits finns det dock viss praxis om när 

 
247 SOU 2018:69, s. 200 f. 
248 Prop. 2019/20:131, s. 93 f. 
249 Se prop. 2020/21:191 och den ändring av utlänningslagen som följde. 
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ett resedokument kan vägras. Också när det gäller främlingspass finns 
det vissa situationer då det är möjligt att vägra ett utfärdande. I vilken 
utsträckning förslagen om utreseförbud medför hinder mot att utfärda 
sådana handlingar är en fråga för rättstillämpningen. 

Det finns vissa regler om återkallelse av främlingspass och resedo-
kument. Enligt 2 kap. 1 c § utlänningslagen ska ett främlingspass 
återkallas om innehavaren blir svensk medborgare, får en annan 
handling som gäller som pass, ska resa till sitt hemland, inte längre 
har rätt att vistas i landet enligt ett beslut om avvisning eller utvis-
ning, eller avlider. En återkallelse ska dock inte ske om särskilda skäl 
talar mot det. När det gäller resedokument ska ett sådant återkallas 
om innehavaren upphör att vara flykting eller statslös (4 kap. 4 § 
andra stycket utlänningslagen). Några särskilda regler om återkal-
lelse av resedokument eller främlingspass då det meddelats utrese-
förbud finns alltså inte. 

Vid våra kontakter med Migrationsverket har myndigheten lyft 
upp att det inte är uteslutet att 2 kap. 1 c § första stycket 3 utlän-
ningslagen, som reglerar att främlingspass ska återkallas om inneha-
varen ska resa till sitt hemland, i vissa fall skulle kunna bli aktuell att 
tillämpa när ett utreseförbud har meddelats. 

6.1.4 Hemlandspass och frågan om befrielse från svenskt 
medborgarskap 

Som har berörts tidigare i den här utredningen så har de barn som 
riskerar att drabbas av skadliga utlandsvistelser ofta starka kopp-
lingar till utlandet, och ofta till det land som de förs till eller riskerar 
att föras till. Barn med sådana kopplingar utomlands kan, även om 
de är svenska medborgare, ha medborgarskap i ett annat land och då 
även ha pass från det landet utöver ett svenskt pass. Om barn förs 
eller reser ut ur Sverige med ett sådant pass är det betydligt svårare 
än annars att skydda dem. Någon möjlighet för svenska myndigheter 
att återkalla ett pass utfärdat av ett annat land eller komma åt passen 
på annat sätt finns inte. 

Uppgifter om t.ex. namn eller andra personuppgifter som finns i 
det utländska passet behöver inte heller nödvändigtvis överens-
stämma med de uppgifter som finns i Sverige. Samma problematik 
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kan också förekomma för de barn som har främlingspass eller rese-
dokument utfärdade av Migrationsverket. 

Barn med dubbla medborgarskap eller barn som annars har starka 
kopplingar till ett annat land kan även i övrigt vara svårare att skydda 
och hjälpa. 

I betänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet 
(SOU 2018:69) identifierade man problemet med att vårdnadsha-
vare till barn ansökt om att barnet ska befrias från sitt svenska med-
borgarskap i samband med att barnet förts utomlands. Detta ledde, 
enligt utredningen, till att svenska myndigheter fick än mer begrän-
sade möjligheter att hjälpa barnet i utlandet och att återföra det till 
Sverige.250 I den efterföljande propositionen (prop. 2019/20:131) 
konstaterar regeringen att en särskild utredare fått i uppdrag att bl.a. 
lämna förslag på hur barns rättigheter i ärenden om befrielse från 
svenskt medborgarskap skulle stärkas.251 

Regler om svenskt medborgarskap, både hur man blir svensk 
medborgare och förlust av eller befrielse från ett svenskt medbor-
garskap finns i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap. Enligt 
15 § i den lagen får efter ansökan den som är eller önskar bli utländsk 
medborgare befrias från sitt svenska medborgarskap. Befrielse ska 
medges den som inte har hemvist i Sverige. Om personen har hem-
vist i Sverige får befrielse vägras endast om det finns särskilda skäl. 
Om sökanden inte redan är utländsk medborgare ska en befrielse 
från det svenska medborgarskapet villkoras med att inom viss tid 
förvärva medborgarskap i ett annat land. I det ovan nämna betänkan-
det redogjorde man för möjligheten att, i vissa fall, vägra en ansökan 
om befrielse från ett svenskt medborgarskap. I en del fall kunde dock 
inte detta undantag tillämpas. Eftersom medborgarskapsfrågor låg 
utanför uppdraget ansåg utredningen att dessa frågor behövde be-
handlas i särskild ordning.252 

I betänkandet Ändrade regler i medborgarskapslagen (SOU 
2021:54) har det lämnats förslag på att 15 § i lagen om svenskt med-
borgarskap ska ändras på så sätt att en ansökan om befrielse från ett 
svenskt medborgarskap även får vägras om det finns anledning att 
anta att sökanden inte själv vill befrias från medborgarskapet. Utred-
ningen har också föreslagit att det införs en bestämmelse i lagen om 

 
250 SOU 2018:69, s. 205. 
251 Prop. 2019/20:131, s. 94. 
252 SOU 2018:69, s 206. 
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svenskt medborgarskap där det ställs upp särskilda villkor vad gäller 
barns befrielse från ett svenskt medborgarskap. Enligt förslaget ska 
det krävas att befrielsen inte bedöms stå i strid med barnets bästa 
och att samtycke lämnats från barnet om barnet fyllt tolv år. Vid be-
dömningen av om en befrielse från svenskt medborgarskap står i 
strid med barnets bästa ska hänsyn tas till barnets åsikter med beak-
tande av barnets ålder och mognad även i de fall där det inte krävs 
något samtycke från barnet.253 

6.2 Registrering och tillgång till uppgifter om 
utreseförbud 

6.2.1 Registrering i passregistret spärrmarkering av 
resehandling i Schengens informationssystem 

Som framgick av avsnitt 6.1.1 ska socialnämnden eller en domstol 
underrätta Polismyndigheten om beslut som rör utreseförbud, 23 c § 
passförordningen. Polismyndigheten ska enligt den bestämmelsen 
underrättas vid: 

• beslut om utreseförbud (31 a § LVU),  

• beslut om tillfälliga utreseförbud (31 d § LVU), 

• beslut om tillfälliga undantag från utreseförbud (31 i § LVU), och 

• beslut att ett utreseförbud eller tillfälligt utreseförbud har upp-
hört (31 c eller 31 g § LVU) eller när ett sådant beslut i annat fall 
upphört. 

Enligt 23 § passförordningen får också passregistret innehålla sådana 
uppgifter som lämnats till Polismyndigheten enligt 23 c §. 

Om ett pass återkallas till följd av ett utreseförbud innebär det att 
en spärrmarkering läggs in i Polismyndighetens resehandlingssy-
stem (RES). En återkallelse leder också till spärrmarkering av rese-
handlingen i Schengens informationssystem (SIS) och Interpols da-
tabas. 

 
253 15 a § i betänkandets författningsförslag. 
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6.2.2 Andra möjligheter att registrera uppgifter om barn med 
utreseförbud i Schengens informationssystem 

Allmänt om SIS254 

Många av EU:s medlemsländer deltar idag i det s.k. Schengensamar-
betet. I samarbetet ingår också några andra europeiska länder. 255 

Det huvudsakliga syftet med samarbetet är att uppnå fri rörlighet 
inom Schengenområdet, detta genom att människor ska kunna resa 
inom området utan att behöva visa pass i samband med att de passe-
rar gränser mellan länderna inom samarbetet. 

Vid en resa ut ur Schengenområdet ska dock systematiska kon-
troller av resehandlingar ske. Kontroller vid utresa sker även av med-
borgare i de länder som deltar i Schengensamarbetet.256 

Schengensamarbetet innebär att det finns gemensamma regler 
inom en rad olika frågor. Reglerna handlar bl.a. om att avskaffa per-
sonkontroller vid de inre gränserna och att motverka negativa effek-
ter av detta. Andra regler och åtgärder syftar till att stärka Scheng-
enländernas samarbete i fråga om bl.a. brottsbekämpning och mi-
grationskontroll. Schengens informationssystem, SIS, är en sådan 
åtgärd. 

SIS är ett system som medlemsstaterna använder för informat-
ionsutbyte. I SIS kan medlemsstaterna lägga in olika typer av regi-
streringar. Vissa registreringar syftar till att informera medlemssta-
terna om ett visst förhållande och andra syftar till att andra med-
lemsstater ska bistå det land som har gjort registreringen med vissa 
åtgärder, t.ex. gripa en efterlyst person. 

SIS består av ett centralt datasystem och av nationella datasystem 
som står i direkt förbindelse med det centrala systemet. Det 

 
254 I Ds 2019:27, Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS) finns i kap. 4 
(s. 49–59) en genomgång av och bakgrund till Schengens informationssystem och regelverket. 
Många av de uppgifter som redogörs för under den här rubriken kommer från denna genom-
gång. 
255 Av EU:s medlemsstater deltar Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, 
Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slo-
venien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike i samarbetet. Dessutom 
deltar Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz i Schengensamarbetet. Irland ingår inte i 
Schengenområdet. Bulgarien, Cypern, Kroatien och Rumänien är Schengenländer men tilläm-
par inte hela Schengenregelverket än även om dessa länder använder reglerna i stor utsträck-
ning, se https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=LEGISSUM:l33020 och 
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area_en 
(båda hämtade 2021-12-13). 
256 Se https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=LEGISSUM:230101_1 (hämtad 
2021-12-13). 
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nationella datasystemet innehåller också en kopia av den informat-
ion som vid varje tidpunkt finns i det centrala systemet. Medlems-
staterna använder sitt nationella system för sökning mot det centrala 
systemet eller mot den nationella kopian. 

I Sverige ansvarar Polismyndigheten för den nationella delen av 
SIS. Det centrala systemet administreras av Europeiska byrån för 
den operativa förvaltningen av stora IT-system inom området frihet, 
säkerhet och rättvisa (eu-LISA). 

Regelverket för SIS reglerar uttömmande vilken information och 
vilka framställningar som kan och ska registreras i SIS. För registre-
ringar som syftar till att informera övriga medlemsstater om ett visst 
förhållande, t.ex. att en tredjelandsmedborgare har återreseförbud, 
är det i regel obligatoriskt att medlemsstaterna använder SIS på det 
sätt som anges i regelverket. När det gäller framställningar om åtgär-
der är utgångspunkten i stället det motsatta, det är alltså i dessa fall 
oftast frivilligt för medlemsstaterna att använda sig av SIS för de än-
damål som systemet kan användas för. 

Själva registreringen i SIS innehåller endast information som be-
hövs för att kunna identifiera en person (eller ett föremål) och för 
att klargöra vilken åtgärd som begärs. I många fall behövs det ytter-
ligare information för att en medlemsstat ska kunna hjälpa en annan 
medlemsstat med den åtgärd som har begärts. Därför måste med-
lemsstaterna ofta utbyta ytterligare information med varandra, s.k. 
tilläggsinformation. Tilläggsinformation är information som inte 
ligger i SIS men som på något sätt har samband med en registrering 
i SIS. Utbytet av tilläggsinformation sköts av medlemsstaternas nat-
ionella Sirenekontor. 

Polismyndigheten har sedan Sverige anslöt sig till Schengensam-
arbetet ansvarat för den nationella delen av SIS och även varit nat-
ionell kontaktpunkt för utbyte av tilläggsinformation, Sirenekontor. 
Säkerhetspolisen, åklagarmyndigheter, Tullverket och Kustbevak-
ningen har också rätt att få ut vissa uppgifter från SIS. Säkerhetspo-
lisen, Tullverket och Kustbevakningen har dessutom direktåtkomst 
till SIS och kan söka direkt i registret. Det finns också vissa andra 
myndigheter, t.ex. Migrationsverket och utlandsmyndigheterna, 
som har tillgång till uppgifter ur SIS och som kan begära att Polis-
myndigheten lägger in framställningar där. 
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De nuvarande SIS-reglerna 

Användningen av SIS inom ramen för polissamarbete och straffrätts-
ligt samarbete regleras i rådets beslut 2007/533/RIF om inrättande, 
drift och användning av andra generationen av Schengens informat-
ionssystem (SIS II). Rådsbeslutet har införts i svensk rätt genom la-
gen (2000:344) om Schengens informationssystem och förord-
ningen (2000:836) om Schengens informationssystem. 

I rådsbeslutet regleras registreringar om försvunna personer i ka-
pitel VI. I artikel 32 anges för vilka syften och med vilka villkor re-
gistreringar i SIS får göras för sådana personer. Enligt artikeln ska 
uppgifter om försvunna personer som behöver ställas under beskydd 
och/eller vars vistelseort man behöver få reda på införas på begäran 
av den behöriga medlemsstat som gör registreringen. Registreringar 
får bl.a. göras om försvunna personer som behöver ställas under be-
skydd med hänsyn till deras egen säkerhet eller för att förebygga hot 
(artikel 32.2 a. i.). Den punkten får dock tillämpas endast på perso-
ner som ska omhändertas efter ett beslut av behörig myndighet. 

I 3 § 2–3 i lagen om Schengens informationssystem anges att det 
register som är den svenska nationella enheten i SIS bl.a. ska inne-
hålla framställningar om lämnande av uppgift om uppehållsort för en 
person som har anmälts försvunnen och tillfälligt omhändertagande 
av en person med hänsyn till dennes eller någon annans säkerhet. 

För att ett barn ska kunna efterlysas i SIS idag krävs, enligt Polis-
myndigheten, att det finns en efterlysning i efterlysningsregistret 
och att denna, efter särskild begäran, förs över till SIS. Detta förut-
sätter dock i dagsläget att barnet redan är försvunnet eller bortfört. 
(jfr 5 § andra stycket lagen om Schengens informationssystem). 

Om ett svenskt pass återkallas och en sådan återkallelse registre-
ras korrekt så förs en spärrmarkering automatiskt över till SIS. Det 
innebär också att resehandlingen inte kan användas vid utresa ut ur 
Schengenområdet. 

De nya SIS-reglerna 

I november 2018 antogs tre nya förordningar som rör SIS. Förord-
ningarna ska börja tillämpas stegvis. Det nya regelverket ska dock 
börja tillämpas fullt ut när den nya versionen av SIS tas i drift, vilket 
ska ske den dag kommissionen bestämmer.  
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En skillnad mot tidigare är att bestämmelserna om SIS inom ra-
men för polissamarbete och straffrättsligt samarbete är direkt till-
lämpliga i Sverige och alltså kommer att gälla som lag här. De nya 
förordningarna är: 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1862 av 
den 28 november 2018 om inrättande, drift och användning av 
Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete 
och straffrättsligt samarbete, om ändring och upphävande av rå-
dets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 och kommiss-
ionens beslut 2010/261/EU (polisförordningen), 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1861 av 
den 28 november 2018 om inrättande, drift och användning av 
Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utrese-
kontroller, om ändring av konventionen om tillämpning av 
Schengenavtalet och om ändring och upphävande av förordning 
(EG) nr 1987/2006 (gränsförordningen), och 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1860 av 
den 28 november 2018 om användning av Schengens informat-
ionssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vis-
tas olagligt i medlemsstaterna (återvändandeförordningen). 

I polisförordningen finns bl.a. bestämmelser om registreringar av 
försvunna personer eller sårbara personer som behöver hindras från 
att resa. Dessa bestämmelser finns i kapitel VII i förordningen. I för-
ordningen finns, till skillnad mot innan, en uttrycklig möjlighet att 
göra registreringar i SIS för att hindra sårbara personer från att resa. 
Registrering av sådana personer gör det möjligt att uppmärksamma 
andra medlemsstater på att barn och vissa sårbara vuxna personer 
behöver hindras från att resa. I polisförordningen finns också en 
möjlighet att registrera en begäran om vissa typer av kontroller, t.ex. 
att personen frågas ut. 

Enligt artikel 32.1 a och b i polisförordningen får SIS användas 
för registreringar om försvunna personer. Denna möjlighet finns, 
som framgått ovan, sedan tidigare och registrering kommer framö-
ver att kunna göras på samma sätt som tidigare dels i situationer när 
en försvunnen person behöver omhändertas med hänsyn till hens el-
ler någon annans säkerhet, dels i situationer då syftet med 
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efterlysningen är att få reda på var personen finns. Det är Polismyn-
digheten som gör sådana registreringar i systemet. 

Utifrån den nya lydelsen av artikel 32 kan dock registreringar gö-
ras av fler personer än innan och som nämndes ovan är det nya re-
gelverket direkt tillämpligt i medlemsstaterna. Registreringar får en-
ligt de nya reglerna t.ex. ske av barn som löper risk att bortföras av 
en förälder, familjemedlem eller vårdnadshavare och som behöver 
hindras från att resa (artikel 32.1 c). Registreringar får också, enligt 
artikel 32.1 d, ske om barn behöver hindras från att resa på grund av 
en konkret och uppenbar risk att de avlägsnas från eller lämnar en 
medlemsstats territorium och 

• blir offer för människohandel, tvångsäktenskap, kvinnlig köns-
stympning eller andra former av könsrelaterat våld (i), 

• blir offer för eller involveras i terroristbrott (ii), eller 

• blir inkallade eller värvas till väpnade grupper eller tvingas delta 
aktivt i fientligheter (iii). 

Registreringar om försvunna personer som behöver ställas under be-
skydd ska enligt artikel 32.2 i polisförordningen vara särskilt tillämp-
lig på barn eller vuxna som ska placeras på en institution till följd av 
ett beslut av behörig myndighet. Den nya bestämmelsen öppnar 
alltså upp för att registrering kan ske även i fall där det inte fattats 
något beslut om omhändertagande.257 

I artikel 44 i polisförordningen regleras vilka typer av nationella 
myndigheter som ska ha åtkomsträtt till uppgifter i SIS och i vilka 
syften sökningar i SIS då får ske. 

Till följd av de nya regelverken har svensk lagstiftning redan ge-
nomgått vissa förändringar. Det har också utfärdats en ny lag, lag 
(2021:1187) med kompletterande bestämmelser till EU:s förord-
ningar om Schengens informationssystem, och en ny förordning, 
förordning (2021:1188) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordningar om Schengens informationssystem, till följd av de nya 
förordningarna. Lagen och förordningen ska träda i kraft den dag 
som regeringen bestämmer och då upphör lagen om Schengens in-
formationssystem respektive förordningen om Schengens informat-
ionssystem. 

 
257 Ds 2019:27, s. 104 f. 
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Enligt 6 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s för-
ordningar om Schengens informationssystem får Polismyndigheten 
och Migrationsverket föra in uppgifter i det register som är den 
svenska nationella delen av Schengens informationssystem endast 
om behandling av motsvarande slag av uppgifter är tillåten enligt nå-
gon annan författning. 

Enligt 6 § förordningen med kompletterande bestämmelser till 
EU:s förordningar om Schengens informationssystem ska Polis-
myndigheten särskilt överväga att föra in en registrering om en för-
svunnen person eller en sårbar person som ska hindras från att resa 
om det finns ett beslut om omhändertagande enligt bl.a. LVU (6 § 
1). Enligt 11 § förordningen (som motsvarar bl.a. artikel 44 i polis-
förordningen) har vissa myndigheter åtkomst till uppgifter som 
förts in i SIS och rätt att söka i sådana uppgifter antingen direkt eller 
i en kopia. Med stöd av 11 § har t.ex. Polismyndigheten och Migrat-
ionsverket rätt att söka i sådana uppgifter när de utför gränskontrol-
ler eller bistår vid sådan verksamhet (11 § 1) och när de prövar ären-
den om tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i Sverige, även 
när det gäller ärenden om uppehållstillstånd, nationella viseringar, 
utvisning, avvisning och återreseförbud, och när dessa myndigheter 
utför kontroller av tredjelandsmedborgare som olagligen reser in i 
eller vistas i Sverige (11 § 4). 

6.2.3 Polismyndighetens efterlysningsregister 

En särskild fråga i vårt uppdrag är att ta ställning till om uppgifter 
om utreseförbud ska registreras i efterlysningsregistret, antingen ut-
över eller i stället för att det registreras i passregistret. 

Polismyndighetens efterlysningsregister regleras bl.a. i efterlys-
ningskungörelsen (1969:293). En efterlysning får ske om det saknas 
information om var någon som eftersöks av myndighet uppehåller 
sig och en efterlysning kan antas underlätta sökandet (1 §). 

Enligt 6 § får Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, åklagare eller 
Kriminalvården besluta om efterlysning. Andra myndigheter kan 
göra en framställning om efterlysning till Polismyndigheten. Polis-
myndigheten är också den myndighet som beslutar om efterlysning 
efter begäran av en utländsk myndighet. Om den efterlyste ska om-
händertas om hen hittas ska det framgå av beslutet om efterlysning. 
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En efterlysning som inte avser en försvunnen person eller en per-
son som ska omhändertas vid anträffandet gäller högst ett år om inte 
ett nytt beslut om efterlysning har meddelats innan det (12 §). 

För passhindersundersökning får efterlysningsregistret också, 
enligt 13 a §, innehålla uppgifter om personer som 

1. är underkastade övervakning enligt 24 kap. 4 § rätte-
gångsbalken, reseförbud eller anmälningsskyldighet 
enligt 25 kap. 1 § samma balk, 

4. är underkastade ett beslut om övervakningsåtgärder enligt 2 kap. 
1 § lagen (2015:485) om erkännande och uppföljning av beslut 
om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen, 

5. är föremål för en uppföljningsförklaring som avser övervaknings-
åtgärd enligt 3 kap. 3 § 3–5 lagen om erkännande och uppföljning 
av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen, 

6. är ålagda att lämna ifrån sig sitt pass enligt 2 kap. 12 § eller 6 kap. 
6 § konkurslagen (1987:672), eller 

7. det har meddelats förbud att utfärda pass för enligt bestämmel-
serna i 4. 

I betänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 
2018:69) bedömde man att uppgifter om utreseförbud borde finnas 
i efterlysningsregistret, motsvarande den ordning som regleras i 
13 a § i efterlysningskungörelsen. I betänkandet ansåg man att en så-
dan ändring i efterlysningskungörelsen (tillsammans med underrät-
telseskyldigheten i passförordningen) skulle leda till t.ex. att gräns-
polisen skulle få möjlighet att kontrollera om ett barn har utreseför-
bud enligt LVU.258 Det genomfördes dock ingen ändring av efterlys-
ningskungörelsen i samband med att reglerna om utreseförbud in-
fördes. 

 
258 SOU 2018:69, s. 198 f. 



Ett utreseförbud måste kunna upprätthållas effektivt Ds 2022:9 

240 

6.2.4 Polisens tillgång till information om utreseförbud 

Tillgång till information vid passansökningar 

Som framgått registreras utreseförbud i passregistret som är en del 
av Polismyndighetens resehandlingssystem (RES). Vid en passansö-
kan ska, om det kommer fram att det kan finnas passhinder, en 
undersökning göras genom slagningar i Polismyndighetens rese-
handlingssystem, misstankeregistret, belastningsregistret, nationella 
personefterlysningsregistret, kriminalvårdsregistret och Schengens 
informationssystem (4 kap. 1 § PMFS 2019:3). Som vi redogjorde 
för i avsnitt 6.1.1 sker denna kontroll automatiskt när en ansökan 
om pass görs. 

Tillgång till information vid utresa ur Sverige 

Vid resor inom Schengenområdet sker ingen regelmässig kontroll av 
pass eller andra identitetshandlingar. Att ett barn har utreseförbud 
kommer alltså inte nödvändigtvis att upptäckas vid resor till sådana 
länder. En kontroll i SIS ska dock genomföras i de fall där en person 
sedan avser att lämna Schengenområdet. 

Vid resa direkt från Sverige ut ur Schengenområdet utförs en 
gränskontroll på alla resenärer. En sådan kontroll omfattar i normal-
fallet endast en sökning som visar efterlysningar i SIS, i efterlys-
ningsregistret och vissa efterlysningar i Interpols system. I vissa fall 
görs också en grundligare kontroll där gränspolisen, genom Polisens 
multifråga (PMF), kan få tillgång till olika register. Genom en sådan 
multifråga får man åtkomst till bl.a. allmänna spaningsregistret, be-
lastningsregistret, misstankeregistret, resehandlingssystemet (RES) 
och Tullverkets underrättelseregister. 

I Polismyndighetens riktlinjer kring hanteringen av beslut om ut-
reseförbud som nämndes tidigare framgår också att stationsbefäl el-
ler vakthavande befäl skyndsamt ska kontakta verksamheten för 
flygpassageraranalys om det finns misstanke om stämpling, förbere-
delse eller försök till barnäktenskapsbrott eller könsstympning. En 
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kontroll kan då göras om det finns en bokad resa och om så är fallet 
kan man vidta operativa åtgärder.259 

6.2.5 Migrationsverkets tillgång till information om 
utreseförbud 

När Migrationsverket prövar om resedokument eller främlingspass 
ska utfärdas har de normalt sett tillgång till uppgifter från misstan-
keregistret och belastningsregistret. Migrationsverket har dock inte 
tillgång till uppgifter som finns i efterlysningsregistret. 

Det finns inte idag någon skyldighet varken för domstolar eller 
socialnämnden att informera Migrationsverket om beslut om utre-
seförbud eller tillfälliga utreseförbud. En sådan skyldighet finns 
dock, som framgått ovan, i förhållande till Polismyndigheten. 

Vid de kontakter som vi har haft med Migrationsverket och Po-
lismyndigheten har det kommit fram att Polismyndigheten och Mi-
grationsverket kommit överens om att Polismyndigheten ska vida-
rebefordra information om ett utreseförbud till Migrationsverket i 
de fall där utreseförbud meddelats för utländska medborgare.260 

Samtidigt har det vid våra kontakter med Migrationsverket kom-
mit fram att det är tveksamt om det i nuläget finns tekniska och 
rättsliga möjligheter att registrera sådana uppgifter om de inte är 
kopplade till ett pågående ärende där. Migrationsverket har alltså be-
gränsad möjlighet att, i förebyggande syfte, hantera uppgifter om 
barn som är utländska medborgare och som det har meddelats utre-
seförbud för. Detta följer bl.a. av att det inte ingår i Migrationsver-
kets uppdrag att hindra utländska medborgare från att lämna Sverige 
(jfr förordningen [2019:502] med instruktion för Migrationsverket) 
och att det inte heller finns någon uttrycklig grund för Migrations-
verket att hantera sådana personuppgifter (jfr utlänningsdatalagen 
[2016:27]). När det gäller hanteringen av ärenden om utfärdande av 
främlingspass och resedokument kan Migrationsverket dock, enligt 
uppgifter från myndigheten, i det enskilda ärendet, hämta in eventu-
ella uppgifter om att ett barn har utreseförbud eller tillfälligt 

 
259 Polismyndigheten, PM 2021:9, s. 6. En sådan kontroll förutsätter att det finns misstanke 
om brott med minst tre års fängelse i straffskalan. Misstanke om att någon endast ska föra ett 
barn ut ur Sverige i strid med ett utreseförbud, som är straffbart enligt 45 § LVU, är alltså inte 
tillräckligt för att sådan kontroll ska kunna genomföras. 
260 Detta framgår också av de tidigare nämnda riktlinjerna angående Polismyndighetens han-
tering av beslut om utreseförbud, Polismyndigheten, PM 2021:9. 
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utreseförbud. Detsamma gäller om den uppgiften är relevant för att 
bedöma en ansökan om befrielse från svenskt medborgarskap. 

Migrationsverkets behandling av personuppgifter i ärenden om 
främlingspass, resedokument och ärenden om svenskt medborgar-
skap regleras i utlänningsdatalagen som kompletterar dataskydds-
förordningen261 (4 a § utlänningsdatalagen). Enligt 2 § utlänningsda-
talagen gäller lagen bl.a. vid behandling av personuppgifter i Migrat-
ionsverkets verksamhet som rör svenskt medborgarskap (punkt 6) 
och utfärdande av resehandlingar (punkt 9). Enligt 11 § samma lag 
får bl.a. Migrationsverket och Polismyndigheten behandla person-
uppgifter om det behövs för t.ex. handläggning av ärenden eller 
myndighets biträde i sådana ärenden som avses i 2 § (11 § 1). Med 
handläggning av ärenden avses alla åtgärder som myndigheterna kan 
behöva vidta vid hanteringen av ett ärende eller i biträde i en annan 
myndighets ärende. Som en integrerad del i ärendehandläggningen 
anses också verksamhet som består av bl.a. tillsyn och kontroll 
ingå.262 Med hänsyn till detta bör personuppgifter, med stöd av ut-
länningsdatalagen, få behandlas även i ärenden om återkallelse av re-
sehandlingar. 

Det kan också nämnas att en myndighets behandling av den här 
typen av personuppgifter generellt sett lär vara tillåten enligt data-
skyddsförordningen (artikel 6.1, särskilt punkt e) som rör behand-
ling som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse 
eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutöv-
ning). 

6.2.6 Utlandsmyndigheternas tillgång till information om 
utreseförbud i hanteringen av passansökningar 

Vissa utlandsmyndigheter kan i utlandet utfärda pass och proviso-
riska pass. Enligt 2 § passlagen är det regeringen, eller den myndighet 
som regeringen bestämmer, som beslutar i vilken utsträckning be-
skickningar och konsulat fullgör uppgifter som passmyndighet ut-
omlands. 

 
261 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
262 Prop. 2015/16:65, s. 64. 
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De utlandsmyndigheter som är passmyndighet utomlands har 
tillgång till RES genom Resehandlingssystemet för utlandsmyndig-
heter (RES-UM). RES-UM ger begränsad tillgång till RES i form av 
bl.a. information som finns i RES. Från RES hämtas t.ex. uppgifter 
om den som söker pass förekommer i belastningsregistret eller de 
andra register som Polismyndigheten har tillgång till. Handläggaren 
som arbetar i RES-UM får dock inte veta vilket eller vilka register 
det är fråga om och har inte heller tillgång till registren. En fråga om 
passhinder får därför utredas vidare av Polismyndigheten.263 

6.3 Sekretesskydd för uppgifter om utreseförbud 

Som framgått tidigare ingår det i vårt uppdrag att ta ställning till om 
ett utreseförbud ska registreras i efterlysningsregistret, och om det 
krävs ytterligare sekretesskydd för sådana uppgifter samt ta ställning 
till om Migrationsverket bör få information om beslut angående ut-
reseförbud. Även den sistnämnda frågan kan enligt vår uppfattning 
påverkas av om uppgifterna omfattas av ett tillräckligt sekre-
tesskydd. 

6.3.1 Allmänna sekretessregler 

I 21 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns regler 
om sekretess för att skydda uppgift om en enskilds personliga för-
hållanden oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer. En-
ligt 21 kap. 1 § gäller sekretess för en uppgift som bl.a. rör en en-
skilds hälsa eller sexualliv om det kan antas att den enskilde eller nå-
gon närstående till denne kommer att lida betydande men om upp-
giften röjs. Enligt 21 kap. 3 § gäller, om det av särskild anledning kan 
antas att den enskilde eller den enskildes närstående kan utsättas för 
hot eller våld eller lida annat allvarligt men om uppgiften röjs, sekre-
tess också för uppgift om en enskilds bostadsadress eller annan jäm-
förbar uppgift som kan lämna upplysning om var den enskilde till-
fälligt eller stadigvarande bor, telefonnummer, e-postadress eller an-
nan jämförbar uppgift som kan användas för att komma i kontakt 

 
263 Ds 2019:5, s. 45 f. 



Ett utreseförbud måste kunna upprätthållas effektivt Ds 2022:9 

244 

med denne. Detsamma gäller motsvarande uppgifter för en enskilds 
anhörig. 

6.3.2 Sekretess i Polismyndighetens verksamhet och för 
Schengens informationssystem 

Som framgått innan så registreras idag uppgifter om att en person 
har utreseförbud i Polismyndighetens passregister. Uppgifter som 
finns i passregistret omfattas av sekretessbestämmelsen i 22 kap. 1 § 
offentlighets- och sekretesslagen (se 6 § offentlighets- och sekre-
tessförordningen [2009:641]). 

I 15 kap. och 18 kap. offentlighets- och sekretesslagen finns vissa 
bestämmelser till skydd för det allmänna som rör Polismyndighetens 
verksamhet. Enligt 15 kap. 1 a § första stycket gäller t.ex. sekretess 
för uppgift som en myndighet har fått från ett utländskt organ på 
grund av en bindande EU-rättsakt. I 18 kap., som reglerar sekretess 
till skydd främst för intresset av att förebygga eller beivra brott finns 
bl.a. regler om sekretess för förundersökningar (18 kap. 1 §) och 
underrättelseverksamhet (18 kap. 2 §). I 18 kap. 17 och 17 a §§ finns 
också regler om sekretess i verksamhet som avser rättsligt samarbete 
på begäran av bl.a. annan stat och inom ramen för internationellt po-
lisiärt samarbete. 18 kap. 17 § reglerar t.ex. sekretess för uppgifter 
som finns i SIS. 

I 35 kap. offentlighets- och sekretesslagen finns också flera be-
stämmelser om sekretess till skydd för enskilda i Polismyndighetens 
verksamhet och olika register angående brott. Enligt 1 § i kapitlet 
gäller sekretess för en enskilds personliga och ekonomiska förhål-
landen om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den en-
skilde eller någon närstående lider skada eller men när uppgiften bl.a. 
förekommer i register som förs av Polismyndigheten enligt 5 kap. 
lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom 
brottsdatalagens område eller som annars behandlas med stöd av de 
bestämmelserna och register så som misstankeregistret och belast-
ningsregistret (35 kap. 1 § 5 och 6 samt 3 §.) 

Sekretess vid annan verksamhet inom Polismyndigheten regleras 
bl.a. i 35 kap. 20–23 b §§. I 35 kap. 20 § finns regler om sekretess vid 
hjälp och bistånd åt enskilda och vid omhändertaganden. Enligt be-
stämmelsen gäller sekretess hos Polismyndigheten för uppgift om 
enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde 
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eller någon närstående till honom eller henne lider men om uppgif-
ten röjs och uppgiften hänför sig till bl.a. verksamhet som enbart 
innefattar hjälp eller annat bistånd åt enskild (1 p) eller ärende om 
omhändertagande eller handräckning enligt lagstiftning om vård av 
unga utan samtycke inom socialtjänsten (3 p). Regleringen i första 
punkten i bestämmelsen avser t.ex. hjälpverksamhet som har karak-
tär av myndighetsutövning. Regeringsrätten (nuvarande Högsta för-
valtningsdomstolen) har ansett att efterlysningsåtgärder när en per-
son anmälts försvunnen är hänförlig till sådana åtgärder som avses 
med motsvarande regel i den dåvarande lagstiftningen.264 

Enligt 35 kap. 22 § offentlighets- och sekretesslagen gäller, i 
ärende enligt passlagen, sekretess för uppgift om en enskilds person-
liga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon när-
stående till denne lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller 
dock inte beslut i ärende. 

Sekretess gäller även för vissa uppgifter som finns i SIS. Enligt 
37 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess bl.a. hos 
Polismyndigheten och Migrationsverket för uppgift om en enskilds 
personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan läm-
nas ut utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller 
henne lider men och uppgiften förekommer i det register som avses 
i 1 § lagen (2000:344) om Schengens informationssystem bl.a. om 
omhändertagande av en person som har efterlysts för överlämnande 
eller utlämning (1 p), tillfälligt omhändertagande av en person med 
hänsyn till dennes eller någon annans säkerhet (3 p) eller dold över-
vakning eller särskilda kontrollåtgärder (4 p). 

I samband med anpassningen av det svenska regelverket till de 
nya reglerna om SIS har även bestämmelsen i 37 kap. 6 § offentlig-
hets- och sekretesslagen ändrats.265 Detta för att motsvara de regi-
streringsgrunder som finns enligt de nya SIS-förordningarna. Enligt 
bestämmelsen ska motsvarande sekretess som nu gäller bl.a. omfatta 
en registrering av en ”försvunnen person eller en sårbar person som 
behöver hindras från att resa”. 

 
264 Se RÅ 1988 not. 776. 
265 Även den ändringen träder i kraft den dag som regeringen bestämmer, se SFS 2021:1190. 
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6.3.3 Sekretess i Migrationsverkets verksamhet 

Enligt 21 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess 
för uppgift som rör en utlänning, om det kan antas att röjande av 
uppgiften skulle medföra fara för att någon utsätts för övergrepp el-
ler lider annat allvarligt men som föranleds av förhållandet mellan 
utlänningen och en utländsk stat eller myndighet eller organisation 
av utlänningar. 

Utöver vad som följer av bestämmelsen i 21 kap. 5 § gäller också 
sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i verk-
samhet för kontroll över utlänningar och i ärende om svenskt med-
borgarskap om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den 
enskilde eller någon närstående till denne lider men (37 kap. 1 § 
första stycket offentlighets- och sekretesslagen). I verksamhet för 
kontroll över utlänningar gäller sekretess också för uppgift i en an-
mälan eller utsaga av en enskild, om det kan antas att fara uppkom-
mer för att den som lämnat uppgiften eller någon närstående till 
denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften 
röjs (37 kap. 1 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen). 

6.4 Överväganden 

6.4.1 Efterlysningsregistret ska innehålla uppgifter om 
personer med utreseförbud 

Förslag: Uppgifter om personer med utreseförbud ska registreras 
i Polismyndighetens efterlysningsregister. 

Skälen för förslaget 

Det finns ett behov av att information om personer med utreseförbud 
registreras i efterlysningsregistret 

I vårt uppdrag ingår att analysera och ta ställning till om utreseför-
buden bör registreras i Polismyndighetens efterlysningsregister, ut-
över eller i stället för i passregistret. 

I denna del kan till en början konstateras att för barn skadliga 
utlandsvistelser ofta äger rum utanför EU och Schengenområdet, 
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även om det förekommer skadliga utlandsvistelser även i sådana län-
der. Mellan länderna i Schengenområdet och i andra EU-länder finns 
dock ett bättre skydd för utsatta barn än i förhållande till många 
andra länder, t.ex. i form av att beslut av svenska myndigheter och 
domstolar kan verkställas enligt bl.a. Bryssel II-förordningen. Det är 
alltså särskilt angeläget att förhindra att ett barn med utreseförbud 
kan lämna Schengenområdet. 

Redan i dag finns det en reglering som syftar till att ett barn med 
utreseförbud inte ska kunna lämna Sverige och Schengenområdet. 
Ett utreseförbud utgör nämligen hinder mot att utfärda pass och ett 
skäl för att återkalla pass (7 a och 12 §§ passlagen). Uppgifter om 
utreseförbud registreras i passregistret som är en del av Polismyn-
dighetens resehandlingssystem (RES). När ett pass återkallas till 
följd av ett utreseförbud läggs dessutom en spärrmarkering in i RES. 
En sådan återkallelse leder automatiskt till spärrmarkering i SIS och 
Interpols databas. En kontroll i SIS sker både vid inresa till Sverige 
från ett land utanför Schengenområdet och vid utresa från Scheng-
enområdet. Dessutom kan en kontroll i SIS ske i Sverige i samband 
med polisingripanden här, t.ex. i anslutning till gränsen till ett land i 
Schengenområdet. 

Handläggning av ett ärende om återkallelse av pass tar dock en 
viss tid i anspråk och det fattas alltså inget beslut om återkallelse 
omedelbart när Polismyndigheten får information om att ett barn 
har meddelats utreseförbud.266 Det skulle därför kunna inträffa att 
ett barn med utreseförbud lämnar Sverige och Schengenområdet in-
nan det fattats ett beslut om återkallelse av passet. Någon spärrmar-
kering i SIS finns då inte. Även om det i passlagen finns en möjlighet 
att, under återkallelseärendet, omhänderta ett pass leder ett sådant 
beslut inte till att passet spärras i SIS. En spärrmarkering av ett pass 
i SIS innebär inte heller nödvändigtvis att personen t.ex. kan omhän-
dertas. 

Enligt de nya SIS-reglerna (artikel 32 i polisförordningen) ska 
dock registreringar föras in i SIS om barn som löper risk att bortfö-
ras av en förälder, familjemedlem eller vårdnadshavare och som be-
höver hindras från att resa. Vidare ska enligt samma artikel registre-
ringar införas om barn som behöver hindras från att resa på grund av 

 
266 Se t.ex. Förvaltningsrätten i Uppsalas beslut 2020-09-03, mål 5871-20 E, där det framgår att 
Polismyndighetens beslut om återkallelse fattades två dagar efter socialnämndens beslut om 
tillfälligt utreseförbud. 



Ett utreseförbud måste kunna upprätthållas effektivt Ds 2022:9 

248 

en konkret och uppenbar risk för att de avlägsnas från eller lämnar 
en medlemsstats territorium och utsätts för vissa angivna skadliga 
utlandsvistelser. Det nya SIS-regelverket gör det alltså möjligt att i 
SIS registrera barn som har utreseförbud. Sådana registreringar be-
hövs för att kunna förhindra att barn med utreseförbud lämnar 
Schengenområdet vid resa från andra Schengenstater än Sverige. När 
en person som registrerats enligt artikel 32 påträffats ska den verk-
ställande medlemsstaten underrätta den registrerande medlemssta-
ten om var personen befinner sig (artikel 33 polisförordningen). En-
ligt samma artikel ska den verkställande medlemsstaten omedelbart 
samråda med sina behöriga myndigheter och de behöriga myndig-
heterna i den registrerande medlemsstaten för att utan dröjsmål 
komma överens om åtgärder som ska vidtas när en person som regi-
strerats enligt artikel 32 som behöver ställas under beskydd (artikel 
32.1 a, c, d och e). Myndigheterna i den verkställande medlemsstaten 
får då också, i enlighet med nationell rätt, föra sådana personer till 
en säker plats för att förhindra dem från att fortsätta sin resa. 

För att ett barn ska kunna registreras i SIS krävs att det finns en 
nationell efterlysning. Efter en efterlysning i efterlysningsregistret 
kan alltså en registrering också göras i SIS. Detta förutsätter dock 
enligt det gamla SIS-regelverket att barnet redan är försvunnet eller 
bortfört. Det nya SIS-regelverket gör det emellertid möjligt för 
svenska myndigheter att i SIS registrera barn som behöver hindras 
från att resa. 

Det är angeläget att ett beslut om utreseförbud snabbt medför 
hinder mot att lämna i vart fall Schengenområdet. Därutöver är det 
viktigt att effektivare upprätthålla skyddet mot skadliga utlandsvis-
telser för barn med utländskt eller dubbelt medborgarskap. Vid resor 
ut ur Schengenområdet direkt från Sverige görs i normalfallet endast 
en sökning som visar efterlysningar både i SIS och i efterlysningsre-
gistret. En sådan sökning visar också vissa efterlysningar i Interpols 
system. Den här kontrollen görs på alla resenärer. I vissa fall görs 
också en grundligare kontroll. 

Om ett utreseförbud snabbt registreras i efterlysningsregistret 
blir det möjligt att hindra att ett barn med utreseförbud, direkt från 
Sverige, lämnar Schengenområdet under den tid handläggningen av 
ärendet om återkallande av passet pågår. Detta dels genom den kon-
troll av efterlysningsregistret som sker vid utresor, dels den möjlig-
het till registrering i SIS av barn som behöver hindras att resa som 
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kommer finnas med det nya SIS-regelverket. En registrering av ut-
reseförbud i efterlysningsregistret underlättar också möjligheterna 
att hindra skadliga utlandsvistelser för barn som ålagts utreseförbud 
och som har dubbelt eller utländskt medborgarskap.  

Mot denna bakgrund bör uppgifter om personer med utreseför-
bud eller tillfälligt utreseförbud registreras i Polismyndighetens ef-
terlysningsregister.  

Närmare om utformningen och placeringen av bestämmelsen 

Även i betänkandet Ökat skydd för hedersrelaterad brottslighet 
(SOU 2018:69) gjordes bedömningen att efterlysningskungörelsen 
borde ändras och att uppgifter om personer med utreseförbud skulle 
få registreras i efterlysningsregistret. I betänkandet ansåg man att så 
kunde ske genom en ordning motsvarande den i 13 a § efterlysnings-
kungörelsen.267 

Enligt 13 a § efterlysningskungörelsen får efterlysningsregistret 
för ”passhindersundersökning” innehålla uppgifter om personer 
som är underkastade bl.a. övervakning, reseförbud eller anmälnings-
skyldighet enligt rättegångsbalken, ålagda att lämna ifrån sig pass el-
ler som det har meddelats förbud att utfärda pass för enligt konkurs-
lagen. 

Uppgifter om personer med utreseförbud är i och för sig liknande 
de uppgifter som idag får registreras enligt 13 a § efterlysningskun-
görelsen. Detta talar för att den bestämmelsen bör ändras och att det 
förs in en ny punkt som innebär att även uppgifter om personer med 
utreseförbud ska få registreras under samma förutsättningar som 
gäller i övrigt enligt bestämmelsen. 

När det gäller möjligheten att undersöka om det föreligger pass-
hinder framgår dock uppgifter om att ett barn har utreseförbud eller 
tillfälligt utreseförbud redan av passregistret, som är en del av rese-
handlingssystemet RES. Det finns alltså inte av det skälet någon an-
ledning att placera en reglering om att uppgifter om utreseförbud får 
registreras i efterlysningsregistret under den bestämmelse som anger 
att så får ske för ”passhindersundersökning”. 

Dessutom skiljer sig uppgifter om personer med utreseförbud 
från de övriga punkterna i 13 a § genom att en registrering av 

 
267 SOU 2018:69, s. 198 f. 
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personer med utreseförbud syftar till att skydda den person som fått 
utreseförbud. Detta är också väsentligt när det gäller möjligheten att 
föra över registreringen till SIS. För att så ska få ske krävs ju, som 
berörts innan, att den sker för att skydda en sårbar person från att 
resa. Det finns också anledning att hålla isär registreringar av perso-
ner med utreseförbud från andra registreringar i efterlysningsregist-
ret eftersom det i SIS-regelverket finns skillnader när det gäller för-
utsättningarna för en registrering och vilka åtgärder den verkstäl-
lande myndigheten kan vidta beroende på vilken sorts registrering 
det rör sig om, t.ex. om det är fråga om en registrering där personer 
ska gripas eller arresteras eller om de sker för att skydda personen. 

Det sagda innebär att en reglering om att uppgifter om personer 
med utreseförbud bör placeras i en egen bestämmelse i efterlysnings-
kungörelsen. Regleringen bör innebära att det i efterlysningsregist-
ret får registreras uppgifter om personer som har utreseförbud 
(31 a § LVU) eller tillfälligt utreseförbud (31 d § LVU). Registre-
ringen ska även få innehålla uppgifter om tillfälliga undantag från ut-
reseförbud. 

6.4.2 Uppgifter om utreseförbud bör även fortsättningsvis 
registreras i passregistret 

Bedömning: Uppgifter om utreseförbud bör även i fortsätt-
ningen registreras i passregistret trots att sådana uppgifter också 
finns i efterlysningsregistret. 

Skälen för bedömningen 

Vi föreslår här ovan att uppgifter om utreseförbud ska registreras i 
efterlysningsregistret. Att sådana uppgifter registreras där innebär 
också att uppgiften blir tillgänglig i samband med den undersökning 
av om det föreligger passhinder som görs i samband med en ansökan 
om pass. Uppgifter från efterlysningsregistret syns nämligen vid 
sökningar i resehandlingssystemet RES. 

Samtidigt bör uppgifter om utreseförbud trots detta registreras i 
passregistret. Eftersom utreseförbud innebär passhinder och skäl för 
återkallelse av pass är det naturligt att sådana uppgifter finns i det 
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register som berör pass, nämligen passregistret. De flesta spärrmar-
keringar som finns i RES är dessutom synliga även för de utlands-
myndigheter som utfärdar pass. Den nuvarande möjligheten att re-
gistrera uppgifter om utreseförbud i passregistret (23 § passförord-
ningen) bör alltså finnas kvar. 

6.4.3 Polismyndigheten ska särskilt överväga att föra in en 
registrering i SIS om det finns beslut om utreseförbud 
eller tillfälligt utreseförbud 

Förslag: I förordningen med kompletterande bestämmelser till 
EU:s förordningar om Schengens informationssystem ska det 
framgå att Polismyndigheten särskilt ska överväga att föra in en 
registrering om en försvunnen person eller sårbar person som ska 
hindras från att resa även när det finns ett beslut om utreseförbud 
eller tillfälligt utreseförbud. 

Skälen för förslaget 

Som framgick av avsnitt 6.2.2 och i övervägandena kring registrering 
av uppgifter om utreseförbud i efterlysningsregistret så innehåller de 
nya SIS-reglerna utökade möjligheter att i SIS registrera uppgifter 
om bl.a. barn som riskerar att föras utomlands av olika anledningar. 

I 6 § förordningen med kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordningar om Schengens informationssystem anges i vilka fall 
Polismyndigheten särskilt ska överväga att föra in en registrering om 
en försvunnen eller sårbar person som ska hindras från att resa. En-
ligt punkt 1 i bestämmelsen ska så ske om det finns beslut om om-
händertagande enligt bl.a. LVU. Som vi varit inne på tidigare är möj-
ligheten att i SIS registrera barn med utreseförbud ett mycket viktigt 
verktyg för att hindra barn med sådana förbud från att lämna Sverige, 
eller i vart fall Schengenområdet. Det bör därför framgå av den 
nämnda förordningen att en sådan registrering särskilt ska övervägas 
även när det finns beslut om utreseförbud. 
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6.4.4 Det finns inte tillräckliga skäl för att införa regler om 
återkallelse av eller hinder mot att få nationellt 
identitetskort till följd av ett utreseförbud 

Bedömning: Det finns inte tillräckliga skäl att införa regler om 
återkallelse av eller hinder mot att få nationellt identitetskort till 
följd av beslut om utreseförbud. 

Skälen för bedömningen 

I uppdraget har ingått att analysera och ta ställning till om det bör 
vidtas åtgärder för att motverka att barn som har utreseförbud läm-
nar Sverige med hjälp av ett nationellt identitetskort. 

De nationella identitetskorten infördes 2005 för att underlätta re-
sandet i Schengenområdet. Sedan 2015 kan ett sådant identitetskort 
användas för resa inom hela EU och en svensk medborgare som har 
ett sådant kort med sig behöver då inte dessutom ha ett pass med sig 
(se 5 § passlagen). 

En ansökan om ett nationellt identitetskort får avslås bara om 
kraven i 2 och 3 §§ i förordningen om nationellt identitetskort inte 
är uppfyllda. Dessa regler innebär att den som ansöker, utöver att 
vara svensk medborgare ska inställa sig personligen, att ansökan ska 
undertecknas skriftligen, att ett foto ska tas av sökanden, att identi-
teten ska styrkas och att det ska finnas ett skriftligt medgivande från 
vårdnadshavarna om sökanden är under 18 år. När det gäller återkal-
lelse får ett nationellt identitetskort återkallas om innehavaren har 
förlorat sitt svenska medborgarskap eller om det förelåg hinder mot 
att bevilja identitetskortet när det utfärdades och om hindret fortfa-
rande består (9 § förordningen om nationellt identitetskort). 

Det finns alltså inga regler som motsvarar bestämmelserna om 
passhinder och grund för återkallelse av pass (7, 7 a och 12 §§ pass-
lagen). Inte heller i det förslag till nya regler om statligt ID-kort som 
lämnades i SOU 2019:14 (se mer om det i avsnitt 6.1.2) och som 
bereds inom Regeringskansliet finns det något förslag om sådana 
regler. 

Den ordning som finns idag kan i och för sig leda till att det är 
möjligt att föra ut ett barn ur Sverige med hjälp av ett nationellt iden-
titetskort. Detta har framförts bl.a. av Polismyndigheten. Om så har 
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skett och i vilken utsträckning det i sådana fall sker har dock inte 
framkommit i arbetet med utredningen. 

Redan den omständigheten att det är oklart om och i vilken ut-
sträckning som nationella identitetskort används för att kringgå ett 
utreseförbud gör att man bör vara återhållsam med att införa nya 
regler om återkallelse och hinder. 

Dessutom kan man anta att en sådan åtgärd blir ganska verk-
ningslös. Utgångspunkten idag är nämligen att någon utresekontroll 
inte genomförs vid resor till andra länder i Schengenområdet och då 
görs alltså ingen kontroll av någon resehandling. 

Ett annat skäl som talar mot att, vid beslut om utreseförbud, in-
föra regler om återkallelse och hinder mot att få nationellt identi-
tetskort är att utreseförbudet då skulle inta en särställning i förhål-
lande till andra omständigheter som idag utgör hinder mot att ut-
färda och skäl för att återkalla pass. Några tungt vägande skäl för att 
det skulle finnas anledning att motverka ett utfärdande av eller åter-
kalla ett nationellt identitetskort (eller ett sådant korts funktion som 
resehandling) vid ett utreseförbud men inte när en person t.ex. är 
dömd till ett längre fängelsestraff har inte heller kommit fram. 

Något som talar i samma riktning är det faktum att de flesta skad-
liga utlandsvistelser sker i länder som inte ingår i EU och Schengen-
området. Om ett barn med utreseförbud ändå förs ut till ett Scheng-
enland eller ett EU-land är möjligheten att återföra barnet större, 
t.ex. genom att ett beslut om omedelbart omhändertagande fattas 
och med stöd av reglerna i Bryssel II-förordningen begärs verkställt 
utomlands. Inom Schengenområdet finns möjligheten att registrera 
ett utreseförbud i SIS i enlighet med de nya SIS-reglerna. Vid en ut-
resa ut ur EU eller Schengenområdet krävs i princip också att perso-
nen kan uppvisa ett pass. 

I de fall där en kontroll av någons resehandlingar ändå genomförs 
i Sverige innebär också den föreslagna ändringen av reglerna om ef-
terlysningsregistret en möjlighet att snabbt och enkelt kontrollera 
om utreseförbud är meddelat även utifrån de uppgifter som framgår 
av ett nationellt identitetskort. 

Mot denna bakgrund finns det inte tillräckliga skäl att införa reg-
ler om återkallelse av och hinder mot att få nationella identitetskort 
till följd av beslut om utreseförbud. 
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6.4.5 Migrationsverkets ska ha tillgång till information om 
barn med utreseförbud 

Förslag: En uppgift i efterlysningsregistret om att en person har 
utreseförbud eller tillfälligt utreseförbud ska lämnas ut på begä-
ran av Migrationsverket om det behövs i ärenden om befrielse 
från svenskt medborgarskap eller ärenden som rör främlingspass 
eller resedokument enligt utlänningslagen. Migrationsverket får 
också ha direktåtkomst till sådana uppgifter. 

Socialnämnder och domstolar ska dessutom vara skyldiga att 
underrätta Migrationsverket om beslut som meddelats rörande 
utreseförbud som gäller utländska medborgare. 

Skälen för förslaget 

I vårt uppdrag ingår att ta ställning till om det ska införas en skyl-
dighet för socialnämnder och domstolar att underrätta Migrations-
verket om beslut som meddelats kring utreseförbud. En motsva-
rande skyldighet finns som vi redogjort för i avsnitt 6.2.1 i förhål-
lande till Polismyndigheten. 

Eftersom Migrationsverket kan utfärda resehandlingar i form av 
resedokument och främlingspass framstår det inte som märkligt att 
även Migrationsverket skulle ha tillgång till uppgifter om utreseför-
bud. Ett sätt som Migrationsverket kan få tillgång till sådana uppgif-
ter är genom att de får underrättelser om beslut rörande utreseför-
bud, något myndigheten redan idag får genom att Polismyndigheten 
vidarebefordrar sådana beslut när det gäller barn som inte är svenska 
medborgare. För att uppgifterna ska kunna användas när resehand-
lingar utfärdas eller när ansökningar om befrielse från svenskt med-
borgarskap hanteras krävs dock att dessa finns tillgängliga i ett re-
gister. Vid våra kontakter med Migrationsverket har det framkom-
mit att om myndigheten ska föra ett register över barn med utrese-
förbud, eller endast utländska barn med utreseförbud, skulle det för-
modligen kräva ändringar i utlänningsdatalagen och av myndighet-
ens uppdrag. 

Enligt vår bedömning är det därför när det gäller ärenden om be-
frielse från svenskt medborgarskap samt utfärdande av främlingspass 
och resedokument mer ändamålsenligt att Migrationsverket får 
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tillgång till information om utreseförbud på annat sätt än genom att 
socialnämnder och domstolar underrättar myndigheten om beslut 
avseende utreseförbud.  

Uppgifter om utreseförbud registreras redan idag i passregistret. 
Där finns dock inte uppgifter om utreseförbud för barn som inte är 
svenska medborgare. Migrationsverket kan alltså inte få den inform-
ation de har behov av genom tillgång till passregistret, eller i förläng-
ningen RES (Polismyndighetens resehandlingssystem). 

Som vi har berört tidigare är dock avsikten att uppgifter om barn 
med utreseförbud ska registreras i SIS, ett register som Migrations-
verket redan har tillgång till i vissa delar. Det framstår därför egent-
ligen som lämpligt att Migrationsverket skulle få tillgång till uppgif-
ter om barn med utreseförbud genom SIS. I SIS-regelverket, och i 
den nationella förordning som i den delen kompletterar regelverket, 
framgår i vilka syften Migrationsverket (och andra myndigheter) får 
ha tillgång till uppgifter i SIS. Migrationsverket får bl.a. ha tillgång 
till uppgifter i SIS när de prövar ärenden om tredjelandsmedborgares 
inresa och vistelse i Sverige och även när det gäller ärenden om up-
pehållstillstånd (11 § 4 förordningen med kompletterande bestäm-
melser till EU:s förordningar om Schengens informationssystem). 
Denna bestämmelse motsvarar vad som gäller enligt förordningarna 
om Schengens informationssystem, bl.a. artikel 44 i polisförord-
ningen.268 Det framstår som tveksamt om dessa syften även kan in-
nefatta att Migrationsverket skulle ha tillgång till uppgifter i SIS om 
sårbara barn som ska hindras från att resa när myndigheten beslutar 
om att utfärda främlingspass och resedokument eller prövar ansök-
ningar om befrielse från svenskt medborgarskap. Den tillgång till 
uppgifter i SIS som Migrationsverket kan ha är därför inte tillräcklig. 

Som framgick här innan föreslår vi dock att uppgifter om utrese-
förbud ska registreras i efterlysningsregistret. Migrationsverket har 
idag möjlighet att få uppgifter från andra register som Polismyndig-
heten har hand om, t.ex. vissa uppgifter misstankeregistret och be-
lastningsregistret. Det framstår mot bakgrund av detta som den 
lämpligaste lösningen att Migrationsverket ska ha rätt att, på begä-
ran, få ut uppgifter om personer med utreseförbud i efterlysningsre-
gistret om uppgiften behövs i ett ärende om befrielse från svenskt 
medborgarskap eller ärenden som rör främlingspass eller 

 
268 I gränsförordningen regleras nationella behöriga myndigheters åtkomsträtt till uppgifter i 
SIS i artikel 34. 
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resedokument enligt utlänningslagen. I efterlysningsregistret kom-
mer det, till skillnad från passregistret, att finnas uppgifter om barn 
med utreseförbud oavsett om barnet är svensk medborgare, utländsk 
medborgare eller statslös. För att underlätta Migrationsverkets och 
Polismyndighetens hantering bör Migrationsverket få ha direktåt-
komst till sådana uppgifter. Antalet ärenden, särskilt vad gäller ut-
färdande av främlingspass och resedokument, kan nämligen antas 
vara så stort att det inte är rimligt att Migrationsverket i varje enskilt 
ärende begär ut uppgifter från Polismyndigheten. 

Att Migrationsverket har tillgång till information om personer 
med utreseförbud genom efterlysningsregistret är emellertid inte 
tillräckligt för de fall när ett främlingspass skulle kunna återkallas när 
passinnehavaren har utreseförbud och ska resa till sitt hemland (jfr 
2 kap. 1 c § första stycket 3 utlänningslagen). Migrationsverket har 
nämligen då redan hanterat frågan om att utfärda en sådan resehand-
ling och behöver då få vetskap om att ett beslut om utreseförbud 
fattats för att kunna ta ställning till om förhållandena är sådana att 
främlingspasset kan återkallas. Om Migrationsverket endast har till-
gång till uppgifter om utreseförbud genom efterlysningsregistret 
skulle det nämligen innebära att myndigheten regelbundet behöver 
göra slagningar i efterlysningsregistret när det gäller barn med främ-
lingspass för att se om det har meddelats utreseförbud för barnet. 
Migrationsverket bör därför, utöver tillgången till uppgifter om ut-
reseförbud genom efterlysningsregistret, få underrättelser kring be-
slut rörande utreseförbud gällande utländska medborgare för att i 
förekommande fall kunna ta ställning till om det finns förutsätt-
ningar för att återkalla t.ex. ett främlingspass. 

Som vi berörde i avsnitt 6.2.5 finns det stöd i utlänningsdatalagen 
för Migrationsverket att behandla personuppgifter i ärenden om 
svenskt medborgarskap och ärenden om främlingspass och resedo-
kument (2 § 6 och 9 samt 11 § utlänningsdatalagen). Enligt data-
skyddsförordningen är det också generellt sett tillåtet med en myn-
dighets behandling av personuppgifter eftersom den är nödvändig 
för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den 
personuppgiftsansvariges myndighetsutövning (artikel 6.1 e). 



Ds 2022:9 Ett utreseförbud måste kunna upprätthållas effektivt 

257 

6.4.6 Uppgifter om utreseförbud i efterlysningsregistret ska 
omfattas av ett sekretesskydd 

Förslag: Offentlighets- och sekretesslagen kompletteras med en 
bestämmelse som ger ett skydd för uppgifter om personer med 
utreseförbud som hänför sig till Polismyndighetens verksamhet 
som syftar till att upprätthålla ett utreseförbud. 

Skälen för förslaget 

Information om ett utreseförbud bör omfattas av ett sekretesskydd 

Som framgått ovan föreslås att det i efterlysningsregistret ska finnas 
information om personer som har utreseförbud enligt LVU, detta 
för att personer med utreseförbud effektivare ska kunna hindras från 
att lämna Sverige i strid med förbudet. 

Det finns inte idag någon generell sekretessbestämmelse som 
träffar uppgifter i efterlysningsregistret. I stället kan sådana uppgif-
ter omfattas av sekretess beroende på vad syftet med registreringen 
är. Efterlysningar av försvunna personer kan t.ex. omfattas av be-
stämmelsen i 35 kap. 20 § offentlighets- och sekretesslagen om sek-
retess för polisens verksamhet som endast innefattar hjälp eller bi-
stånd åt en enskild (första punkten i bestämmelsen). Den bestäm-
melsen kommer dock inte träffa en registrering av personer med ut-
reseförbud eftersom en sådan tar sikte på att upprätthålla ett utrese-
förbud (se avsnitt 6.3.2). 

Inte heller 35 kap. 22 § offentlighets- och sekretesslagen som re-
glerar sekretesskyddet vid ärenden enligt passlagen träffar en sådan 
registrering. Den bestämmelsen tar nämligen sikte på hanteringen av 
uppgifter i ett ärende enligt passlagen, något som inte omfattar en 
registrering i efterlysningsregistret. 

Det finns starka skäl för att uppgifter om enskilda med utreseför-
bud bör omfattas av sekretess. Dels rör det sig om uppgifter om barn 
eftersom utreseförbud endast kan meddelas för personer under 18 
år, dels är ett utreseförbud avsett att skydda barn från att drabbas av 
skadliga förhållanden vilket innebär att det kan förekomma känsliga 
uppgifter om barnet och barnets förhållanden. 

Uppgifter om personer med utreseförbud omfattas även i andra 
fall av sekretess. Idag registreras uppgifter om utreseförbud i 
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passregistret. Uppgifterna i det registret omfattas, som tidigare be-
rörts, av sekretess enligt 22 kap. 1 § offentlighets- och sekretessla-
gen. Även en registrering av en person med utreseförbud i SIS enligt 
de nya Schengenreglerna (som möjliggör registrering av sårbara per-
soner som ska förhindras att resa) omfattas av sekretess enligt den 
nya lydelsen av 37 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen. 

Mot bakgrund av detta framstår det inte som godtagbart att upp-
gifter om en person med utreseförbud skulle vara offentliga bara för 
att de också förekommer i efterlysningsregistret. Insynsintresset för 
sådana uppgifter som registreras för att upprätthålla ett utreseförbud 
får mot bakgrund av detta också anses vara begränsade. I stället är 
det av vikt att Polismyndigheten har möjlighet att, utan risk för att 
uppgifter sprids och orsakar men för barnet eller någon närstående 
till barnet, kan registrera de uppgifter som är nödvändiga för att i 
största möjliga mån kunna arbeta för att barn inte förs ut ur eller 
lämnar Sverige i strid med ett utreseförbud. 

Utformning och placering av en sekretessbestämmelse 

Som framgått av avsnitt 6.3.2 finns det en rad olika sekretessbestäm-
melser som kan skydda uppgifter om personer med utreseförbud så 
länge de förekommer i andra register än efterlysningsregistret. I 
olika register förekommer också olika skaderekvisit för när sekretess 
gäller för uppgiften. Om uppgiften förekommer i SIS gäller t.ex. sek-
retess om ”det inte står klart” att uppgiften kan lämnas utan att den 
enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men (37 
kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen). För uppgifter i passre-
gistret gäller i stället sekretess om ”det av särskild anledning kan an-
tas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men” om 
uppgiften röjs (22 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen). 

Syftet med den registrering i efterlysningsregistret som vi före-
slår är att hindra att ett barn förs utomlands eller lämnar Sverige i 
strid med ett utreseförbud. Det rör sig alltså om en registrering för 
Polismyndighetens verksamhet som nära ansluter till de verksam-
heter och ärenden där sekretesskyddet regleras i 35 kap. 20 § offent-
lighets- och sekretesslagen, nämligen verksamhet som ligger vid si-
dan av den rent brottsförebyggande och brottsbekämpande verk-
samheten. I nämnda bestämmelse regleras bl.a. sekretess för 
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uppgifter i efterlysningsregistret om försvunna personer, ärenden 
om omhändertagande och handräckning för vård av unga utan sam-
tycke inom socialtjänsten och ärenden som avses i 21 kap. föräldra-
balken. Enligt bestämmelsen gäller sekretess ”om det kan antas att 
den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men 
om uppgiften röjs”. Bestämmelsen har alltså ett s.k. rakt skaderekvi-
sit, vilket innebär att det råder en presumtion för offentlighet. 

Enligt vår bedömning är det lämpligt med en motsvarande regle-
ring även för sekretesskyddet för uppgifter i efterlysningsregistret 
om personer med utreseförbud. Registreringen i efterlysningsregist-
ret kan nämligen, precis som i de andra fallen som anges i 35 kap. 
20 § offentlighets- och sekretesslagen tänkas avse dels tämligen 
harmlösa uppgifter, så som att ett barn har utreseförbud, vilket är 
offentligt genom det beslut som fattats, dels mer känsliga uppgifter 
som kommer fram och som behöver registreras i ärendet. Uppgifter 
som kan komma att registreras utöver anledningen till efterlys-
ningen och vilken åtgärd som ska vidtas vid en träff är t.ex. namn 
och födelsedatum men också särskilda kännetecken som ärr och ta-
tueringar, tidigare använda namn och alias samt fotografier (jfr 7 § 
2 st efterlysningskungörelsen och artikel 20 och 22 polisförord-
ningen).  

Eftersom det rör sig om sekretess till skydd för uppgifter om en-
skildas personliga förhållanden bör den tid som sekretesskyddet gäl-
ler vara densamma som för övriga punkter i 35 kap. 20 §, nämligen 
70 år. 

Med hänsyn till att vi föreslår att det införs en rätt för Migrat-
ionsverket att få uppgifter om personer med utreseförbud som finns 
i efterlysningsregistret, dessutom med en rätt till direktåtkomst, 
finns inget hinder mot att Polismyndigheten lämnar uppgiften, trots 
det sekretesskydd som vi föreslår (10 kap. 28 § offentlighets- och 
sekretesslagen). Uppgifterna som Migrationsverket har tillgång till 
kommer att omfattas av sekretessbestämmelser även där. Den pri-
mära sekretessbestämmelse som främst kan vara aktuell hos Migrat-
ionsverket, 37 kap. 1 § första stycket offentlighets- och sekretessla-
gen innebär dessutom ett starkare skydd än den sekretessbestäm-
melse som vi föreslår. I det fall 37 kap. 1 § första stycket inte skulle 
vara tillämplig för vissa uppgifter gäller åtminstone motsvarande 
skydd som hos Polismyndigheten i enlighet med 11 kap. 4 § offent-
lighets- och sekretesslagen.
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7 Konsekvenser och ikraftträdande 

7.1 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

7.1.1 Ikraftträdande 

Förslag: De föreslagna lagändringarna träder i kraft den 1 juli 
2023. Detsamma gäller de föreslagna ändringarna i efterlysnings-
kungörelsen och utlänningsförordningen. Den föreslagna änd-
ringen i förordningen med kompletterande bestämmelser till 
EU:s förordningar om Schengens informationssystem kan träda 
i kraft dessförinnan. 

Skälen för förslaget 

Det är angeläget att öka skyddet för de barn som riskerar att drabbas 
av de typer av skadliga utlandsvistelser där det inte idag går att be-
sluta om utreseförbud. Det är alltså angeläget att lagförslagen träder 
i kraft så snart som möjligt. Med hänsyn till den tid som kan beräk-
nas gå åt för remissförfarande, följande beredning inom Regerings-
kansliet och behandling i riksdagen är det rimligt att ändringarna kan 
träda i kraft den 1 juli 2023. Eftersom ändringen i efterlysningskun-
görelsen är beroende av ändringen i offentlighets- och sekretesslagen 
bör den föreslagna ändringen där också träda i kraft 1 juli 2023. Även 
den föreslagna ändringen i utlänningsförordningen bör träda i kraft 
den 1 juli 2023. 

Den föreslagna ändringen i förordningen med kompletterande 
bestämmelser till EU:s förordningar om Schengens informationssy-
stem kan dock träda i kraft tidigare.  
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7.1.2 Övergångsbestämmelser 

Bedömning: Det behövs inte några särskilda övergångsbestäm-
melser. 

Skälen för bedömningen 

Förslaget om ett utvidgat straffansvar för egenmäktighet med barn 
kräver ingen särskild övergångsbestämmelse. Både 2 kap. 10 § rege-
ringsformen och artikel 7 i Europakonventionen innehåller regler 
bl.a. om att ingen får dömas till straff eller annan påföljd för en gär-
ning som inte var straffbelagd när den begicks. Det här kommer 
också till uttryck i 5 § lagen (1964:163) om införande av brottsbal-
ken. I den bestämmelsen anges att ingen får dömas för en gärning 
som inte var straffbar när den begicks. 

Inte heller de föreslagna ändringarna av 31 a och 31 i § LVU eller 
offentlighets- och sekretesslagen kräver några övergångsbestämmel-
ser. 

7.2 Konsekvenser 

Enligt vårt uppdrag ska en konsekvensanalys göras i enlighet med 
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgiv-
ning. I 6 § anges att en konsekvensutredning bl.a. ska innehålla en 
beskrivning av problemet och vad man vill uppnå, en beskrivning av 
vilka alternativa lösningar som finns för det man vill uppnå och vilka 
effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd, uppgifter 
om vilka som berörs av regleringen, uppgifter om vilka kostnads-
mässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämfö-
relse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen samt 
en bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går ut-
över de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till EU. Dess-
utom ska, enligt vårt uppdrag, förslagens konsekvenser bedömas ur 
ett barnrättsperspektiv utifrån barnkonventionen. Om förslagen in-
nebär offentligfinansiella kostnader ska lämpliga finansieringsförslag 
lämnas. Slutligen ska också, om förslagen påverkar den kommunala 
självstyrelsen, de särskilda överväganden som gjorts i enlighet med 
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14 kap. 3 § regeringsformen redovisas (jfr också 8 § förordningen 
om konsekvensutredning vid regelgivning). 

Vi har i tidigare kapitel redogjort för och beskrivit det problem 
som vi anser föreligger och att det som förslagen syftar till att uppnå 
är ett ökat skydd för barn vars hälsa och utveckling riskerar att ska-
das på grund av förhållanden under utlandsvistelser. I övervägandena 
i avsnitt 5.4 och 6.4 har vi också redogjort för olika alternativa sätt 
att reglera de problem som vi uppmärksammat. Vi har då också re-
dogjort för skälen för de förslag som lämnats och de bedömningar 
som gjorts. Vår bedömning är att våra förslag leder till ett ökat skydd 
för barn som riskerar att fara illa utomlands och att förslagen är för-
enliga med grundläggande fri- och rättigheter. 

Vi kommer i det följande att redogöra för de konsekvenser i öv-
rigt som våra förslag kan komma att få, bl.a. ekonomiska konsekven-
ser, närmare om konsekvenser för barn och påverkan på jämställd-
heten. 

7.2.1 Ekonomiska konsekvenser 

Bedömning: Förslaget om ett utvidgat tillämpningsområde för 
utreseförbud för barn bedöms leda till i någon mån ökade kost-
nader för kommunerna, för Sveriges Domstolar och för andra ak-
törer. Kostnadsökningarna bör dock kunna hanteras inom befint-
liga ekonomiska ramar. 

Förslagen i övrigt bedöms leda till marginellt ökade kostnader 
för Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar 
och Kriminalvården. De ökade kostnaderna i dessa delar ryms 
inom befintliga ekonomiska ramar. 

Skälen för bedömningen 

Utvidgat tillämpningsområde för utreseförbud 

Under både 2020 och 2021 har det vid förvaltningsrätterna rört sig 
omkring 30 fall per år där frågan om utreseförbud och tillfälligt ut-
reseförbud prövats. Med hänsyn till den föreslagna utvidgningen av 
tillämpningsområdet för utreseförbud för barn och den kompetens-
höjande insats som bör genomföras kommer det att bli aktuellt att 
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ta ställning till frågan om utreseförbud i fler fall än idag. Det är emel-
lertid svårt att säga exakt hur många barn som löper risk för sådana 
skadliga utlandsvistelser som kan leda till utreseförbud enligt försla-
get. Utifrån de uppgifter som finns från Nationella kompetensteam-
ets stödtelefon och undersökningar, UD:s hantering av ärenden 
samt de undersökningar som gjorts i Norge och Danmark kring 
bortförda barn kan det dock uppskattas att det rör sig om ytterligare 
något hundratal barn som varje år riskerar sådana skadliga utlands-
vistelser. 

Mot bakgrund av detta kan det antas att antalet mål om utrese-
förbud (och prövningar av socialnämndens beslut om tillfälliga utre-
seförbud) hos de allmänna förvaltningsdomstolarna kommer att öka 
till mellan 50 och 100 mål per år. Förslaget kommer alltså leda till 
ökade kostnader för kommunerna, i form av socialtjänstens hante-
ring, och Sveriges Domstolar i form av kostnader för målhantering 
och för rättsliga biträden i målen. 

Samtidigt lär frågan om utreseförbud vanligtvis prövas i samband 
med frågor om vård eller omedelbara omhändertaganden enligt 
LVU. I dessa fall är det ofta samma omständigheter som ligger till 
grund för ansökan om utreseförbud eller beslutet om tillfälligt utre-
seförbud som också ska prövas i förhållande till ingripandet enligt 
LVU. När så är fallet kommer ärendet eller målets omfattning inte 
att påverkas nämnvärt. I en del fall kommer också ett utvidgat utre-
seförbud att kunna användas som ett alternativ till andra insatser en-
ligt LVU, och därmed ersätta hanteringen av ett eventuellt ärende 
eller mål om den insatsen. 

Sammantaget görs därför bedömningen att det endast blir en be-
gränsad ökning av kostnaderna för kommunerna och Sveriges Dom-
stolar och att de ökade kostnaderna ryms inom befintliga ekono-
miska ramar. 

När det gäller andra aktörer kan förslaget även leda till vissa kost-
nader för t.ex. Länsstyrelsen i Östergötlands län (främst för Nation-
ella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck), Soci-
alstyrelsen och andra myndigheter som arbetar med information och 
stöd för yrkesverksamma eller personer som lever i en hederskon-
text. Detta gäller inte minst förslaget om en kompetenshöjande in-
sats. 

De kostnader som förslaget kan leda till i dessa delar bedöms 
dock i stora delar innefattas i de uppdrag som myndigheterna har 
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redan idag och bör vara möjliga att hantera inom de befintliga eko-
nomiska ramarna. 

Övriga förslag 

De övriga förslagen, främst utvidgningen av straffansvaret för egen-
mäktighet med barn, bedöms vara av marginell ekonomisk bety-
delse. När det gäller förslaget om utvidgning av straffansvaret för 
egenmäktighet med barn görs den bedömning mot bakgrund av att 
det inte verkar vara vanligt förekommande att barn förs utomlands 
eller på annat sätt undanhålls innan ett beslut om vård eller omedel-
bart omhändertagande kunnat verkställas (se övervägandena avsnitt 
5.4.8). 

7.2.2 Konsekvenser för barn 

Bedömning: Förslagen bidrar till ökat skydd och en ökad trygg-
het och säkerhet för barn som riskerar att fara illa utomlands. 

Skälen för bedömningen 

Förslagen, särskilt förslaget om ett utvidgat utreseförbud, innebär 
inskränkningar i barns grundläggande fri- och rättigheter, t.ex. rö-
relsefriheten. Som vi redogjort för i övervägandena är det emellertid 
vår bedömning att det är fråga om en godtagbar inskränkning av fri- 
och rättigheterna (avsnitt 5.4.6). Förslagen bedöms nämligen få po-
sitiva effekter för barn eftersom de bidrar till att skydda barn mot 
att fara illa. De ger dels ett starkare skydd mot att drabbas av heders-
relaterat våld och kränkningar, dels ett bättre skydd mot att av andra 
anledningar allvarligt fara illa utomlands. Förslagen stärker också 
barns rätt till självbestämmande. 

Barn har enligt barnkonventionen rätt till bästa möjliga hälsa. Det 
finns också en skyldighet för konventionsstaterna att genomföra alla 
effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sed-
vänjor som är skadliga för barns hälsa (artikel 6 och 24 barnkonvent-
ionen). Regler om barns rätt till skydd för bl.a. liv och hälsa finns 
också i Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga. 
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Det utvidgade tillämpningsområdet för utreseförbudet innebär 
ett direkt skydd för barn mot att drabbas av skadliga sedvänjor och 
andra skadliga förhållanden vid utlandsvistelser. Att skydda barn 
mot att föras utomlands i sådana situationer innebär att flera av bar-
nets fri- och rättigheter bättre kan upprätthållas. Det gäller bl.a. rät-
ten till liv, skyddet för hälsa och mot att barn ska utsättas för våld, 
övergrepp och utnyttjande. Genom att bestämmelsen får en generell 
utformning kan den också över tid ge ett skydd för barn oavsett vil-
ken typ av skadlig utlandsvistelse som i framtiden kan vara aktuell. 

När det gäller det utvidgade straffansvaret för egenmäktighet 
med barn så skyddar även det barn från att fara illa på så sätt att det 
motverkar att t.ex. föräldrar undanhåller ett barn från sociala myn-
digheter i de fall där barnets situation är sådan att ett beslut om ome-
delbart omhändertagande eller vård enligt LVU ansetts nödvändigt, 
även detta innebär ett stärkt skydd bl.a. mot att barn förs bort till 
skadliga förhållanden utomlands. 

7.2.3 Konsekvenser för brottsligheten och det 
brottsförebyggande arbetet 

Bedömning: Förslagen kan i viss mån påverka brottsligheten och 
det brottsförebyggande arbetet. 

Skälen för bedömningen 

Förslaget om ett utvidgat tillämpningsområde för utreseförbud för 
barn kan, i viss mån påverka brottsligheten och det brottsförebyg-
gande arbetet. Förslaget kan nämligen hindra att barn förs utom-
lands för att där utsättas för brott. 

Den föreslagna utvidgningen av straffansvaret för egenmäktighet 
med barn berör endast ett fåtal fall och bedöms därför inte ha någon 
direkt påverkan varken på brottsligheten eller det brottsförebyg-
gande arbetet. 
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7.2.4 Konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och 
män 

Bedömning: Förslagen kan antas ge en positiv effekt för jäm-
ställdheten mellan kvinnor och män. 

Skälen för bedömningen 

Redan i dagsläget är det möjligt att besluta om utreseförbud för de 
skadliga utlandsvistelser som främst drabbar flickor, nämligen vid 
risk för barnäktenskap och könsstympning (könsstympning enligt 
könsstympningslagen kan endast drabba kvinnor). Som har framgått 
i den här utredningen förekommer det dock att barn tvingas till äkt-
enskap även i anslutning till andra skadliga utlandsvistelser, t.ex. 
uppfostringsresor eller omvändelseförsök av hbtqi-personer. Försla-
get ger alltså ett ökat skydd mot att drabbas av barnäktenskap. 

I och med det förslag som läggs fram i promemorian kommer 
dessutom sådana skadliga utlandsvistelser som oftare drabbar poj-
kar, nämligen uppfostringsresor, vara möjliga att förhindra med ut-
reseförbud. 

Förslaget om ett utvidgat tillämpningsområde för utreseförbudet 
för barn kan också på längre sikt ge positiva effekter på jämställd-
heten mellan kvinnor och män på så sätt att förslaget gör det möjligt 
att besluta om utreseförbud för skadliga utlandsvistelser som syftar 
till att barnet ska inordna sig i de starkt patriarkala strukturer som 
ofta kännetecknar en hederskontext.  

7.2.5 Konsekvenser för möjligheterna att nå det 
integrationspolitiska målet 

Bedömning: Förslagen bedöms kunna få positiva effekter på 
möjligheten att nå det integrationspolitiska målet. 

Skälen för bedömningen 

Våra förslag är i stora delar inriktade på att stärka skyddet för barn 
som lever med hedersrelaterade normer och hindra att dessa förs 
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utomlands för att där utsättas för de uttryck som kan följa av ett 
hedersrelaterat våld och förtryck, bl.a. att hbtqi-personer utsätts för 
omvändelseförsök eller att barn utsätts för bestraffningar för att de 
lever enligt svenska normer och värderingar. Att skydda personer 
från olika former av hedersrelaterat våld och förtryck kan bidra till 
möjligheten att uppnå det integrationspolitiska målet om lika rättig-
heter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kultu-
rell bakgrund. 

7.2.6 Påverkan på den kommunala självstyrelsen 

Bedömning: Förslaget om utvidgat tillämpningsområde för ut-
reseförbud för barn är en proportionerlig inskränkning av den 
kommunala självstyrelsen. 

Skälen för bedömningen 

Socialnämnden får genom förslaget om utvidgat tillämpningsområde 
för utreseförbud för barn ett utvidgat ansvar för dessa frågor. Detta 
innebär en inskränkning av den kommunala självstyrelsen. 

Syftet med förslaget om ett utvidgat utreseförbud för barn är att 
förhindra att barn far illa utomlands genom att barn förs utomlands 
eller lämnar Sverige och där utsätts för eller utsätter sig själva för 
förhållanden som innebär en påtaglig risk för att deras hälsa eller ut-
veckling skadas. Som har framgått av övervägandena i avsnitt 5.4.1–
5.4.3 är det angeläget att öka skyddet för barn och alternativen till 
att genom utreseförbud skydda barn från skadliga utlandsvistelser är 
begränsade. Redan idag har socialnämnderna ansvar för att utreda, 
ansöka och besluta i frågor som rör utreseförbud. Det är också, mot 
bakgrund av övervägandena i avsnitt 5.4.2–5.4.3, vår bedömning att 
syftet med förslagen inte kan uppnås på ett för den kommunala själv-
styrelsen mindre ingripande sätt. Vår bedömning är med hänsyn till 
detta att förslaget om utvidgat tillämpningsområde för utreseförbud 
för barn innebär en proportionerlig inskränkning av den kommunala 
självstyrelsen. 
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7.2.7 Övriga konsekvenser 

Bedömning: Förslagen bedöms inte medföra några konsekven-
ser för sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet 
eller för små företags förutsättningar eller villkor i övrigt i förhål-
lande till större företags. Förslagen bedöms inte heller få några 
andra betydande konsekvenser och skyldigheterna som följer av 
Sveriges anslutning till EU påverkas inte. 

Skälen för bedömningen 

Förslagen som läggs fram i promemorian berör inte sysselsättning 
och offentlig service i olika delar av landet och bedöms därför inte 
ha några konsekvenser i detta avseende. Förslagen berör inte heller 
små företag och bedöms därför inte påverka dessas arbetsförutsätt-
ningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till 
större företag. 

När det gäller de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning 
till EU görs bedömningen att dessa inte påverkas av förslagen. Över-
vägandena om förslagens förenlighet med EU:s stadga om de grund-
läggande rättigheterna, och Europakonventionen och regeringsfor-
men, har redogjorts för i avsnitt 5.4.6.
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8 Författningskommentar 

8.1 Förslaget till lag om ändring i brottsbalken 

7 kap. Om brott mot familj 

4 § 

Den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon 
som har vårdnaden om barnet döms för egenmäktighet med barn till 
böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte utgör brott mot 
frihet. Detsamma gäller, om den som gemensamt med någon annan 
har vårdnaden om ett barn under femton år utan beaktansvärt skäl 
egenmäktigt skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren eller om 
den som ska ha vårdnaden obehörigen bemäktigar sig barnet och 
därigenom tar sig rätt. 

Till ansvar enligt första stycket döms också den som 
1. obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon som 

vårdar barnet med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmel-
ser om vård av unga, om gärningen inte utgör brott mot frihet eller 
främjande av flykt, eller 

2. för bort eller annars undanhåller ett barn under femton år för att 
hindra att ett beslut om vård eller omedelbart omhändertagande enligt 
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga verk-
ställs, om gärningen inte utgör brott mot frihet. 

Är brott som avses i första eller andra stycket grovt, ska gärnings-
mannen dömas till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. 

 
I paragrafen anges förutsättningarna för straffansvar för egenmäk-
tighet med barn. 

Andra stycket som reglerar straffansvaret för egenmäktighet med 
barn som vårdas av någon med stöd av LVU har genomgått föränd-
ringar. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.8. 
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Med hänsyn till de skillnader som finns i förhållande till straffan-
svaret i det nuvarande andra stycket har det nya straffansvaret lagts 
i en egen punkt i andra stycket i 7 kap. 4 § brottsbalken. De situat-
ioner som nu är straffbelagda enligt andra stycket har också lagts i 
en egen punkt. 

Straffansvaret enligt det nuvarande andra stycket har placerats i 
andra stycket första punkten oförändrat från tidigare. För dessa situ-
ationer innebär lagändringen alltså ingen förändring. 

I andra stycket andra punkten har det införts ett straffansvar för 
de situationer där någon för bort eller annars undanhåller ett barn 
under femton år i syfte att hindra verkställigheten av ett beslut enligt 
LVU om vård eller omedelbart omhändertagande. Ändringen görs 
mot bakgrund av den bedömning som gjordes i rättsfallet RH 
2016:46, nämligen att straffansvaret enligt det hittills gällande andra 
stycket inte omfattar fall där någon för bort ett barn innan vården 
påbörjats genom att den unge hade placerats utanför sitt hem (jfr 
10 § LVU). 

För straffansvar i övrigt enligt 7 kap. 4 § krävs i de flesta situat-
ioner att barnet skiljs från någon. Innan ett beslut om vård eller ome-
delbart omhändertagande verkställts är utgångspunkten, till skillnad 
från när barnets vård har börjat, att vårdnadshavaren eller vårdnads-
havarna bestämmer var barnet ska befinna sig. Det straffbara hand-
landet har därför uttryckts på så sätt att någon ska föra bort eller 
annars undanhålla barnet. Sådana handlanden ingår även i att ”skilja” 
ett barn från någon. Något krav på att bortförandet eller undanhål-
landet ska ha skett obehörigen finns, mot samma bakgrund, inte hel-
ler. Eftersom straffansvaret förutsätter att det fattats beslut av soci-
alnämnd eller domstol uppställs inte heller något krav på att bortfö-
randet eller undanhållandet ska ske utan beaktansvärt skäl så som är 
fallet i första stycket andra meningen. Som för paragrafen i övrigt är 
det nya straffansvaret inte begränsat till barnets vårdnadshavare. 

Med ”för bort” avses att någon, oftast en vårdnadshavare eller 
båda vårdnadshavarna, rent fysiskt tar med sig barnet från den plats 
där barnet vanligen vistas. Med uttrycket ”annars undanhåller” om-
fattas situationer där någon t.ex. gömmer undan ett barn, håller kvar 
det på en plats dit de åkt redan innan beslutet om vård eller omedel-
bart omhändertagande fattades eller underlåter att agera om barnet 
självmant har tagit sig dit.  
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Avsikten är dock inte att alla fall där ett barn fysiskt flyttas eller 
befinner sig på en annan plats än vanligt ska kunna leda till straffan-
svar. Som är fallet för straffansvar enligt paragrafen i övrigt krävs att 
avsikten ska vara att varaktigt hålla barnet borta från den som rätte-
ligen ska vårda det (jfr prop. 2013/14:120 s. 9 ff.) 

Straffansvaret enligt andra stycket andra punkten är dessutom be-
gränsat till att bortförandet eller undanhållandet ska ske ”för att 
hindra” att beslutet om vård eller omedelbart omhändertagande 
verkställs. Det krävs inte att beslutet rent faktiskt inte gått att verk-
ställa. Handlandet ska dock ha skett i syfte att undvika verkställig-
het. 

Om barnet återkommer som planerat efter en resa som påbörjats 
innan beslutet om vård eller omedelbart omhändertagande fattas bör 
det normalt sett inte ha funnits ett syfte att hindra verkställighet av 
beslutet. Så kan dock vara fallet om vistelsen, t.ex.  en utlandsresa, 
förlängs utan någon godtagbar anledning eller på obestämd tid. Ett 
sådant syfte bör också anses föreligga om barnet under en tidigare 
planerad resa göms undan eller om ansvaret för barnet då lämnas 
över till någon annan och detta förhållande undanhålls från social-
tjänsten eller Polismyndigheten när de försöker verkställa beslutet. 

Egenmäktighet med barn är ett s.k. perdurerande brott, vilket in-
nebär att brottet begås under hela den tid som ”skiljandet” fortsät-
ter. Så är fallet även enligt det utvidgade straffansvaret. När det gäller 
brottstiden måste det emellertid beaktas att finns särskilda bestäm-
melser om när ett beslut om vård eller omedelbart omhändertagande 
upphör, t.ex. reglerna i 5 § LVU om att ett beslut om vård upphör 
om det inte verkställts inom fyra veckor från det att beslutet fick laga 
kraft. Även när det gäller omedelbara omhändertaganden finns sär-
skilda regler om att beslutet upphör, t.ex. om ansökan om vård inte 
gjorts i rätt tid eller om beslutet inte underställts förvaltningsrätten 
i tid. Ansvar enligt det nya stycket kan som längst dömas ut för den 
tid som beslutet om vård eller omedelbart omhändertagande gäller. 
Om ett undanhållande eller bortförande kommer att omfatta tiden 
för flera olika beslut om vård eller omedelbart omhändertagande bör 
det alltså vara fråga om flera brott, under förutsättning att den som 
undanhåller eller fört bort barnet har vetskap även om det nya be-
slutet, och syftet fortfarande är att hindra att dessa beslut verkställs. 

I likhet med vad som gäller idag enligt första och andra stycket 
straffas inte för egenmäktighet med barn enligt det nya 
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straffansvaret om gärningen utgör brott mot frihet. Eftersom barnet 
inte är omhändertaget eller underkastad vård kan det inte vara fråga 
om att ageranden skulle kunna utgöra främjande av flykt. Något un-
dantag för straffansvar i sådana fall, motsvarande det som finns i 
andra stycket i bestämmelsen, finns därför inte. 

Även det utvidgade straffansvaret omfattas av bestämmelsen i 
tredje stycket om grov egenmäktighet med barn. Det innebär att om 
brottet är att bedöma som grovt är försök till sådana handlingar kri-
minaliserade enligt 7 kap. 5 § BrB. Vid bedömningen av om ett brott 
är att bedöma som grovt kan ledning hämtas från vad som gäller 
andra fall av egenmäktighet med barn. Exempel på när ett brott en-
ligt den nya punkten kan vara grovt är alltså om barnet ryckts upp 
ur sin invanda miljö och förs till ett främmande land och där lever 
helt avskuret från kontakt med sin gamla miljö. Stor hänsyn bör 
också tas till vilken inverkan undanhållandet har haft på barnet, t.ex. 
vilken relation barnet har till personen som undanhållit det, gär-
ningspersonens lämplighet att ta hand om barnet och hur själva bort-
förandet eller undanhållandet har gått till. 

8.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga 

31 a § 

Om det finns en påtaglig risk för att någon som är under 18 år förs 
utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en äkt-
enskapsliknande förbindelse eller könsstympas, ska han eller hon 
förbjudas att lämna Sverige (utreseförbud). 

Utreseförbud ska även beslutas om det annars finns en påtaglig risk 
för att den som är under 18 år förs utomlands eller lämnar Sverige och 
att hans eller hennes hälsa eller utveckling skadas på grund av 

1. fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i 
omsorgen eller något annat förhållande i boendemiljön under utlands-
vistelsen, eller 

2. den unges missbruk av beroendeframkallande medel, brottsliga 
verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende under ut-
landsvistelsen. 
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I paragrafen anges förutsättningarna för att förbjuda ett barn att 
lämna Sverige (utreseförbud). I bestämmelsen har det införts ett 
andra stycke som i två punkter anger när utreseförbud ska beslutas. 
Övervägandena finns i avsnitt 5.4.1–5.4.4. 

I andra stycket första och andra punkterna anges förutsättningarna 
för att besluta om utreseförbud när det inte är fråga om en resa i 
syfte att barnet ska ingå äktenskap, en äktenskapsliknande förbin-
delse eller könsstympas. Nytt är att det i andra stycket gjorts ett till-
lägg om att det, för att utreseförbud enligt de nya reglerna ska med-
delas, krävs en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling ska-
das på grund av någon av de omständigheter som anges i punkterna. 
De båda punkterna har utformats utefter förutsättningarna för att 
besluta om vård enligt 2 och 3 §§ LVU. Första punkten motsvarar 
miljöfallen i 2 § och andra punkten motsvarar beteendefallen i 3 §. 

Den stora skillnaden mellan förutsättningarna för vård enligt 
LVU och ett beslut om utreseförbud enligt dessa punkter är att det 
för ett beslut om utreseförbud inte är nödvändigt att ta ställning till 
om insatsen kan ges frivilligt och att bedömningen, till skillnad från 
vad som vanligen gäller vid frågan om vård, tar sikte på vad barnet 
kan komma att utsättas för under en utlandsvistelse. 

Gemensamt för samtliga grunder för ett beslut om utreseförbud 
är att det, så som är fallet i dag, krävs att det finns en påtaglig risk 
för att barnet förs utomlands eller lämnar Sverige. Någon ändring 
har inte skett i den delen. Även utreseförbud enligt andra stycket 
kan alltså meddelas både vid resor som barnet genomför självstän-
digt och resor där barnet förs utomlands av någon annan. 

Med ”påtaglig risk” avses detsamma som gäller vid utreseförbud 
enligt de nuvarande reglerna. Beviskravet överensstämmer också 
med det som gäller enligt 2 och 3 §§ LVU. Bedömningen kan alltså 
även fortsättningsvis göras med ledning av riskbedömningen i 
tvångsvårdsfallen och de riskbedömningar som gjorts enligt de hit-
tills gällande reglerna om utreseförbud. 

Att det ska finnas en ”påtaglig risk” innebär alltså att det inte kan 
vara fråga om någon ringa risk. Risken för skada måste i stället ha en 
sådan inverkan på barnets hälsa eller utveckling att det finns ett klart 
behov av ett utreseförbud. 

Risknivån innebär också, precis som hittills, att det måste fram-
komma konkreta uppgifter till stöd för att det att barnets hälsa eller 
utveckling kan skadas vid en utlandsvistelse. Detta innebär att det 
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även för ett utreseförbud enligt andra stycket krävs att det finns upp-
gifter med viss konkretion, t.ex. från barnet själv eller från dennes 
familj, släkt eller bekanta, som talar för att barnet kan ta skada vid 
en utlandsvistelse. Det kan röra sig om uppgifter från förskola, skola, 
hälso- och sjukvård eller frivilligorganisationer dit barnet eller någon 
annan lämnat uppgifter. Även om skadliga utlandsvistelser är mer 
vanligt förekommande i de fall där barnet lever i en miljö med he-
dersrelaterat våld och förtryck bör det inte heller i fortsättningen 
vara tillräckligt att barnet eller dess familj tillhör en grupp där sådana 
sedvänjor förekommer. Subjektiva antaganden om en risk eller ovid-
kommande omständigheter, som samhällsvärderingar eller inställ-
ning i trosfrågor, ska alltså inte heller kunna ligga till grund för ett 
utreseförbud enligt andra stycket. 

Till skillnad från vad som gäller för utreseförbud enligt de hittills 
gällande reglerna, där de angivna syftena i sig anses skadliga, måste 
för att ett utreseförbud enligt första och andra punkten ska meddelas 
en bedömning göras av om barnets ”hälsa eller utveckling” riskerar 
att skadas p.g.a. förhållanden under en utlandsvistelse. 

Uppgifter som kan ge stöd för att det finns en sådan risk kan vara 
att det tidigare uppmärksammats att barnet lever under hedersrela-
terat våld och förtryck och att det kommer fram uppgifter om en 
nära förestående resa med oklart syfte i samband med att barnet haft 
kontakt med skolpersonal eller socialtjänsten. Andra omständig-
heter som kan tala för att risken är konkret är att föräldrar fått vet-
skap t.ex. om att barnet har en sexualitet eller sexuellt uttryck som 
avviker från de normer som gäller i familjen och då snabbt planerar 
en utlandsresa, t.ex. till hemlandet. Risken bör också ofta bedömas 
som konkret om andra barn i familjen, i en liknande situation, drab-
bats av en skadlig utlandsvistelse. En annan varningssignal kan vara 
att det, utan att det finns planer på att familjen ska flytta utomlands, 
inte finns någon planerad tidpunkt för när barnet ska komma tillbaka 
till Sverige. 

En annan skillnad är att det inte behöver föreligga ett uttryckligt 
syfte med utlandsvistelsen. I stället får en helhetsbedömning göras 
av de risker som kan finnas. Även i den delen kan bedömningen gö-
ras med ledning av de riskbedömningar som görs vid vårdfallen i 2 
och 3 §§ LVU. Detta innebär att även en risk för att barnet ingår 
äktenskap, äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas kan 
ingå vid bedömningen av om utreseförbud ska meddelas enligt andra 
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stycket, om inte uppgifterna varit tillräckliga för att leda till utrese-
förbud enligt första stycket. Så kan vara fallet när det finns planer på 
en s.k. uppfostringsresa eller ett omvändelseförsök där det samtidigt 
finns vissa mindre konkreta uppgifter om ett framtida äktenskap el-
ler en mindre konkret risk för könsstympning. . Med stöd av andra 
stycket kan utreseförbud dessutom meddelas om barnet redan ingått 
äktenskap i Sverige, t.ex. genom ombud eller digitalt, och det finns 
risk för att en utlandsvistelse sker för att barnet ska leva med den 
person som han eller hon blivit bortgift med. 

Första punkten motsvarar som sagt de situationer som, om de 
hade förelegat i Sverige, hade kunnat ligga till grund för ett beslut 
om vård enligt 2 § LVU. Omständigheter som i den bestämmelsen 
faller in under ”annat förhållande i hemmet” anges i bestämmelsen 
om utreseförbud dock som ”annat förhållande i boendemiljön under 
utlandsvistelsen”, detta eftersom de skadliga förhållandena inte är 
direkt kopplade till barnets hemmiljö i Sverige. Så som är fallet med 
uttrycket ”hemmet” i 2 § LVU ska även uttrycket ”boendemiljön” 
förstås på så sätt att det avser alla de situationer då barnet direkt eller 
indirekt står under vårdnadshavarens eller en annan fostrares infly-
tande (jfr prop. 1989/90:28, s. 108). 

Ett utreseförbud med stöd av den första punkten kan alltså med-
delas om barnets hälsa eller utveckling riskerar att skadas på grund 
av fysiskt våld, t.ex. upprepad ringa misshandel, enstaka allvarligare 
misshandel, eller psykisk misshandel, t.ex. upprepat kränkande be-
teende mot barnet så som kan ske om barnet lever under hedersnor-
mer som begränsar barnets liv. 

Första punkten är således tänkt att kunna tillämpas för en mängd 
olika typer av skadliga utlandsvistelser. Fysisk och psykisk miss-
handel kan t.ex. förekomma vid uppfostringsresor eller omvändelse-
försök av hbtqi-personer. Samma förhållanden kan också före-
komma i vissa fall när en förälder för bort ett barn från en annan 
förälder, t.ex. för att hindra att barnet växer upp enligt svenska nor-
mer och värderingar. Vid uppfostringsresor och omvändelseförsök 
kan det också vara fråga om andra brister i omsorgen, särskilt ef-
tersom den typen av utlandsvistelser ofta innefattar att barnet place-
ras i en skadlig miljö eller att föräldrarna överlåter ansvaret till andra 
personer på ett sätt som kan vara skadligt för barnet. 

Ett utreseförbud med stöd av första punkten kan också meddelas 
om det finns påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling på grund 
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av en förälders missbruk av alkohol eller narkotika och föräldern av-
ser att undkomma ingripanden från socialtjänsten genom att lämna 
Sverige. Andra situationer som omfattas av punkten kan vara om ett 
barn riskerar att föras utomlands för att där utsättas för allvarliga 
brott, t.ex. människohandel, eller om barnet kan komma att befinna 
sig i en miljö där det begås allvarliga brott. Även risk för bortförande 
av barn från en vårdnadshavare i Sverige bör kunna leda till utrese-
förbud om omständigheterna kring bortförandet är tillräckligt skad-
ligt för barnet. 

Ett ytterligare exempel på en skadlig utlandsvistelse som bör leda 
till utreseförbud enligt första punkten är om barnet riskerar att föras 
till ett krigsområde eller till en miljö där en eller båda föräldrarna 
tänker ansluta sig till en terroristorganisation. När det gäller utlands-
vistelser till krigsområden bör en påtaglig risk för barnet alltid anses 
föreligga om utlandsvistelsen är tänkt att ske i ett konfliktområde 
där våldet är så allvarligt att det finns grundad anledning att blotta 
närvaron i landet gör att barnet löper en verklig risk att skadas, även 
om något specifikt hot mot barnet, eller dess familj inte finns. Här 
kan ledning för bedömningen hämtas från migrationsrättens om-
råde, t.ex. vad gäller tillämpningen skyddsbehov enligt 4 kap. 2 § ut-
länningslagen. Även om situationen i landet eller området inte är så 
allvarlig att risken för våld kan drabba civilbefolkningen urskillnings-
löst kan det finnas en påtaglig risk för att barnet hälsa eller utveckl-
ing skadas under en utlandsvistelse där, t.ex. om föräldrarna eller en 
av föräldrarna avser att ansluta sig till en stridande gruppering. 

Det bör också beaktas om barnets vistelse utomlands kommer att 
påverka barnets skolgång negativt och om detta, ensamt eller tillsam-
mans med andra omständigheter, kan medföra en påtaglig risk för 
att barnets hälsa eller utveckling skadas. Så kan vara fallet om det rör 
sig om en längre utlandsvistelse som sträcker sig utanför ordinarie 
skollov och barnets rätt till utbildning inte heller tillgodoses på ett 
tillfredställande sätt under vistelsen. 

Andra punkten motsvarar vad som gäller för vård enligt 3 § LVU. 
Ett utreseförbud med stöd av den punkten tar, till skillnad från den 
första punkten, sikte på omständigheter som är kopplade till barnets 
eget beteende. Omständigheter som kan föranleda ett utreseförbud 
enligt andra punkten är t.ex. om barnet avser att ha samröre med en 
terroristorganisation eller annars vistas i ett krigsområde. Som an-
getts gällande första punkten bör risken för att barnets hälsa och 
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utveckling skadas alltid anses vara så påtaglig att det är aktuellt med 
utreseförbud om den planerade utlandsvistelsen avser ett område där 
det pågår en väpnad konflikt som riskerar att drabba civilbefolk-
ningen urskillningslöst. Det bör också kunna vara aktuellt med ut-
reseförbud i de fall där barnet på annat sätt under en utlandsvistelse 
söker sig till en destruktiv och asocial miljö, t.ex. genom att göra sig 
skyldig till allvarlig brottslighet eller använda droger i en omfattning 
som utgör en påtaglig risk för barnets hälsa eller utveckling. Precis 
som är fallet vid vård enligt 3 § LVU bör ett utreseförbud enligt 
andra punkten också kunna meddelas om barnet kan komma att sälja 
sex. 

I varje enskilt fall måste en bedömning göras av om de uppgifter 
som kommit fram kring förhållandena är sådana att risken för bar-
nets hälsa eller utveckling är tillräckligt allvarlig, detta både vad gäller 
första och andra punkten. Något krav på att det som barnet kan 
komma att utsättas för eller utsätta sig själv för är straffbart utom-
lands uppställs inte. I stället är det risken för barnets hälsa eller ut-
veckling som är det avgörande för om utreseförbud ska meddelas. 
Vid bedömningen bör man då göra en avvägning av hur lång utlands-
vistelsen är i förhållande till vad barnet kan komma att utsättas för 
eller själv utsätta sig för. Om ett barn t.ex. under en kortare utlands-
vistelse använder mindre farliga droger sporadiskt bör detta inte vara 
skäl för utreseförbud, på samma sätt som det knappast är skäl för ett 
ingripande med LVU-vård. Detsamma bör gälla om barnet under en 
kortare utlandsvistelse i och för sig riskerar att utsättas för sådana 
lindriga former av fysisk eller psykisk misshandel som normalt sett 
inte utgör grund för LVU-vård. 

På samma sätt som är fallet för utreseförbud med de hittills gäl-
lande reglerna krävs det inte att förutsättningarna för vård enligt 2 § 
eller 3 § LVU är uppfyllda för att utreseförbud enligt de nya punk-
terna ska kunna meddelas, även om så ofta kommer vara fallet. I lik-
het med vad som gällt hittills är det inte heller tänkt att ett utrese-
förbud enligt den nya lydelsen ska ersätta ett beslut om vård i de fall 
där förutsättningarna för det är uppfyllda. I stället bör utreseförbu-
det då ses som ett komplement till sådan vård t.ex. i de fall där ett 
barn som levt i en hederskontext tvångsvårdas på grund av detta. Det 
kan kopplat till detta framhållas att det kan finnas skäl att överväga 
om det finns skäl för utreseförbud t.ex. i samband med att LVU-
vården ska ske i hemmet eller i samband med att LVU-vård upphör 
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på grund av att det ska ske frivilliga insatser. Risken för att barnet 
förs utomlands för att utsättas för något skadligt förhållande, t.ex. 
våld eller annan bestraffning, kan nämligen i en del fall öka i samband 
med sådana förändringar. 

Så som framhölls i författningskommentaren till den ursprung-
liga regeln bör det också beaktas att ett utreseförbud kan öka hotbil-
den mot barnet och att det till följd av ett beslut om utreseförbud 
kan vara så att förutsättningarna för tvångsvård blir uppfyllda. Det 
bör också framhållas att ett beslut om tvångsvård eller andra insatser 
från socialtjänsten kan innebära att risken för ett bortförande blir så 
stor att det motiverar ett beslut om utreseförbud. 

31 i § 

Socialnämnden får 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 och då drabbas av 
eller utsätter sig själv för sådana förhållanden som föranlett utreseför-
budet. 
 
I paragrafen regleras förutsättningarna för tillfälligt undantag från 
ett utreseförbud. Bestämmelsen har ändrats dels för att göra det 
möjligt att meddela ett sådant undantag för alla de situationer som 
föreslås omfattas av 31 a § LVU, dels för att begränsa ramen för so-
cialnämndens prövning. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.5. 

Reglerna om tillfälligt undantag från utreseförbud utgör en viktig 
ventil för att inskränkningen av barnets rörelsefrihet inte ska bli 
oproportionerlig. Vid bedömningen av om ett undantag från utrese-
förbudet bör meddelas ska socialnämnden endast beakta om barnet 
kan drabbas av eller utsätta sig själv för sådana förhållanden som för-
anlett utreseförbudet. Om ett utreseförbud har meddelats endast 
med stöd av någon av de grunder som kan leda till utreseförbud kan 
socialnämnden alltså inte avstå från att fatta beslut om undantag från 
utreseförbudet för att det finns risk för att barnet kan komma att 
utsättas för eller utsätta sig själv för något annat förhållande. 
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8.3 Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 

35 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som syftar 
till att förebygga eller beivra brott, m.m. 

20 § 

Sekretess gäller hos Polismyndigheten för uppgift om en enskilds 
personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller nå-
gon närstående till honom eller henne lider men om uppgiften röjs 
och uppgiften hänför sig till 

1. verksamhet som enbart innefattar hjälp eller annat bistånd åt 
enskild, 

2. ärende om omhändertagande eller handräckning enligt lagstift-
ningen om psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård eller om 
vård av missbrukare utan samtycke inom socialtjänsten, 

3. ärende om handräckning enligt lagstiftningen om omsorger om 
psykiskt utvecklingsstörda, vård av unga utan samtycke inom soci-
altjänsten eller enligt lagen (1998:603) om verkställighet av sluten 
ungdomsvård, 

4. ärende som avses i 21 kap. föräldrabalken, 
5. verksamhet som innefattar handräckning enligt smittskydds-

lagstiftningen eller annat bistånd åt smittskyddsläkare, eller 
6. verksamhet som syftar till att upprätthålla ett förbud för någon att 

lämna Sverige enligt 31 a § eller 31 d § lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio 
år. 
 
I paragrafen anges förutsättningarna för sekretess för vissa uppgifter 
inom Polismyndighetens verksamhet som syftar till hjälp m.m. 

Sjätte punkten är ny och i den punkten anges att uppgifter om en 
enskilds personliga förhållanden omfattas av sekretess i Polismyn-
dighetens verksamhet som syftar till att upprätthålla utreseförbud 
och tillfälliga utreseförbud. Övervägandena finns i avsnitt 6.4.6. 

Regleringen tar sikte på den registrering om personer med utre-
seförbud som ska kunna göras i efterlysningsregistret (13 b § efter-
lysningskungörelsen). Uppgifter om personer med utreseförbud 
omfattas även i andra delar av sekretess, t.ex. i fråga om uppgift om 
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personer med utreseförbud som förs in i passregistret (22 kap. 1 § 
offentlighets- och sekretesslagen och 6 § offentlighets- och sekre-
tessförordningen) och om det görs en registrering av personen i 
Schengens informationssystem (37 kap. 6 § offentlighets- och sek-
retesslagen). 

För att sekretess ska gälla krävs, som för övriga punkter, att det 
kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom eller 
henne lider men av att uppgiften om den enskildes personliga för-
hållanden röjs.
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Uppdrag att utreda ett utvidgat 
utreseförbud för barn (S 2021:A) 

Sammanfattning 

Utredaren ska analysera och ta ställning till om det, i syfte att mot-
verka att barn far illa, finns behov av att utvidga tillämpningsområdet 
för utreseförbud för barn. Utredaren ska även ta ställning till hur ett 
utvidgat tillämpningsområde i så fall bör se ut. Vidare ska utredaren 
analysera och ta ställning till om utreseförbud ska registreras i Polis-
myndighetens efterlysningsregister samt om det bör vidtas åtgärder 
för att motverka att ett barn som har utreseförbud kan lämna Sverige 
med hjälp av ett nationellt identitetskort. Därutöver ska utredaren 
analysera och ta ställning till om det ska införas en underrättelse-
skyldighet för socialnämnder och domstolar i förhållande till Mi-
grationsverket i fråga om utreseförbud. 

Behovet av en utredning 

Bakgrund 

Den 1 juli 2020 infördes förutsättningar för att i vissa situationer 
kunna besluta om ett utreseförbud för barn. Om det finns en påtag-
lig risk för att någon som är under 18 år förs utomlands eller lämnar 
Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbin-
delse eller könsstympas, ska han eller hon förbjudas att lämna Sve-
rige (31 a § lagen [1990:52] med särskilda bestämmelser om vård av 
unga, LVU). Det är också straffbart att föra ut ett barn ur Sverige i 
strid med ett utreseförbud (45 § LVU). När ett utreseförbud har 



Bilaga 1 Ds 2022:9 

284 

beslutats för ett barn ska en passansökan avslås och gällande pass 
återkallas (7 a och 12 §§ passlagen [1978:302]). 

Frågan om ett generellt tillämpningsområde för utreseförbudet 
berördes i betänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet 
(SOU 2018:69). Utredningen konstaterade att ett utreseförbud som 
endast inriktar sig på att motverka barnäktenskap, tvångsäktenskap 
och könsstympning utomlands innebär en särlösning för just dessa 
frågor trots att det finns en gränsöverskridande problematik som är 
mer allmän till sin natur. Frågan om ett generellt tillämpningsom-
råde låg dock utanför utredningens uppdrag (SOU 2018:69 s. 173 
och 174). Under remissbehandlingen framförde ett antal remissin-
stanser att utreseförbud också bör kunna meddelas för resor med 
andra syften. Exempelvis kan det röra sig om att barn skickas utom-
lands på s.k. uppfostringsresor för att placeras på olika typer av upp-
fostringsinstitutioner för att familjen eller släkten vill korrigera en 
icke önskvärd sexuell läggning eller könsidentitet, eller ett icke 
önskvärt beteende såsom exempelvis kriminalitet, missbruk eller 
anammande av en viss livsstil.  

I propositionen Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet 
konstaterade regeringen att det förekommer att barn med anknyt-
ning till Sverige förs utomlands även i andra syften än barnäktenskap 
och könsstympning och i samband därmed riskerar att fara illa. Re-
geringen uttalade att det inte kan uteslutas att ett mer generellt till-
lämpningsområde för utreseförbudet kan bli aktuellt i framtiden 
(prop. 2019/20:131 s. 68).  

Behovet av att se över tillämpningsområdet för utreseförbudet 

Ett viktigt skäl för att införa ett utreseförbud var att svenska myn-
digheter har mycket begränsade möjligheter att agera i andra länder 
om ett barn har förts utomlands eller lämnat Sverige i syfte att ingå 
barnäktenskap eller könsstympas. På motsvarande sätt har myndig-
heterna svårt att agera när barn förs utomlands eller lämnar Sverige i 
andra syften och riskerar att fara illa.  

I slutet av 2019 gav Länsstyrelsen i Östergötlands län, som sedan 
2005 har haft flera nationella uppdrag på området hedersrelaterat 
våld och förtryck, Statistiska centralbyrån i uppdrag att genomföra 
en enkätundersökning på temat bortförda personer i en 
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hederskontext samt barn som uppges vara gifta. 43 av 192 kommu-
ner som svarade på enkäten uppgav att de hade kännedom om bort-
förda personer under 2019. Sammanlagt rör det sig om 199 personer, 
varav 86 procent barn (Rapport 2020:13 Kartläggning bortförda per-
soner i en hederskontext och barn som uppges vara gifta – under 
2019).  

Av statistik över ärenden till den nationella stödtelefonlinje som 
drivs av Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen i Östergöt-
lands län framgår att det sedan inrättandet den 13 mars 2014 till och 
med den 31 mars 2020 kommit in ärenden om bortförande ur Sve-
rige, alternativt risk eller oro för det, som rör totalt 542 personer. Av 
dem har 302 personer blivit bortförda utomlands. Det årliga antalet 
ärenden har ökat kontinuerligt sedan 2014.  

Av Utrikesdepartementets, UD, statistik över ärenden gällande 
familjerelaterat tvång framgår att de under 2018 och 2019 hanterade 
104 respektive 114 nyinkomna ärenden. I 25 respektive 20 av dessa 
ärenden fanns det uppgifter om att det rörde sig om en uppfostrings-
resa. I ett stort antal av de ärenden som rör s.k. uppfostringsresor 
har UD erhållit uppgifter från personerna ifråga att de suttit tvångs-
inlåsta på anstalter eller institutioner där det bl.a. förekommer fast-
kedjning, spöstraff och tvångsmedicinering.  

UD hanterar också andra typer av barnbortförandeärenden och 
s.k. barnskyddsärenden där det t.ex. förekommer att föräldrar till 
barn som är föremål för omhändertagande enligt LVU, för dessa ut-
omlands och det i vissa fall förekommer att barnet där utsätts för 
våld.  

Det förekommer alltså att barn förs utomlands och utsätts för 
brott. Det är dock svårt att veta i vilken omfattning detta förekom-
mer och mörkertalet kan befaras vara högt.  

Vidare förekommer det att barn förs utomlands eller lämnar Sve-
rige i syfte att delta i allvarlig brottslighet. Försvarshögskolan har 
publicerat en forskningsrapport om individer som rest från Sverige 
för att ansluta sig till terrorgrupper i Syrien och Irak under perioden 
2012–2016. Av studien framgår att 18 procent av individerna var 19 
år eller yngre. (Swedish Foreign Fighters in Syria and Iraq: An Anal-
ysis of open-source intelligence and statistical data, 2017). 

Regeringen är mycket angelägen om att skydda barn mot att fara 
illa. Samhället har också ett grundläggande ansvar för att se till att 
barns rättigheter upprätthålls. Den 1 januari 2020 trädde lagen 
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(2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättig-
heter i kraft. Den nya lagen innebär ett förtydligande av att domsto-
lar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av FN:s 
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnets roll 
som rättssubjekt tydliggörs och barnet förväntas i högre grad hamna 
i fokus i de situationer som gäller barnet. Rättigheterna i barnkon-
ventionen ska ses som en helhet, de är odelbara och ömsesidigt för-
stärkande. 

Mot denna bakgrund finns det behov av att se över utreseförbu-
dets tillämpningsområde och analysera om det bör utvidgas.   

Vissa begränsningar med nuvarande ordning 

När Polismyndigheten får en underrättelse om att ett barn har ålagts 
utreseförbud registreras det i dag som ett passhinder i Polismyndig-
hetens passregister (resehandlingssystemet RES). En bestämmelse 
om detta finns i 23 § passförordningen (1979:664). Om barnet sedan 
tidigare har ett giltigt pass utfärdat, påbörjas också ett ärende om 
återkallelse av passet.  

Vid sidan av passregistret har Polismyndigheten ett efterlysnings-
register (NEPU). Detta regleras i efterlysningskungörelsen 
(1969:293). Registret är upplagt och används på ett annat sätt än 
passregistret. För att säkerställa att utreseförbud får avsedd effekt, 
finns det skäl att se över om förbuden i fortsättningen bör registreras 
i efterlysningsregistret, utöver eller i stället för i passregistret. Detta 
skulle kunna förstärka det skydd som förbudet innebär, inte minst 
för barn som har dubbelt eller utländskt medborgarskap. I detta 
sammanhang bör även EU:s nya regelverk om Schengens informat-
ionssystem (SIS) uppmärksammas. Det nya regelverket innebär ut-
ökade möjligheter för svenska myndigheter att i SIS registrera barn 
och andra sårbara personer som behöver hindras från att resa (se kap. 
VII i Europaparlamentets och rådets förordning [EU] 
2018/1862269). Genom sådana registreringar kan svenska myndig-
heter begära t.ex. att ett barn ska hindras från att fortsätta sin resa 

 
269 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1862 av den 28 november 2018 om 
inrättande, drift, och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polis-
samarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring och upphävande av rådets beslut 
2007/533/RIF och om upphävande av Europaparlametets och rådets förordning (EG) nr 
1986/2006 och kommissionens beslut 2010/261/EU. 
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om det påträffas av en annan medlemsstats myndighet. Det nya EU-
regelverket ska börja tillämpas fullt ut vid en tidpunkt som kom-
missionen bestämmer senast den 28 december 2021. Regeringen ser 
för närvarande över behovet av anpassningar av nationell rätt till det 
nya regelverket (se Ds 2019:27).   

Ett utreseförbud utgör, som framgår ovan, ett hinder mot att ut-
färda pass och ett skäl för att återkalla pass. Förbudet kan dock i viss 
utsträckning kringgås, eftersom barnet istället för pass kan använda 
sig av ett nationellt identitetskort som resehandling för att resa ut ur 
Sverige till länderna inom Schengenområdet och EU. Ett utreseför-
bud gäller även i förhållande till de länderna. För att utreseförbudet 
ska kunna upprätthållas bör det därför ses över om det behövs åtgär-
der för att motverka att ett barn som har utreseförbud kan lämna 
Sverige med hjälp av ett nationellt identitetskort. 

Ett utreseförbud kan i viss utsträckning kringgås även gällande 
barn som kan lämna Sverige med hjälp av resedokument eller främ-
lingspass. Sådana handlingar kan under vissa förutsättningar utfärdas 
av Migrationsverket för barn som inte är svenska medborgare och 
som saknar hemlandspass. Det finns inte någon reglering som inne-
bär att ett utreseförbud ska medföra att en ansökan om att få sådana 
handlingar ska avslås, eller att handlingar som redan utfärdats ska 
återkallas. Utrymmet för att vägra att utfärda ett resedokument eller 
ett främlingspass är begränsat. Det finns viss praxis om när ett rese-
dokument kan vägras. Också när det gäller främlingspass finns det 
vissa situationer då det är möjligt att vägra ett utfärdande. Rege-
ringen har tidigare uttalat att i vilken utsträckning ett utreseförbud 
medför hinder mot att utfärda sådana handlingar är en fråga för rätts-
tillämpningen (prop. 2019/20:131 s. 94). 

Idag finns ingen skyldighet för en myndighet som fattar beslut 
om utreseförbud för ett barn som har, eller kan ha rätt till, resedo-
kument eller främlingspass att underrätta Migrationsverket om be-
slutet. Det finns anledning att utreda om det ska införas en sådan 
underrättelseskyldighet. 

Uppdraget 

Utredaren ska analysera och ta ställning till om det, i syfte att mot-
verka att barn far illa, finns behov av att utvidga tillämpningsområdet 
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för utreseförbudet. Utredaren ska även ta ställning till hur ett utvid-
gat tillämpningsområde i så fall bör se ut. Vid detta ställningstagande 
ska utredaren särskilt beakta konsekvenserna av en utvidgning. Om 
utredaren kommer fram till att tillämpningsområdet bör utvidgas 
ska han eller hon lämna förslag till nödvändiga författningsänd-
ringar.  

I uppdraget ingår att ta ställning till om tillämpningsområdet för 
utreseförbudet bör utvidgas till att omfatta risken för att ett barn 
förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att utsättas för andra 
brottsliga gärningar än barnäktenskap och könsstympning. Med 
hänsyn till hur ingripande ett utreseförbud är, bör utredaren vidare 
ta ställning till om tillämpningsområdet ska omfatta risk för varje 
brottslig gärning eller om det bör vara fråga om risk för mer kvalifi-
cerad brottslighet av viss karaktär, t.ex. viss allvarlig våldsbrottslig-
het och sexualbrott.  

I uppdraget ingår även att ta ställning till om tillämpningsområ-
det för utreseförbudet bör utvidgas till att omfatta risken för att ett 
barn förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att delta i terrorist-
brottslighet, brottslighet med kopplingar till kriminella nätverk eller 
annan allvarlig brottslighet. Det ankommer på utredaren att bedöma 
och redovisa vilka brott som i så fall lämpligen bör omfattas.  

När utreseförbudet infördes gjorde regeringen bedömningen att 
det kunde ske utan att regeringsformens rättighetsreglering begrän-
sas och att utreseförbudet alltså är förenligt med den grundlagsskyd-
dade rörelsefriheten. Regeringen konstaterade också att utreseför-
budet syftar till att upprätthålla flera andra fri- och rättigheter, 
såsom skyddet för hälsa och mot att barn ska utsättas för våld, över-
grepp och utnyttjande (prop. 2019/20:131 s. 64). En eventuell ut-
vidgning av utreseförbudet måste dock självständigt bedömas i för-
hållande till den grundlagsskyddade rörelsefriheten samt andra fri- 
och rättigheter, såsom exempelvis barnets rättigheter i enlighet med 
barnkonventionen.    

De förslag som tas fram måste vara tydligt avgränsade. Det gäller 
inte minst om utredaren överväger att utvidga tillämpningsområdet 
till att omfatta s.k. uppfostringsresor, eftersom det i dessa fall kan 
vara svårt att dra en tydlig gräns mellan det brottsliga och det tillåtna.  

För att utreseförbud ska ha avsedd effekt ska utredaren därutöver 
analysera och ta ställning till om förbuden bör registreras i Polis-
myndighetens efterlysningsregister, utöver eller i stället för i 
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passregistret. En förutsättning för detta kan vara att de uppgifter 
som i så fall förs in i efterlysningsregistret omfattas av ett tillräckligt 
sekretesskydd. Utredaren ska därför inte bara se över dagens regler 
om efterlysningsregistret utan vid behov även analysera sekretess-
lagstiftningen i detta avseende och föreslå ändringar i den.  

Därutöver ska utredaren analysera och ta ställning till om det bör 
vidtas åtgärder för att motverka att ett barn som har utreseförbud 
kan lämna Sverige med hjälp av ett nationellt identitetskort. Ett ex-
empel på en sådan åtgärd skulle kunna vara regler som gör det möj-
ligt att neka eller återkalla det nationella identitetskortet för barn 
som har utreseförbud, på samma sätt som gäller i fråga om pass. 
Detta kan dock vara problematiskt, eftersom barnet kan behöva en 
identitetshandling. Nationella identitetskort kan allmänt sett inte 
heller nekas eller återkallas i samma utsträckning som pass. En 
mindre ingripande åtgärd kan vara någon form av spärrmarkering. 
Frågan är om t.ex. en registrering av utreseförbudet i Polismyndig-
hetens efterlysningsregister, enligt vad som sägs ovan, skulle kunna 
räcka för att motverka att ett barn kan lämna Sverige med hjälp av 
ett nationellt identitetskort. 

Slutligen ska utredaren analysera och ta ställning till om det ska 
införas en underrättelseskyldighet för socialnämnder och domstolar 
i förhållande till Migrationsverket i fråga om utreseförbud. 

Om utredaren under arbetets gång bedömer att det för att full-
göra uppdraget finns behov av att ta upp andra frågor än de som 
nämns ovan, står det utredaren fritt att göra det. 

De förslag som lämnas ska vara förenliga med såväl svensk grund-
lag som den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och grundläggande friheterna, EU:s stadga om de 
grundläggande rättigheterna och barnkonventionen. Det innebär 
bl.a. att vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad 
som bedöms vara barnets bästa samt även att förslagen noga måste 
vägas mot den inskränkning av barnets grundläggande fri- och rät-
tigheter som ett utreseförbud innebär. Förslagen får inte innebära en 
mer långtgående begränsning av rörelsefriheten än vad som är nöd-
vändigt med hänsyn till ändamålet. 

Utredaren ska hålla sig informerad om det arbete som bedrivs 
inom Regeringskansliet på de områden som uppdraget avser. Det 
gäller exempelvis arbetet med betänkandet Ett säkert statligt ID-
kort – med e-legitimation (SOU 2019:14). I det föreslås att det 
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nationella identitetskortet ska ersättas av ett nytt statligt identitets-
kort. Vidare pågår för närvarande ett arbete med att se över behovet 
av anpassningar av nationell rätt till EU:s nya regelverk om Scheng-
ens informationssystem.  

Utredaren ska samråda med berörda myndigheter, t.ex. det nat-
ionella kompetensteamet vid Länsstyrelsen i Östergötlands län, Po-
lismyndigheten, Socialstyrelsen, Barnombudsmannen och Migrat-
ionsverket. Utredaren ska även inhämta det material från berörda 
myndigheter som bedöms nödvändigt.  

En konsekvensanalys ska göras i enlighet med förordningen 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Därtill ska 
utredaren bedöma förslagens konsekvenser ur ett barnrättsperspek-
tiv utifrån barnkonventionen. Om förslagen innebär offentligfinan-
siella kostnader, ska lämpliga finansieringsförslag lämnas. Om för-
slagen påverkar den kommunala självstyrelsen ska de särskilda över-
väganden som gjorts i enlighet med 14 kap. 3 § regeringsformen re-
dovisas. 

Uppdraget ska vara slutfört senast den 10 januari 2022. 
 
(Socialdepartementet) 



 Bilaga 2 

291 

Ändring av uppdraget att utreda ett 
utvidgat utreseförbud för barn 
(S 2021:A) 

Behov att se över bestämmelsen om egenmäktighet med 
barn 

Av 7 kap. 4 § brottsbalken framgår bl.a. att den som obehörigen skil-
jer ett barn under femton år från någon som har vårdnaden om bar-
net döms för egenmäktighet med barn till böter eller fängelse i högst 
ett år, om gärningen inte utgör brott mot frihet. Till ansvar döms 
också den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från nå-
gon som vårdar barnet med stöd av lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU), om gärningen inte utgör 
brott mot frihet eller främjande av flykt. 

Av ett rättsfall från Hovrätten för Västra Sverige framgår att rek-
visitet ”vårdar” i 7 kap. 4 § andra stycket brottsbalken inte har an-
setts omfatta fall där den faktiska vården ännu inte har påbörjats (se 
RH 2016:46). Detta riskerar innebära att den som obehörigen för ett 
barn under femton år utomlands för att förhindra att barnet placeras 
utanför det egna hemmet med stöd av LVU, innan vården har påbör-
jats, kan undgå straffansvar för egenmäktighet med barn.  

Det är angeläget att bestämmelsen om egenmäktighet med barn 
omfattar samtliga straffvärda gärningar och att straffansvar inte kan 
undgås genom att gärningspersonen för bort ett barn innan ett be-
slut om omedelbart omhändertagande eller ett beslut om vård enligt 
LVU har kunnat verkställas. 

https://juno.nj.se/document/abs/SFS1990-0052
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Utvidgat uppdrag 

Utredaren ska ta ställning till om straffansvaret för egenmäktighet 
med barn bör utvidgas till att även omfatta fall där beslut om ome-
delbart omhändertagande eller beslut om vård enligt LVU har med-
delats, men ännu inte verkställts, och lämna nödvändiga författ-
ningsförslag. 
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Domar och beslut angående 
utreseförbud 

Domar 

Datum Förvaltningsrätt Målnummer Kammarrättens avgörande om överkla-
gat (datum och målnummer) 

2021-12-16 Förvaltningsrätten i 
Stockholm 

34010-21  

2021-12-08 Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

12631-21 
och 12662-
21 

 

2021-11-25 Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

11865-21  

2021-11-12 Förvaltningsrätten i 
Jönköping 

4808-21 och 
5180-21 

 

2021-11-12 Förvaltningsrätten i 
Luleå 

1785-21  

2021-11-04 Förvaltningsrätten i 
Jönköping 

4845-21  

2021-10-22 Förvaltningsrätten i 
Jönköping 

4849-21  

2021-08-30 Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

8654-21  
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Datum Förvaltningsrätt Målnummer Kammarrättens avgörande om överkla-
gat (datum och målnummer) 

2021-08-11 Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

6054-21  

2021-07-30 Förvaltningsrätten i 
Växjö 

2373-21 Kammarrätten i Jönköping, 2021-12-08, 
mål 2867-21 

2021-07-15 Förvaltningsrätten i 
Stockholm 

18142-21  

2021-07-07 Förvaltningsrätten i 
Jönköping 

2784-21  

2021-05-18 Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

3576-21 Kammarrätten i Göteborg, 2021-06-22, 
mål 3149-21 

2021-05-11 Förvaltningsrätten i 
Jönköping 

1791-21  

2021-05-10 Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

3812-21 och 
4046-21 

Kammarrätten i Göteborg, 2021-07-12, 
mål 2879-21 och 2880-21 

2021-05-06 Förvaltningsrätten i 
Jönköping 

2113-21  

2021-04-16 Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

2221-21  

2021-04-06 Förvaltningsrätten i 
Linköping 

1424-21 Kammarrätten i Jönköping, 2021-05-07, 
mål 1550-21 

2021-03-30 Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

2407-21  

2021-03-25 Förvaltningsrätten i 
Stockholm 

2654-21 Kammarrätten i Stockholm, 2021-05-25, 
mål 2591-21 

2021-03-09 Förvaltningsrätten i 
Växjö 

6-21  

2021-02-01 Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

16119-20  

2020-12-17 Förvaltningsrätten i 
Karlstad 

5964-20 och 
6481-20 

 

2020-12-16 Förvaltningsrätten i 
Växjö 

4637-20  

2020-12-15 Förvaltningsrätten i 
Växjö 

5069-20 Kammarrätten i Jönköping, 2021-02-03, 
mål 75-21 

2020-12-11 Förvaltningsrätten i 
Växjö 

4824-20 och 
4835-20 

 

2020-12-09 Förvaltningsrätten i 
Umeå 

2121-20 och 
2130-20 

Kammarrätten i Sundsvall, 2021-04-12, 
mål 3457-20 och 3458-20 

2020-12-08 Förvaltningsrätten i 
Linköping 

9381-20 Kammarrätten i Jönköping, 2021-06-07, 
mål 4125-20 

2020-12-03 Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

13864-20 Kammarrätten i Göteborg, 2021-03-15, 
mål 7605-20 



Ds 2022:9 Bilaga 3 

295 

Datum Förvaltningsrätt Målnummer Kammarrättens avgörande om överkla-
gat (datum och målnummer) 

2020-11-26 Förvaltningsrätten i 
Uppsala 

6621-20  

2020-11-24 Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

13069-20 Kammarrätten i Göteborg, 2021-03-05, 
mål 7411-20 

2020-11-20 Förvaltningsrätten i 
Växjö 

4727-20 och 
4728-20 

 

2020-11-05 Förvaltningsrätten i 
Uppsala 

6071-20  

2020-10-19 Förvaltningsrätten i 
Stockholm 

20934-20 Kammarrätten i Stockholm, 2021-01-15, 
mål 7110-20 

2020-09-18 Förvaltningsrätten i 
Malmö 

9843-20  

2020-09-09 Förvaltningsrätten i 
Uppsala 

5923-20 Kammarrätten i Stockholm, 2020-12-21, 
mål 6381-20 

2020-08-06 Förvaltningsrätten i 
Göteborg 

8716-20  

Beslut 

Datum Förvaltningsrätt Målnummer 
(inom parentes 
om uppgift finns 
i en dom) 

Kammarrättens avgörande om över-
klagat (datum och målnummer) 

2021-12-20 Förvaltningsrätten 
i Göteborg 

14671-21  

2021-12-10 Förvaltningsrätten 
i Jönköping 

6042-21  

2021-11-03 Förvaltningsrätten 
i Göteborg 

(12631-21 och 
12662-21) 

 

2021-11-03 Förvaltningsrätten 
i Göteborg 

12717-21  

2021-10-26 Förvaltningsrätten 
i Stockholm 

29895-21  

2021-10-20 Förvaltningsrätten 
i Göteborg 

(11865-21)  

2021-10-11 Förvaltningsrätten 
i Luleå 

(1758-21)  

2021-09-24 Förvaltningsrätten 
i Jönköping 

(4849-21)  

2021-09-22 Förvaltningsrätten 
i Jönköping 

(4808-21 och 
5180-21) 

 

2021-08-25 Förvaltningsrätten 
i Stockholm 

22715-21 Kammarrätten i Stockholm, 2021-08-
25, mål 6229-21 



Bilaga 3 Ds 2022:9 
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Datum Förvaltningsrätt Målnummer 
(inom parentes 
om uppgift finns 
i en dom) 

Kammarrättens avgörande om över-
klagat (datum och målnummer) 

2021-07-23 Förvaltningsrätten 
i Göteborg 

(8654-21)  

2021-06-29 Förvaltningsrätten 
i Jönköping 

3403-21  

2021-06-11 Förvaltningsrätten 
i Stockholm 

(18142-21)  

2021-06-09 Förvaltningsrätten 
i Göteborg 

6688-21  

2021-05-26 Förvaltningsrätten 
i Göteborg 

6054-21 Kammarrätten i Göteborg, 2021-06-
15, mål 3463-21 

2021-04-08 Förvaltningsrätten 
i Göteborg 

4046-21 Kammarrätten i Göteborg, 2021-04-
12, mål 2155-21 

2021-04-08 Förvaltningsrätten 
i Jönköping 

1791-21 Kammarrätten i Jönköping, 2021-04-
09, mål 1391-21 

2021-03-31 Förvaltningsrätten 
i Göteborg 

3576-21 Kammarrätten i Göteborg, 2021-04-
09, mål 2034-21 

2021-03-18 Förvaltningsrätten 
i Linköping 

1898-21  

2021-03-08 Förvaltningsrätten 
i Göteborg 

(2407-21)  

2021-02-11 Förvaltningsrätten 
i Stockholm 

(2654-21)  

2021-02-02 Förvaltningsrätten 
i Linköping 

751-21  

2020-12-18 Förvaltningsrätten 
i Göteborg 

(16119-20)  

2020-12-15 Förvaltningsrätten 
i Stockholm 

27099-20 Kammarrätten i Stockholm, 2020-12-
18, mål 8262-20 

2020-11-03 Förvaltningsrätten 
i Göteborg 

(13864-20)  

2020-10-26 Förvaltningsrätten 
i Växjö 

(4824-20 och 
4835-20) 

 

2020-10-28 Förvaltningsrätten 
i Linköping 

9381-20 Kammarrätten i Jönköping, 2020-11-
03, mål 3535-20 

2020-09-30 Förvaltningsrätten 
i Malmö 

12277-20  

2020-09-23 Förvaltningsrätten 
i Uppsala 

(6621-20)  

2020-09-09 Förvaltningsrätten 
i Jönköping 

5112-20 Kammarrätten i Jönköping, 2020-09-
11, mål 2847-20 



Ds 2022:9 Bilaga 3 

297 

Datum Förvaltningsrätt Målnummer 
(inom parentes 
om uppgift finns 
i en dom) 

Kammarrättens avgörande om över-
klagat (datum och målnummer) 

2020-08-27 Förvaltningsrätten 
i Uppsala 

6071-20 Kammarrätten i Stockholm, 2020-08-
28, mål 5792-20 

2020-08-25 Förvaltningsrätten 
i Göteborg 

10852-20 Kammarrätten i Göteborg, 2020-08-
28, mål 5253-20 

2020-08-13 Förvaltningsrätten 
i Malmö 

(9843-20)  

2020-08-07 Förvaltningsrätten 
i Göteborg 

10253-20 Kammarrätten i Göteborg, 2020-08-
17, mål 5035-20 

2020-07-29 Förvaltningsrätten 
i Uppsala 

5346-20 Kammarrätten i Stockholm, 2020-08-
14, mål 5515-20 

2020-07-07 Förvaltningsrätten 
i Göteborg 

(8716-20)  
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 1. Viktigt meddelande till allmänheten 
– en översyn av VMA-systemet. Ju.

 2. Bättre konsekvensutredning i svensk 
statsförvaltning. Fi.

 3. Garantitillägg i bostadstillägget. S.

 4. Ökade möjligheter till användning av  
välfärdsteknik inom äldreomsorgen. 
S.

 5. En effektivare upphandlingstillsyn. Fi.

 6. Straff för deltagande i en  
terroristorganisation. [Ju]

 7. Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge 
– konsekvenser för Sverige. [UD]

 8. Deterioration of the security  
environment – implications  
for Sweden. [UD]

 9. Ett utvidgat utreseförbud för barn. [S]
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§43 KS/2022:942 
Remissvar över Ett utvidgat utreseförbud för barn Ds 2022:9 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Ställa sig bakom förslaget i sin helhet. 
Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun har fått i uppdrag av Socialdepartementet att svara på remiss gällande 
promemorian Ett utvidgat reseförbud.  

 

Den 1 juli 2020 infördes ett nytt verktyg, utreseförbud, i lagen med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU). Utreseförbudet skyddar i dag barn som riskerar att föras ut ur Sverige för att 
ingå barnäktenskap eller könsstympas genom att barnet förbjuds lämna landet. I dag förekommer 
resor utomlands där barn far illa på andra sätt än vad som nu kan leda till utreseförbud. I mars 
2021 gav Socialdepartementet därför en utredare i uppdrag att se över utreseförbudets 
tillämpningsområde och analysera om det bör utvidgas. Uppdraget är nu slutfört och 
promemorian har skickats på remiss där Orust kommun är en remissinstans.  
 
Enligt utredningen förekommer i dag utlandsresor där barn riskerar att fara illa på andra sätt än 
vad som nu kan leda till utreseförbud i en betydande omfattning. Det handlar till exempel om så 
kallade uppfostringsresor där barn riskerar att utsättas för fysiskt och psykiskt våld. Det 
förekommer också omvändelseförsök av hbtqi-personer och resor för så kallade 
oskuldskontroller och oskuldsoperationer. 
 
Utredningen har också haft i uppdrag att titta på straffansvaret för egenmäktighet med barn. För 
egenmäktighet med barn döms bland annat den som skiljer ett barn under 15 år från den som 
vårdar barnet med stöd av LVU. Det är angeläget att bestämmelsen om egenmäktighet med barn 
omfattar samtliga straffvärda gärningar och att straffansvar inte kan undgås genom att 
gärningspersonen för bort ett barn innan ett beslut om omedelbart omhändertagande eller ett 
beslut om vård enligt LVU har kunnat verkställas. 
Utredningens förslag 
Utredningen föreslår att tillämpningsområdet för utreseförbudet ska utvidgas. Enligt förslaget ska 
utreseförbud beslutas om det finns en påtaglig risk att ett barns hälsa och utveckling riskerar att 
skadas på grund av att barnet under en utlandsvistelse utsätts för eller utsätter sig själv för sådana 
förhållanden som kan leda till vård enligt LVU. Förslaget innebär att socialtjänsten får ytterligare 
verktyg att motverka att barn far illa och att insatserna bättre kan anpassas för de barn som 
riskerar att fara illa utomlands. 

Utredningen föreslår också en del åtgärder för att effektivisera skyddet, bland annat att 
utreseförbud ska framgå av efterlysningsregistret. Vidare föreslår utredningen en landsomfattande 
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Utskottet för omsorg 2022-09-14 
 

kunskapshöjande insats när det gäller både de nuvarande reglerna om utreseförbud och det 
utvidgade tillämpningsområdet. 

Utredningen föreslår även att det ska bli straffbart att föra bort eller undanhålla ett barn i syfte att 
undvika att ett beslut om vård eller omedelbart omhändertagande enligt LVU verkställs. 

Orust kommuns uppfattning 
För socialtjänstens del innebär förslaget främst att nämndens möjlighet att fatta beslut om 
utreseförbud utvidgas till att gälla samtliga ärenden där nämnden har beslutat om omedelbart 
omhändertaganden eller där vård enligt LVU har fastställts. Vidare innehåller förslaget ett antal 
förändringar för att öka möjligheten att beslut om utreseförbud kan omsättas i praktiken, dvs. att 
andra aktörer för bättre möjlighet att begränsa att personer som har ett utreseförbud förhindras 
från att lämna landet. 

Orust kommun ställer sig därför positiv till utredningens förslag om ett utvidgat utreseförbud för 
barn i sin helhet och har i övrigt inga synpunkter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 
Remiss Ett utvidgat utreseförbud för barn Ds 2022:9 
Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Sektor omsorg 
 

 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-09-05 KS/2021:1580 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Helena Arvedahl 
telefon 0304-334280 
e-post: helena.arvedahl@orust.se

Samordningsförbundets äskande inför 2023 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att 
Bevilja Samordningsförbundet Väst utökning av bidrag för 2023 med 8,8% motsvarande 
270 875 kronor enligt bifogat äskande. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett utökat stöd till förbundet ger möjlighet till att samordnade resurser kan användas i 
större omfattning, för gemensamma bedömningar och insatser. Detta i syfte att den 
enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, få ökade 
möjligheter att uppnå egen försörjning samt uppnå ökad hälsa och livskvalitet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05 
Samordningsförbundet Väst äskande för 2023 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Sektor omsorg 
Samordningsförbundet Väst 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Lena Gardtman 
Sektorchef omsorg
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   Uddevalla 17 maj 2022 

 
Till 
Färgelanda kommun 
Lysekils kommun 
Munkedals kommun 
Melleruds kommun 
Orust kommun 
Sotenäs kommun 
Strömstads kommun 
Tanums kommun 
Uddevalla kommun 
VGR Norra Hälso- och sjukvårdsnämnd  

Samråd om budget enligt § 23 i Lag (2003:1210) om finansiell              
samordning av rehabiliteringsinsatser 

Varje år före den 30 november ska Samordningsförbundet Väst fastställa budget.           
Styrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna. 

 
Samordningsförbundets bidrag från parterna:  

2018   9 388 tkr  
2019   9 402 tkr 
2020   9 358 tkr 
2021   9 520 tkr 
2022       10 110 tkr  Bidraget ökade 2022 med 590 tkr totalt pga. att Melleruds kommun kom med i         
 förbundet, det hade annars varit oförändrat, dvs. samma som 2021. 

 
Samordningsförbundet har under 2022 disponibla medel på 12 093 tkr.  
Skillnaden på bidrag och disponibla medel beror på eget kapital från tidigare år.  
Det mesta av de disponibla medlen kommer att användas för planerade insatser under 2022.  

 
Största delen av förbundets kostnader används till personal.  
Används som planerat större delen av det egna kapitalet under året och dessutom beräknas 
löneutvecklingen inför 2023 bli högre än föregående år, innebära det minskade insatser de kommande 
åren om inte bidragit från medlemmarna ökar. 
 
Medel för finansiell samordning enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 

5 §   Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen till den finansiella samordningen. Den eller de 
regioner som deltar ska bidra med en fjärdedel av medlen och den eller de kommuner som deltar med en 
fjärdedel. 
Om flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett samordningsområde, ska dessa tillsammans 
anses utgöra en part. Den andel som dessa kommuner sammanlagt ska bidra med fördelas mellan dem på 
det sätt som de kommer överens om. 
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Enligt § 11 i förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst har kommunerna enats om att 
fördelningen dem emellan baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 år per den                         
1 november det år val har ägt rum. 

 

Kommun 
Befolkning 
16 - 64 år 

% av Sof 
Väst Helår 2021 Helår 2022   

Helår 2023 
utökning med 
3,8 %  

Helår 2023 
utökning med 
8,8 %  

Färgelanda 3 777 4,46% 113 011 112 708 117 075 122 650 

Sotenäs 4 920 5,81% 147 211 146 816 152 512 159 775 

Mellerud 5 157 6,09%   153 888 159 862 167 475 

Munkedal 5 969 7,05% 178 598 178 119 185 062 193 875 

Tanum 7 069 8,35% 211 511 210 943 219 187 229 625 

Strömstad 7 803 9,21% 233 473 232 846 241 763 253 275 

Lysekil 8 042 9,49% 240 624 239 978 249 113 260 975 

Orust 8 347 9,85% 249 750 249 080 258 563 270 875 

Uddevalla 33 616 39,69% 1 005 822 1 003 122 1 041 863 1 091 475 

Totalt 
kommunerna: 84 700 100,00% 2 380 000 2 527 500 2 625 000 2 750 000 

VG regionen 84 700   2 380 000 2 527 500 2 625 000 2 750 000 

Staten/FK+AF 84 700   4 760 000 5 055 000 5 250 000 5 500 000 

Total budget     9 520 000 10 110 000 10 500 000 11 000 000 

 
 

Ett utökat stöd till förbundet ger möjlighet till att samordnade resurserna kan användas i större 
omfattning, för gemensamma bedömningar och insatser. Detta i syfte att den enskilde ska uppnå eller 
förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, få ökade möjligheter att uppnå egen försörjning samt 
uppnå ökad hälsa och livskvalitet. 
 
 
Styrelsen för Samordningsförbundet Väst beslutade vid styrelsemöte den 17 maj 2022 att äskandet         
från Samordningsförbundet Väst till parterna inför 2023 ska vara på totalt 11 000 000 kr 
       
 
 
 

Gudrun Emilsdottir  
förbundschef 
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TU – Bidragsnivå 2023 
 

Bakgrund 
I mars varje år samråder förbundets medlemmar.  
I samband med medlemssamrådet tas årsredovisning, verksamhetsplanering och 
framtida budget upp.  

 
 

Ärendet 
Vid medlemssamråd 2022-03-22 togs upp äskande av bidrag för 2023. En skrivelse har 
upprättats och bifogas med detta tjänsteutlåtande. Förbundet äskar en ökning med     
8,8 % från förbundets medlemmar vilket innebär en totalt budgetomslutning om 
11 000 000 kr för verksamhetsåret 2023.   
 
Höjningen avser att möta indexbaserade kostnadsökningar för verksamheten. 
Bedömningen är att kostnadsökningarna under 2023 kommer att vara högre än 
föregående år.  
Största delen av förbundets kostnader används till personal.  
Används som planerat större delen av det egna kapitalet under året, innebära det 
minskade insatser de kommande åren om inte bidragit från medlemmarna ökar. 
 

 
 

Styrelsen föreslås besluta: 
• Sända skrivelsen till medlemmarna med äskande om bidrag med totalt 

11 000 000 kr för verksamhetsåret 2023. 
 
 
 
 
    
      
      
  Gudrun Emilsdottir 
  förbundschef 
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Minnesanteckningar från medlemssamråd hos Samordningsförbundet Väst 

Datum: 22 mars 2022 

Tid: 13.00 – 15.00 

Plats: Samordningsförbundet Väst lokal på Silentzvägen 6 i Uddevalla 

Närvarande medlemsrepresentanter:  

Anna Andersson Försäkringskassan  

Anna Johansson Arbetsförmedlingen 

Maria Nilsson (på Teams) VGR 

Elisabeth Rahmberg VGR 

Ann Blomberg Färgelanda   

Ulla Börjesson Färgelanda 

Jan-Olof Johansson (på Teams)  Lysekil 

Roland Björndahl Mellerud 

Christoffer Rungberg  Munkedal 

Liza Kettil Munkedal 

Ingemar Samuelsson Uddevalla  

Kent Hansson (på Teams) Strömstad 

Liselott Fröjd (på Teams) Tanum 

 

Från Styrelsen:  

Robert Yngve, ordförande VGR   

Annica Erlandsson VGR 

Linda Biltmark Försäkringskassan 

Anders Paulsson Arbetsförmedlingen 

Nils Olof Bengtson (på Teams)  Sotenäs     

Karin Blomstrand Munkedal  

Kenneth Karlsson Färgelanda  

Henrik Sundström, vice ordf. Uddevalla  

Ricard Söderberg (på Teams) Lysekil 

Daniel Jensen (på Teams) Mellerud  

  

 

Från Sof Väst 

Gudrun Emilsdottir förbundschef 

Maria Hassing Karlander verksamhetsutvecklare 

 

 

Övriga: Henrik Svedberg  förbundschef Sof Älv och Kust 
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1) Robert Yngve öppnar mötet och hälsar välkommen. Presentationsrunda genomförs. 

2) Förbundschefen presenterar Årsredovisning 2021 med insatser för deltagare och 

strukturövergripande insatser. Uppföljning 6 mån och 2 år efter avslut visar på ett hållbart resultat. 

Medlemmarnas användande av förbundets insatser per kommun presenteras. Ekonomin är i balans, 

ett visst överskott redovisas p g a pandemin och sjukskrivningar hos insatspersonal under hösten. 

 
3) Förbundschefen presenterar verksamhetsplan med insatser 2022. Ny kommun från 1 jan 2022 är 

Mellerud. Bidrag till förbundet 2022 är 10 110 tkr och budgeterade insatser 2022 är 10 595 tkr. 

Fokus under 2022 är att utveckla lokal samverkan där Sof på individnivå erbjuder Rehabvägledare i 

alla kommuner vilka fungerar som  basen i verksamheten. Sof Väst har också 

arbetsförmågebedömningar i olika former som finns tillgängliga lokalt vid behov.  

 

4) Digitala styrelsemöten - Styrelsen kan from 16 mars fatta beslut om att styrelsemöten kan 

genomföras på distans. 

 

5) Styrelsens sammansättning - Enligt Finsamlagen ska varje medlem ha minst en ordinarie ledamot 

och en ersättare i styrelsen. Nationella rådet har vid möte med samtliga förbundschefer informerat 

om att jurister från SKR, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är överens om 

styrelsesammansättningen ska följa lagstiftningen. Förändringen ska vara genomförd efter valet till 

kommunfullmäktige/ regionfullmäktige 2022.  

För Samordningsförbundet Väst kommer detta innebära minst 12 ordinarie ledamöter och 12 

ersättare vilket blir en väldigt stor styrelse. I nu gällande förbundsordning för Sof Väst står; 

”Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter en från varje part. Varje part utser dessutom en ersättare, 

förutom kommunerna som utser åtta ersättare en från varje kommun som inte är ledamot i 

styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 

Styrelsen fattade på styrelsemötet 2022-03-22 beslut om att avstå från att ta initiativ till förändring 

av gällande förbundsordning för Samordningsförbundet Väst och att föreslå Nationella rådet att 

arbeta för en lagförändring som är anpassad utifrån nuvarande praxis och tidigare tolkning av lagen 

Medlemssamrådet ställer sig bakom styrelsens beslut. 

 

6) Förutsättningar inför 2023 och verksamhetsutveckling  

Frågan om äskande om utökat bidrag inför 2023 lyfts.  

I Lagen om Finsam (Finansiell samordning) står under medel om finansiell samordning 

5 §   Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen till den finansiella samordningen. Den eller 

de regioner som deltar ska bidra med en fjärdedel av medlen och den eller de kommuner som deltar 

med en fjärdedel. Om flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett samordningsområde, 

ska dessa tillsammans anses utgöra en part. Den andel som dessa kommuner sammanlagt ska bidra 

med fördelas mellan dem på det sätt som de kommer överens om. 

Det är staten som sätter ramarna och sen är upp till kommunerna och regionen att matcha statens 

tilldelning. Förbundschefen kommer att skicka ett PM med en förfrågan om utökat bidrag inför 2023 

till kommunerna och till Hälso-och sjukvårdsnämnden. 
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7) Information om en gemensam ESF ansökan som Sof Väst planerar tillsammans med 5 andra 

Samordningsförbund i VG-regionen presenteras av Henrik Svedberg, Förbundschef i 

Samordningsförbundet Älv och Kust. Det konstateras att deltagande i ESF projekt är en bra möjlighet 

för förbundet att växla upp den egna verksamhetens budget på.  

 

8) Visning av lokalerna och samtal och information från personalen som arbetar i insatserna. 
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Datum:  2022 – 05 – 17     
Tid:  14:30 – 16:00  
Plats:  Utvecklingscentrum Munkedal, lokal Sporren 

   

§ 24 – 37  

Beslutande: Robert Yngve  VG-regionen 

 Henrik Sundström  Uddevalla kommun 

 Anders Paulsson  Arbetsförmedlingen  

 Peter Larsson  Försäkringskassan 
 

Närvarande ersättare: Britt-Marie Andrén Carlsson Orust kommun  

 Pia Tysklind  Strömstads kommun  

 Karin Blomstrand  Munkedals kommun 

 Daniel Jensen  Melleruds kommun 

 Nils-Olof Bengtson  Sotenäs kommun 

 Kenneth Carlsson  Färgelanda kommun  
    

Övriga deltagare: Gudrun Emilsdottir, förbundschef 

 Maria Hassing Karlander, verksamhetsutvecklare 
 

 

 

Tid och plats för justering: 2022-05-20, justeras digitalt 
 

 

Sekreterare:  ......................................................................................  

 Gudrun Emilsdottir 

 

Ordförande:  ......................................................................................  

 Robert Yngve 

 

Justerare:  ......................................................................................  

 Anders Paulsson 
 
 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. 

Protokollet finns också på www.sofvast.se  
 

Organisation Samordningsförbundet Väst 222000 – 2030  

Protokollet är anslaget under tiden: 2022-05-23 – 2022-07-12 

Förvaringsplats för protokollet: Hos förbundschef Gudrun Emilsdottir, tele: 0522 – 69 5133  

Kopia finns på kansliavdelningen i respektive kommun och på 

Regionens Hus i Vänersborg, under anslagstiden  
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§ 24 Mötes öppnande  

Ordförande Robert Yngve hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

§ 25 Val av justerare  

Förslag till beslut:   

att  välja Anders Paulsson, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll. 

Styrelsen beslutar: 

att välja Anders Paulsson, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.  

§ 26 Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet. 

Förslag till beslut:   

att  fastställa dagordning enligt utskick med tillägg under nya frågor:  

Erbjudande från  Samordningsförbundet Södra Vänern om gemensamt ESF-projekt med 

Fyrbodals perspektiv.  

Styrelsen beslutar: 

att fastställa dagordningen enligt utskick med tillägg under nya frågor:  

Erbjudande från  Samordningsförbundet Södra Vänern om gemensamt ESF-projekt med 

Fyrbodals perspektiv.  

§ 27 Styrelseprotokoll nr 1 – 2022-03-22 

Inga synpunkter.  

Förslag till beslut:   

att  lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

Styrelsen beslutar: 

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

§ 28 Minnesanteckningar från medlemssamrådet 2022-03-22 inkl. äskande 2023 

Höjningen avser i första hand att möta indexbaserade kostnadsökningar för verksamheten.  

Förslag till beslut:   

att  ställa sig bakom presidiets förslag med tillhörande tjänsteutlåtande och skrivelse från 

förbundschefen om äskande till medlemenarna om utökat bidrag till förbundet.  

 Det  innebär bidrag på totalt 11 000 000 kr för verksamhetsåret 2023.   

att minnesanteckningarna från medlemssamrådet 2022-03-22, samt äskandet om bidrag 2023 

med tillhörande tjänsteutlåtande och skrivelse skickas till medlemmarna.  

Styrelsen beslutar: 

att  ställa sig bakom presidiets förslag med tillhörande tjänsteutlåtande och skrivelse från 

förbundschefen om äskande till medlemenarna om utökat bidrag till förbundet.  

 Det  innebär bidrag på totalt 11 000 000 kr för verksamhetsåret 2023.   
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att minnesanteckningarna från medlemssamrådet 2022-03-22, samt äskandet om bidrag 2023 

med tillhörande tjänsteutlåtande och skrivelse skickas till medlemmarna.  

§ 29 Ekonomisk uppföljning januari – april 2022 

Inga större avvikelser, förutom vad gäller rehabvägledare. Det har saknats Rehabvägledare under 

sammanlagt 5,5 månader (3 månader + 2,5 månader). Rehabvägledare är därför enda kostnadsstället där 

det prognostiseras överskott under året.  

Det egna kapitalet vid årsskiftet blir enligt prognos  1 762 327 kr. Det ligger därmed helt i linje med 

Nationella rådets rekommendation om eget kapital, att Sof Väst ska ha 1 866 500 kr i eget kapital.  

Förslag till beslut:   

att  godkänna redovisningen. 

Styrelsen beslutar: 

att besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen. 

§ 30 Aktuell lägesrapport med statistik  

Det är viss omsättning av personalen men bemanningen som rehabvägledare är nu klar. Förbundet söker 

en arbetsterapeut till utredningsenheten. Förbundets administratör har meddelat att hon avser att gå i 

pension, men avvaktar lite med när, tills förbundet har hittat en ersättare.  

Inflödet av ansökningar är gott, 99 nya ansökningar har inkommit från årsskiftet tom 2022-05-09.  

Förslag till beslut:   

att  godkänna redovisningen.   

Styrelsen beslutar: 

att besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen. 

§ 31 Uppföljning av Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys 

Sammanfattning med uppföljning av internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys, hade bifogats  

handlingarna till mötet.  

Paradoxalt är största risken för närvarande, att det är god arbetsmarknad och därmed omsättning av 

personal i insatserna och att det kan bli svårt att bemanna uppdragen och därmed svårt att nå målen. 

Förslag till beslut:   

att  godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys  

Styrelsen beslutar: 

att godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys  

§ 32  Aktuell information och reflektioner  

✓ Finsamkonferensen 5 – 6 april  

De som deltog tyckte att det var mycket givande föreläsningar, men saknade att träffas och minglet 

emellan föreläsningarna. Några hade missat att var och en behövde anmäla sig för att få en digital länk. 

Det handlade mest om organisatoriska mellanrum och strukturella fel, att alla gör rätt, men ändå blir det 

fel, samt om BIP, att samordnade och kombinerade insatser fungerar bäst. I samband med det informerade 

verksamhetsutvecklaren kort om hur långt Sof Väst har kommit i arbetet med BIP. 
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✓ Arenadagen 22 april 

Temat var ”Samverkan i förändringstider”, det var mycket uppskattat, 112 deltagare från alla våra 

samverkansparter. 

✓ ESF-projekt, förstudier ”Gränsgångare” Regionalt utvecklingsprojekt. 

Ordförande ska delta i möte med presidierna för de andra 5 Samordningsförbunden som ingår i 

förstudierna.   

✓ Förbundets Dag under förmiddagen.  

Dagen uppfattades som bra med intressanta föredragningar. Bra att få träffas fysiskt och föra dialog.  

Det finns ett behov av samverkansytor och där finns Sof Väst som forum.   

✓ Beredningsgruppens arbete med verksamhetsutveckling inför 2023  

Beredningsgruppen har påbörjat arbetet med verksamhetsutveckling inför 2023. Kommunvisa besök 

gällande lokal samverkan och eventuellt deltagande i ESF-projekt, har bokats i de flesta kommunerna. 

✓ MUCF samarbete med Samordningsförbund om UVAS  

MUCF har fått ett regeringsuppdrag att stödja aktörer som arbetar med UVAS (unga som varken arbetar 

eller studerar) och har i det sammanhanget vänt sig till Samordningsförbunden.  

Statistik kring hur stor gruppen UVAS är i våra kommuner efterfrågas. 

Förslag till beslut:   

att notera informationen.  

att vi bör vara med i ESF projekt.  

att vi inväntar förstudien för att fatta beslut om deltagande i eventuellt gemensamt ESF-projekt. 

att inför kommande möte tar förbundschefen fram underlag och data kring gruppen UVAS. 

Styrelsen beslutar: 

att notera informationen.  

att vi bör vara med i ESF projekt.  

att vi inväntar förstudien för att fatta vidare beslut. 

att inför kommande möte tar förbundschefen fram underlag och data kring gruppen UVAS. 

§ 33 Inför NNS årsmöte den 3 juni 

Karin Blomstrand som är Sof Väst representant i NNS styrelse, samt förbundschef Gudrun Emilsdottir deltar 

på årsmötet. Karin Blomstrand och förbundschefen informerar om att dagordning ännu inte är utskickad.  

Inget beslut om budget, organisation och serviceavgift kommer att fattas på årsmötet.  Detta kommer i 

stället att ske på ett medlemsmöte i höst. En rapport och översyn är gjord kring NNS.  

Ordförande i NNS har avsagt sig omval.  

Dialog förs kring om Sof Väst ska vara kvar i NNS. Förbundet har tre månaders uppsägning.  

Förslag till beslut:   

att förbundschef Gudrun Emilsdottir har styrelsens mandat/röst att företräda förbundet vid 

årsmötet och vidta åtgärder utifrån den diskussion som förts på dagens möte. 

att  när handlingar till NNS årsmöte kommer, skickas de ut till Sof Västs styrelse. 
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att  förbundschefen och verksamhetsutvecklaren tittar över hur ett utträde ur NNS påverkar 

verksamheten, konsekvensanalys. 

att  Sof Väst beslutar på styrelsemöte i september om förbundet ska lämna NNS.  

Styrelsen beslutar: 

att förbundschef Gudrun Emilsdottir har styrelsens mandat/röst att företräda förbundet vid NNS 

årsmöte och vidta åtgärder utifrån den diskussion som förts på dagens möte. 

att  när handlingar till NNS årsmöte kommer, skickas de ut till Sof Västs styrelse. 

att  förbundschefen och verksamhetsutvecklaren tittar över hur ett utträde ur NNS påverkar 

verksamheten, konsekvensanalys.  

att  Sof Väst beslutar på styrelsemöte i september om förbundet ska lämna NNS.  

§ 34 Besök till KS och KF till hösten 

Kommunrepresentanterna påminns om att lämna besked till förbundschefen om respektive kommun 

önskar besök av förbundet till KS eller KF i höst. Sotenäs kommun önskar besök till KS.  

Några tror att man vill avvakta med besök av Sof Väst till våren när nya ledamöter är på plats.  

Verksamhetsutvecklaren uppmanar styrelseledamöterna att ta med frågan om besök i folkhälsoråden till 

sina respektive kommuner.  

Förslag till beslut:   

att kommunernas representanter i styrelsen återkommer till förbundschefen om det önskas besök 

till KF eller KS i respektive kommun eller om vi ska avvakta till våren. 

att  kommunernas representanter i styrelsen återkommer till verksamhetsutvecklaren om besök 

till folkhälsoråden i respektive kommun. 

Styrelsen beslutar: 

att kommunernas representanter i styrelsen återkommer till förbundschefen om det önskas besök 

till KF eller KS i respektive kommun eller om vi ska avvakta till våren. 

att  kommunernas representanter i styrelsen återkommer till verksamhetsutvecklaren om besök 

till folkhälsoråden i respektive kommun. 

§ 35 Mötestider 2022 

Inga ändringar i tidigare beslut om mötestider för styrelsen i Sof Väst: 

• 27 september  12.00 – 17.00  Möte med beredningsgruppen före styrelsemötet 

• 22 november  13.00 – 16.00  Styrelsemöte, beslut om Verksamhetsplan 2023 

Förslag till beslut:  

att tidigare beslut om mötestider ska gälla 

Styrelsen beslutar: 

att tidigare beslut om mötestider ska gälla 
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§ 36 Nya frågor 

En inbjudan från Samordningsförbundet Södra Vänern har inkommit med en förfrågan om att delta i ett 

ESF-projekt med Fyrbodalperspektiv med inriktning - insatser för kvinnor och män som står långt från 

arbetsmarknaden.   

Förslag till beslut:  

att notera informationen. 

att Sof Väst bör ha båda dörrarna öppna, både ”Gränsgångare” och samarbete med Södra Vänern 

om projekt med Fyrbodals perspektiv. 

Styrelsen beslutar: 

att notera informationen. 

att Sof Väst bör ha båda dörrarna öppna, både ”Gränsgångare” och samarbete med Södra Vänern 

om projekt med Fyrbodals perspektiv. 

§ 37 Mötets avslutande  

Ordförande tackade alla för en inspirerande och givande dag och ett bra möte samt informerar om att 

kommande möten ska vara fysiska och att det kommer att meddelas i kallelserna.  
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 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för omsorg 2022-09-14 
 

 
§47 KS/2021:1580 
Samordningsförbundet Väst 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att 
Bevilja Samordningsförbundet Väst utökning av bidrag för 2023 med 8,8% vilket motsvarar 
21 795 kronor och ger en totalsumma på  270 875 kronor för Orust kommun enligt bifogat 
äskande. 
Sammanfattning av ärendet 
Ett utökat stöd till förbundet ger möjlighet till att samordnade resurser kan användas i större 
omfattning, för gemensamma bedömningar och insatser. Detta i syfte att den enskilde ska uppnå 
eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, få ökade möjligheter att uppnå egen 
försörjning samt uppnå ökad hälsa och livskvalitet. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05 
Samordningsförbundet Väst äskande för 2023 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 

Sektor omsorg 

Samordningsförbundet Väst 

 

 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2022-09-05 KS/2022:907 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Helena Arvedahl 
telefon 0304-334000 
e-post: helena.arvedahl@orust.se

Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som ej verkställts enligt Sol 
och LSS - Kvartal 2 2022 
 

Förslag till beslut 

Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna statistikrapport 
kvartal 2 2022 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO.  

Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till 
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd 
enligt 4 kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre 
månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från 
dagen från avbrottet. 

Rapportering kvartal 2 2022, SoL och LSS 
Verksamhetsområde Antal beslut 

ej verkställda 
inom 3 mån. 

Beslut 
verkställt efter 
3 mån 

Totalt 
rapporterade/
verksamhet 

Socialpsykiatri (SoL) 2 0 2 
Äldreomsorg (SoL) 0 0 0 
Individ- och familjeomsorg (SoL) 0 0 0 
Stöd och omsorg (LSS) 11 2 13 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05 
Statistikrapport  

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg



Dok: UFO/Mall rapporteringsskyldighet/biståndsenheten 

  

 
Sektor omsorg 

 
 
 
 
 
 

 

 
Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS  
 
Redovisning/kvartal/år: 
2 / 2022 
 

Gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för 
beslutet. 

 
 

SoL, Socialpsykiatri/IFO 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2021-04-07 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Ja 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Beslut avslutats utan verkställan 2022-04-06 och har därefter inte 
förlängts. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2021-08-01 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Ja 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår. 

 
LSS 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2020-07-07 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Ja 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 3 Ledsagarservice 

Beslutsdatum: 
2020-11-19 

Verkställt datum: 
2022-07-01 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Ja 
 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). 
 



Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 6 Korttidsvistelse 

Beslutsdatum: 
2020-09-14 

Verkställt datum: 
2022-06-23 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Ja 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 5 Avlösarservice 

Beslutsdatum: 
2020-12-11 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Ja 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår. 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 6 Korttidsvistelse 

Beslutsdatum: 
2020-12-30 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Ja 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Finns ej korttidsvistelse i närområdet för tillfället. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2022-04-26 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår. 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 5 Avlösarservice 

Beslutsdatum: 
2022-03-28 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår. 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 6 Korttidsvistelse 

Beslutsdatum: 
2022-03-28 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat:Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Inte funnit lämplig korttidsvistelse, sökarbete pågår. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 6 Korttidsvistelse i form av stödfamilj 

Beslutsdatum: 
2022-03-10 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Svårt att finna stödfamilj, sökarbete pågår. 
 
Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2022-02-23 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Persolarelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår. 
 



Man eller kvinna: 
Man 

Typ av insats: 
9 § 6 Korttidsvistelse 

Beslutsdatum: 
2020-10-05 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Ja 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 3 Ledsagarservice 

Beslutsdatum: 
2020-09-16 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Ja 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). Sökarbete pågår. 
 
Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 
9 § 3 Ledsagarervice 

Beslutsdatum: 
2020-12-08 

Verkställt datum: 
 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Ja 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet:  
Personalrelaterade skäl (Ex stor omsättning, långvarig sjukdom, rekryteringsproblem, 
arbetsmiljöproblem). 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för omsorg 2022-09-14 
 

 
§48 KS/2022:907 
Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som ej verkställts enligt SoL och 
LSS - Kvartal 2 2022 
 

Utskottet för omsorg beslutar att 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna statistikrapport kvartal 2 2022 för ej verkställda 
beslut enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.  

Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till 
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 
kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har 
skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet. 

Rapportering kvartal 2 2022, SoL och LSS 
Verksamhetsområde Antal beslut 

ej verkställda 
inom 3 mån. 

Beslut 
verkställt efter 
3 mån 

Totalt 
rapporterade/
verksamhet 

Socialpsykiatri (SoL) 2 0 2 
Äldreomsorg (SoL) 0 0 0 
Individ- och familjeomsorg (SoL) 0 0 0 
Stöd och omsorg (LSS) 11 2 13 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05 
Statistikrapport  
Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
 

 

 
 
 



   Datum Diarienummer 1(3) 
  2022-09-12 KS/2018:1276 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Erik Ysander 
telefon 0304-33 40 00 
e-post: erik.ysander@orust.se

Beslut om tilldelning av markanvisning för del av Röra-Hogen 2:1 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Tilldela exploatören markanvisningen för del av Röra-Hogen 2:1. 
2. Godkänna genomförandeavtal daterat 2022-09-12. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-11 att gå ut med inbjudan till markanvisning för 
del av Röra-Hogen 2:1, Hogens industriområde. Markanvisningen har genomförts i 
enlighet med kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. 
 
Ett anbud har inkommit, vilket utvärderats och bedömt uppfylla de i markanvisningen 
angivna kriterierna. Ett förslag till genomförandeavtal har tagits fram för att reglera 
genomförandet av detaljplanen samt parternas ansvar och kostnader. 
 
Utskottet för samhällsutveckling föreslog 2022-08-16 kommunstyrelsen att besluta att 
tilldela exploatören markanvisningen och att godkänna genomförandeavtal daterat  
2022-08-18 samt att ge förvaltningen i uppdrag att förhandla med exploatören om priset 
på skogen för att åstadkomma en etappvis avverkning av skogen och återkomma med 
reviderat avtal till kommunstyrelsens möte 2022-08-31. 
 
Efter förhandling har nytt genomförandeavtal tagits fram innebärande att skogen säljs 
till exploatören för 800 000 kronor varvid exploatören förbinder sig att avverka skogen i 
minst två etapper.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-08-31 att återremittera ärendet till utskottet för 
samhällsutveckling för ytterligare utredning om skogen ska avverkas av kommunen eller 
av exploatören. Förvaltningen föreslår att kommunen avverkar skogen innan försäljning 
av markanvisningsområdet vilket regleras i nytt förslag till genomförandeavtal daterat 
2022-09-12. 

Utredning 
Detaljplanen för ”del av Röra-Hogen 2:1, Hogens industriområde” vann laga kraft 
2015-02-21. Detaljplanens syfte är att möjliggöra tomter för småindustri för små och 
medelstora företag av samma typ som finns i Lundens industriområde. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-11 att gå ut med en inbjudan till markanvisning 
för detaljplaneområdet. Markanvisningen har genomförts i enlighet med kommunens 
riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. 
 



   Datum Diarienummer 2(3) 
  2022-08-16 KS/2018:1276

Förutsättningarna i markanvisningen är att exploatören ska bygga ut vägar, vatten och 
avlopp med mera samt att iordningställa industritomter för försäljning. Vid 
genomförandet ska detaljplanens bestämmelser följas, vilket bland annat innebär att 
miljöskyddsåtgärder ska vidtas och hänsyn tas till natur- och kulturmiljöer samt 
kringboende. 
 
För att reglera ansvar för kostnader och utförandet i plangenomförandefrågor samt 
fastighetsrättsliga åtgärder och där tillhörande kostnader inom planområdet har ett 
förslag till genomförandeavtal tagits fram. Enligt avtalet ska exploatören ansvara för 
genomförandet av exploateringen och samtliga därtill hörande kostnader. För att 
säkerställa att utbyggnaden av industriområdet sker i tillräcklig hög takt kan kommunen 
enligt avtalet ta ut ett vite om 100 000 kronor per månad om exploatören inte följer den 
i avtalet angivna tidplanen och för att säkerställa exploatörens åtagande vid ett vite ska 
denne till kommunen ställa en bankgaranti om 1,2 miljoner kronor. 
Efter att genomförandeavtalet godkänts av kommunstyrelsen ska köpeavtal tecknas med 
exploatören som därefter kan påbörja utbyggnaden och allt eftersom industritomterna 
färdigställts försälja dessa. Köpeavtalet ska reglera att exploatören ska söka alla tillstånd 
som är nödvändiga för exploateringen. Ifall tillstånd inte beviljas och det medför att 
exploateringen inte går att genomföra ska köpet gå tillbaka. 
 
Inom markanvisningsområdet finns avverkningsbar skog som inte ingår i 
markanvisningen.  

Bedömning 
Ett anbud har inkommit som har utvärderats och bedömts uppfylla angivna kriterier. 
Anbudet har ett markpris på 600 000 kronor vilket inte når upp till kommunens 
plankostnader för detaljplanen, vilka uppgår till cirka 2,4 miljoner kronor. 
Förvaltningens bedömning är dock att det med anledning av stora kostnader för 
utbyggnad av området inte går att förvänta ett högre anbud. Det är också av stor vikt för 
kommunen att det tas fram industritomter till försäljning. 
 
Anbudsgivaren bedömer att försäljning av industritomter i första etappen kan påbörjas 
inom 1,5 år efter projektstart. 
 
Anbudsgivaren är känd av kommunen och har tidigare samarbeten med kommunen 
samt bedömts kreditvärdig, vilket sammantaget ger bedömningen att markanvisningen 
kan tilldelas anbudsgivaren. 
 
Genomförande avtalet säkerställer att utbyggnad av Hogens industriområde genomförs i 
enlighet med detaljplanen så att industritomter snarast möjligt kan erbjudas på 
marknaden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-16 
Förslag till genomförandeavtal daterat 2021-08-18 

Beslutet skickas till 



   Datum Diarienummer 3(3) 
  2022-08-16 KS/2018:1276

Mark och exploatering 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson  Nina Hansson 
Sektorchef   mark- och exploateringschef
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Mellan Orust kommun, org. nr 212000-1314, nedan kallad Kommunen, och RBK & 
Ottestala Holding AB org.nr. 559345-2294, nedan kallad Exploatören, träffas följande 

 

Genomförandeavtal 
avseende del av Röra-Hogen 2:1 

 
 
1 Inledning 
  
1.1 Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-11 att gå ut med en inbjudan till 

markanvisning för del av kommunens fastighet Röra-Hogen 2:1. För området 
gäller ”Detaljplan för del av Röra-Hogen 2:1, Hogens industriområde” som vann 
laga kraft 2015-02-21, bilaga 1, vars syfte är att möjliggöra småindustri inom ett 
12 hektar stort område. 
 
Exploatören har lämnat anbud på markanvisningen. 
 
Markanvisningen genomförs i enlighet med kommunens riktlinjer för 
markanvisning och exploateringsavtal. Detta avtal reglerar genomförandet av 
detaljplanen och parternas ansvar och kostnader. 
 
Detta genomförandeavtal avser att reglera ansvar för kostnader och utförandet i 
plangenomförandefrågor samt fastighetsrättsliga åtgärder och där tillhörande 
kostnader inom Planområdet. 
 

  
2 Fastighetsbildning och marköverlåtelse 
  
 Detaljplanen förutsätter fastighetsrättsliga åtgärder vilka ska initieras och bekostas 

av Exploatören och Kommunen enligt nedan. 
 

  
2.1 Fastighetsbildning 

 
 Exploatören ska av kommunen förvärva markanvisningsområdet som utgör del av 

Röra-Hogen 2:1. Markanvisningsområdet som består av de ytor som utgörs av 
kvartersmark, industri (J), i detaljplanen ska avstyckas från kommunens fastighet 
Röra-Hogen 2:1. Kommunen ansöker om fastighetsbildning och Exploatören 
betalar förrättningskostnaden till Lantmäteriet.  
 
Exploatören ansöker om och bekostar avstyckning av industritomter från den 
nybildade fastigheten för försäljning. 
 

  
2.2 Köp och tillträde 

 
 Köpekontrakt med en överenskommen köpeskilling om 600 000 kronor upprättas 

mellan parterna för överlåtelse av markanvisningsområdet utgörande del av Röra-
Hogen 2:1. Köpekontraktet ska innehålla återgångsvillkor om att Exploatören ska 
ha sökt och fått beviljat de tillstånd som erfordras för att bygga ut första etappen.  
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Köpeavtal kan tecknas så snart beslut om detta genomförandeavtal vunnit laga 
kraft, dock senast 2022-12-31. Köpeskillingen erläggs i sin helhet vid tecknande 
av köpekontrakt.  
 
Går köpet åter upphör också detta avtal att gälla i alla delar och vardera part står 
för sina egna nedlagda kostnader utan ersättningsskyldighet för någon part. 
 

  
2.3 Gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening 

 
 Exploatören ansvarar för att erforderliga gemensamhetsanläggningar bildas eller 

befintliga utökas inom detaljplanen för samtliga vägar inkl. belysning inom 
planområdet som beskrivs i avsnitt 3.2 och 3.3 nedan. Exploatören svarar för 
förrättningskostnaderna. 
Upplåtelse av mark för vägar inom planområdet ska ske utan ersättning till 
gemensamhetsanläggning som övertar anläggningen för drift och underhåll. 
 

  
2.4 Samfälligheter 

 
 Inom planområdet finns inga kända samfälligheter. Om det vid 

lantmäteriförrättning avseende avstyckning framkommer att samfälligheter finns 
inom det avstyckade området ska dessa genom Exploatörens försorg inlösas och 
upphöra. Exploatören svarar för alla kostnader och eventuella ersättningar för 
detta. 
 

  
2.5 Servitut, ledningsrätt och u-områden 

 
 Exploatören ska upplåta mark till respektive ledningsägare för att anlägga, 

underhålla och bibehålla ledningar inom allmänna platser och inom u-
områden på kvartersmark utan ersättning. 
Exploatören ska upplåta utrymme för transformatorstation (E1) utan ersättning. 
 

  
3 Exploateringsanläggningar m.m.  
  
 Exploatören ansvarar för genomförandet av exploateringen och samtliga därtill 

hörande kostnader såsom t.ex. kostnader för markarbeten, vägbyggnad samt VA-
anläggningar mm. Exploatören initierar, ombesörjer och bekostar samtliga tillstånd 
och dispenser mm som krävs för genomförande av exploateringen. 
Inom planområde och fram till förbindelsepunkt för VA förbinder sig Exploatören 
att projektera, utföra och bekosta lokalväg, VA- anläggningar m.m. i enlighet med 
plankarta, övriga planhandlingar och villkoren i detta avtal. Exploatören ska 
upprätta en fackmannamässig bygghandling som innehåller en teknisk beskrivning 
med gatuplan och profil samt normalsektion. Handlingarna ska godkännas av 
kommunen innan byggstart. 
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Projekteringen som Exploatören ska utföra och bekosta ska redovisas 
i en bygghandling som innehåller: 
 
 Teknisk beskrivning avseende anläggningsarbeten 
 Översiktsplan/er skala 1:1 000 
 Befintliga planer skala 1:400 
 Planritningar för gata och VA upprättade för skala L 1:400 och H 1:50 
 Tvärsektioner c/c 20 m upprättade för skala 1:50 
 Planritningar för el, datakommunikation och belysning upprättade för skala 1:400 
 Normalsektionen för gata och VA skala 1:50 
 Övriga handlingar som detaljritningar, typritningar som erfordras för 

utförandeentreprenad 
  
3.1 Utbyggnad och vite 

 
 Exploateringen får ske etappvis enligt planbeskrivningen eller enligt den 

etappindelning, bilaga 5, som anges i Exploatörens anbud. Det är av stor vikt att 
den planerade utbyggnaden genomförs inom rimlig tid, Kommunen ställer därför 
krav på att Exploatören följer nedanstående tidplan för utbyggnadens 
genomförande. Inom 5 år från att detta genomförandeavtal tecknats ska minst 5 
industritomter till en sammanlagd areal om minst 20 000 kvm ha färdigställts och 
erbjudits på marknaden till ett marknadsmässigt pris. Med färdigställda tomter 
menas grovplanerad, avstyckad tomt med väg och VA framdraget till tomtgräns. 
Om dessa 5 industritomter inte är utförda och erbjudna på marknaden inom 
angiven tidsgräns ska Exploatören betala vite om 100 000 kronor för varje 
påbörjad månad som dröjsmålet består.  
 
Inom 10 år från att detta genomförandeavtal tecknats ska ytterligare minst 10 
industritomter till en sammanlagd areal om minst 40 000 kvm färdigställts och 
erbjudits på marknaden till ett marknadsmässigt pris. Om dessa 10 industritomter 
inte är utförda och erbjudna på marknaden inom angiven tidsgräns ska exploatören 
betala vite om 100 000 kronor per månad, enligt samma förutsättningar som anges 
ovan. 
 
Inom 15 år ska hela planområdet vara utbyggt till en sammanlagd areal om minst 
100 000 kvm industritomtmark färdigställts och erbjudits på marknaden till ett 
marknadsmässigt pris. Om hela planområdet inte är utbyggt och industritomterna 
erbjudna på marknaden inom angiven tidsgräns ska exploatören betala vite om 100 
000 kronor per månad, enligt samma förutsättningar som anges ovan. 
 
Exploatören kan begära anstånd skriftligen hos Kommunen om Exploatören 
bedömer att tidplanen inte kan följas. För giltigt anstånd krävs att Kommunen 
lämnat skriftligt medgivande. 
 

  
3.2 Lokalgata och GC väg 

 
 Exploatören ska inom Planområdet projektera, utföra och bekosta lokalgata 

och GC-väg inom allmän plats enligt ”Principförslag gator och VA, BBK, 
2009”, bilaga 2, samt övriga planhandlingar. 
Lokalgata och GC-väg beläggs med asfalt och ska vara färdigställda med 
bärlager av AG fram till respektive tomtgräns innan tomtförsäljning sker. 
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Vägarna ska vara belagda med slitlager senast när området är fullt utbyggt 
eller senast 15 år efter att genomförandeavtal tecknats.  

Busshållplats ska anläggas vid områdets infart enligt Trafikverkets standard. 
Lokalgata och GC-väg ska överlåtas till gemensamhetsanläggning utan 
ersättning efter godkänd slutbesiktning. 
 

  
3.3 Belysning  

 
 Exploatören anordnar och bekostar gatubelysning i enlighet med normal kommunal 

standard, i enlighet med bilaga 2. Belysningen överlämnas utan ersättning till 
gemensamhetsanläggning som svarar för drift och underhåll. Belysningsanläggningen 
får byggas ut etappvis i samma takt som vägarna anläggs och varje etapp ska vara i 
drift senast vid första tomtförsäljningen. 
 

  
3.4 Bergsäkring 

 
 Exploatören ansvarar för och bekostar rensning av stenar och block i 

bergsskärningar som riskerar att falla ner där så krävs, enligt ”Tekniskt PM 
Geoteknik 2008-09-13”, bilaga 3. Bergsskärningarna ska besiktas av bergteknisk 
expertis och godkännas innan tomtförsäljning av respektive tomt får ske. 
 

  
3.5 VA-anläggningar och dagvattenmagasin 

 
 Ett avtal om inkoppling till det allmänna vatten- och spillvattennätet, ska 

tecknas mellan Kommunen och Exploatören som reglerar 
förbindelsepunktens läge.  
 
Fastighetsägaren/exploatören erlägger till huvudmannen för den allmänna VA-
anläggningen alltid avgifter enligt av Kommunfullmäktige beslutad taxa. Då denna 
taxa beslutas politiskt kan den förändras över tid, både vad gäller avgiftsnivå och 
konstruktion. Anläggningsavgiften ska vid tidpunkten för förbindelsepunktens 
anvisande, omräknas och betalas enligt för samma tidpunkt gällande VA-taxa. 
Även brukningsavgiften börjar debiteras från samma tidpunkt, och debiteras 
fastighetsägaren/exploatören enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa. 
 
Exploatören ska inom Planområdet och fram till anvisad förbindelsepunkt 
projektera, utföra och bekosta komplett ledningssystem med ledningar, brunnar, 
avstängningsventiler mm. för vatten, spillvatten och dagvatten i enlighet med 
bilaga 2, samt övriga planhandlingar.  
 
Industritomterna ska anslutas till det kommunala VA-nätet och dagvatten ska 
ledas till ett utjämningsmagasin/sedimenteringsdamm som anläggs vid 
utfartsvägens anslutning mot allmänna vägen. Exploatören ska projektera, 
utföra och bekosta utjämningsmagasinet/sedimenteringsdammen, enligt 
bilaga 2, samt övriga planhandlingar. Utjämningsmagasinet/ 
sedimenteringsdammen ska anläggas med oljeavskiljare samt tillslutande 
funktion vid utloppet, ha en yta på 4000kvm och dimensioneras för en 
ungefärlig uppehållstid för vattnet på 2-3 dygn. Reningskrav och 
funktionskrav ska specificeras i dialog med kommunens miljöenhet.   
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Utjämningsmagasinet/sedimenteringsdammen ska vara färdig innan den första 
tomten säljs eller tas i anspråk. Fram till att dammen anlagts och tagits i bruk är 
Exploatören skyldig att vidta andra åtgärder för utjämning av vattenflöden från 
markanvisningsområdet så att Ängsbäcken inte belastas av större vattenflöden från 
markanvisningsområdet än i dagsläget. Exploatören är även skyldig att anordna 
tillfällig rening så att grumlat vatten eller föroreningar från 
markanvisningsområdet inte når vattendrag eller på annat sätt påverkar 
omgivningen.  
 
VA-anläggningen ska på ett fackmannamässigt sätt projekteras och hålla en 
standard som minst motsvarar vad som framgår vid tiden gällande tekniska 
handbok som tillhandahålls av kommunen. Kommunen ska även delta i 
projekteringen samt godkänna handlingarna innan byggstart. 
 
Samtliga VA- och dagvattenanläggningar ska sedan överlåtas till 
gemensamhetsanläggning utan ersättning efter godkänd slutbesiktning.  
Exploatören ska initiera och bekosta bildandet av samtliga erforderliga 
gemensamhetsanläggningar avseende VA- och dagvattenanläggningar. 
 
Om verksamhetsområdet för kommunalt VA utökas inom planområdet ska 
VA-anläggningarna inom verksamhetsområde överlåtas till kommunen för drift 
och underhåll utan ersättning.  
 

  
3.6 El och datakommunikation 

 
 Exploatören ska senast 4 månader innan utbyggnad påbörjas samråda med 

respektive huvudman för el och datakommunikation. Eventuell flytt av ledningar 
bekostas av Exploatören. 
 

  
3.7 Fornlämningar 

 
 Inom markanvisningsområdet finns inga kända fornlämningar.  

 
  
3.8 Natur- och kulturmiljöer 

 
 Exploatören ska ta fram och bekosta dokumentation av båtsmanstorpet 

Lövendalstorpet innan anläggningsarbeten påbörjas i torpets närområde. 
Dokumentationen ska ske i samråd med Bohusläns museum och kommunen. 
 
En gammal körväg och stenmur som beskrivs i planbeskrivningen ska bevaras i 
möjligaste mån, i enlighet med detaljplan, bilaga 1, och 
”Miljökonsekvensbeskrivning, HydroGIS AB, 2010”, bilaga 4.  
 

  
3.9 Bergschakt 

 
 Vid borrning och sprängning ska restriktioner som anges i bilaga 1 och bilaga 4 

följas. 
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3.10 Skogsavverkning 
 

 Skogen ingår inte i markanvisningen utan ska avverkas av kommunen. 
Avverkningen ska huvudsakligen genomföras senast 2022-12-31 under 
förutsättning att nödvändiga tillstånd beviljas. 
 
För de delar av skogen där tillstånd för avverkning inte kan beviljas inom ovan 
nämnda tid ska avverkningsrätt upplåtas till Kommunen. Avtal om 
avverkningsrätt ska ge Kommunen rätt att utföra avverkningen vid senare 
tillfälle då tillstånd beviljats. 
 

  
3.11 Skyddade växter 

 
 Enligt planbeskrivningen ska plantor av Orustbjörnbär och Bergbräken flyttas, 

men då Bergbräken inte längre kan återfinnas i området och då Orustbjörnbär 
inte längre har status som hotad art så är dessa åtgärder inte längre nödvändiga. 
Detaljplanen behöver inte följas avseende flytt av ovan nämnda växter. 
 
Efter att detaljplanen antogs har däremot orkidéarten Knärot som finns i 
området minskat i antal i landet och blivit rödlistad. För att genomföra 
detaljplanen inom området där denna växt förekommer behöver plantor med 
Knärot flyttas. Kommunen ansvarar för och Exploatören bekostar flytt av 
plantorna. Då orkidéarten Knärot är skyddad enligt Artskyddsförordningen och 
rödlistad förutsätter förflyttningen att dispens beviljas av Länsstyrelsen. 
Ansökan om dispens lämnas in av kommunen. 
 

  
3.12 Miljökontroller 

 
 Innan utbyggnaden påbörjas ska Exploatören upprätta en objektspecifik 

miljöplan. Ett kontroll- och åtgärdsprogram ska upprättas av Exploatören enligt 
bilaga 1 och bilaga 4 i samråd med tillsynsmyndigheten. Exploatören ska ta 
prover på privata vattentäkter innan sprängningsarbetet startar samt vid 
slutbesiktning, enligt bilaga 1 och bilaga 4. Exploatören ska i övrigt följa 
anvisningar i bilaga 4 samt övriga planhandlingar vad avser åtgärder för 
minskad miljöpåverkan samt kontroller. 
 

  
4 Besiktning och kontroll m.m. 
  
4.1 Kontroll 

 
 Kommunen har rätt att utöva den kontroll av entreprenaden som Kommunen finner 

lämplig. Exploatören ska kalla Kommunen och samfällighetsförening om sådan 
finns till alla byggmöten som ska hållas regelbundet dock minst 1 gång/månad,  
eller i den omfattning som krävs i samråd med Kommunen. 
Exploatören ska bekosta och anlita en byggledare för entreprenadarbetena i samråd 
med kommunen. Byggledaren ska vara på arbetsplatsen minst 1 gånger i veckan 
eller i den omfattning som krävs i samråd med Kommunen samt närvara och hålla 
i samtliga byggmöten.  
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4.2 Slutbesiktning 

 
 Exploatören ska kalla Kommunen och samfällighetsförening om sådan 

finns till slutbesiktning och utse samt bekosta en oberoende 
besiktningsman i enlighet med AB 04 (allmänna bestämmelser för 
byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) eller ABT06 
beroende på hur anläggningen utförts. 
 
Innan slutbesiktning får ske ska Kommunen under minst två veckor ha haft tillfälle 
att granska relationsritningar, provtryckningsprotokoll samt dokumentation från 
vattenprov och ledningsfilmning avseende besiktningsobjektet. 
 

  
4.3 Garanti 

 
 Anläggningar som Exploatören överlåter till respektive övertagare ska omfattas av 

garanti enligt AB 04 eller ABT 06. 
Exploatören ska avtala med entreprenören som utför anläggningar på allmän plats 
om att garantiansvar i enlighet med AB 04 eller ABT06 ska övergå till att gälla 
mellan entreprenör och respektive övertagare av utförda anläggningar. 
Exploatören ansvarar för att garantiansvaret överlåts. 
 

  
5 Säkerhet 

 
 För att säkerställa Exploatörens åtagande att utge vite enligt detta avtal ska 

Exploatören till Kommunen ställa en säkerhet till ett värde av 1 200 000 kr i 
form av en bankgaranti för vilken medgivande finns att utbetalning ska göras. 
Bankgarantin ska inlämnas till Kommunen senast 2 veckor efter att 
kommunstyrelsens godkännande, enligt punkt 6.4. i detta avtal, vunnit laga 
kraft. 
 
Säkerheten ska nedskrivas enligt fördelningen första 5 industritomterna: 30 %, 
ytterligare 10 industritomter: 40 % och resterande industritomter: 30% efter att 
dessa är färdigställda och övriga anläggningar är godkända av oberoende 
besiktningsman och eventuella fel och brister åtgärdade.   
 

  
6 Tvister och giltighet m.m. 

 
6.1 Tvist 

 
 Tvist enligt detta avtal ska avgöras av allmän domstol om parterna inte enas om 

annat. 
 

  
6.2 Överlåtelse 

 
 Exploatören äger inte rätt att utan kommunens skriftliga medgivande överlåta 

detta avtal. Om Exploatören överlåter sin fastighet eller del av fastighet inom 
Planområdet innan han fullgjort sina åtaganden enligt detta avtal, är överlåtaren 
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skyldig att i överlåtelsen meddela köparen om innehållet i detta avtal. 
  
6.3 Tillägg och ändringar 

 
 Tillägg och ändringar till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av 

Exploatören och kommunstyrelsen för att vara gällande. 
 

  
6.4 Giltighet 

 
 Detta avtal är giltigt endast under förutsättning: 

 
att Orusts kommunstyrelse godkänner detta avtal senast 31 december 2022, genom 
beslut som vinner laga kraft. 
Om ovan angiven förutsättning inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet 
utan ersättningsskyldighet för någondera parten. 
 

 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.  
 
 
 
ORUST KOMMUN    För Exploatören 
För kommunstyrelsen    RBK & Ottestala Holding AB
   
 
___________________________________ ________________________________ 
Ort och datum    Ort och datum 
 
 
___________________________________ ________________________________ 
Catharina Bråkenhielm    Pål Prøitz 
Kommunstyrelsens ordförande  Styrelseledamot, Ordförande
  
 
 
___________________________________ ________________________________ 
Carina Johansson   Nicklas Lagerberg 
Sektorschef samhällsutveckling  Styrelseledamot  
 
      
  

Bilagor: 
Bilaga 1: Detaljplan för del av Röra-Hogen 2:1, Hogens industriområde 
Bilaga 2: Principförslag gator och VA, BBK, 2009 
Bilaga 3: Tekniskt PM Geoteknik 2009-08-13 
Bilaga 4: Miljökonsekvensbeskrivning, HydroGIS AB, 2010 
Bilaga 5: Etappindelning 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-09-13 
 

 
§150 KS/2018:1276 
Beslut om tilldelning av markanvisning för del av Röra-Hogen 2:1 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Tilldela exploatören markanvisningen för del av Röra-Hogen 2:1. 
2. Godkänna genomförandeavtal daterat 2022-09-12. 

 
Reservationer och särskilda uttalanden 
Rolf Sörvik (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget förslag 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-11 att gå ut med inbjudan till markanvisning för del av 
Röra-Hogen 2:1, Hogens industriområde. Markanvisningen har genomförts i enlighet med 
kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. 
 
Ett anbud har inkommit, vilket utvärderats och bedömt uppfylla de i markanvisningen angivna 
kriterierna. Ett förslag till genomförandeavtal har tagits fram för att reglera genomförandet av 
detaljplanen samt parternas ansvar och kostnader. 
 
Utskottet för samhällsutveckling föreslog 2022-08-16 kommunstyrelsen att besluta att tilldela 
exploatören markanvisningen och att godkänna genomförandeavtal daterat  
2022-08-18 samt att ge förvaltningen i uppdrag att förhandla med exploatören om priset på 
skogen för att åstadkomma en etappvis avverkning av skogen och återkomma med reviderat avtal 
till kommunstyrelsens möte 2022-08-31. 
 
Efter förhandling har nytt genomförandeavtal tagits fram innebärande att skogen säljs till 
exploatören för 800 000 kronor varvid exploatören förbinder sig att avverka skogen i minst två 
etapper.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-08-31 att återremittera ärendet till utskottet för 
samhällsutveckling för ytterligare utredning om skogen ska avverkas av kommunen eller av 
exploatören. Förvaltningen föreslår att kommunen avverkar skogen innan försäljning av 
markanvisningsområdet vilket regleras i nytt förslag till genomförandeavtal daterat 2022-09-12. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-16 
Förslag till genomförandeavtal daterat 2021-09-12 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulla Buhr (S) föreslår utskottet för samhällsutveckling att överlämna följande till 
kommunstyrelsen att besluta: 

1. Tilldela exploatören markanvisningen för del av Röra-Hogen 2:1. 
2. Godkänna genomförandeavtal, daterat 2022-09-12. 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-09-13 
 

Ajournering 
Rolf Sörvik (V) begär ajournering av mötet. 
Mötet återupptas efter 10 minuter. 
 
Rolf Sörvik (V) föreslår att ärendet ska bordläggas med hänvisning till underlaget kommit 
ledamöter och ersättare tillhanda alldeles för sent. 
 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att så ska göras. 
 
Rolf Sörvik (V) föreslår då kommunstyrelsen att inte tilldela exploatören markanvisningen för 
Röra-Hogen 2:1 innan det i kontraktet definieras vad småindustri är och att hela exploateringen 
ska vara klar inom 10 år. Priset på markanvisningen är dessutom för lågt. 
 
Beslutsgång 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Ulla Buhrs (S) förslag till beslut. 
 
Beslutet skickas till 
Mark och exploatering 
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Kommunförvaltningen 
Maria Ekström 
telefon 0304-33 40 65 
e-post: maria.ekstrom@orust.se

Prövning av begäran om planbesked för Huseby 1:50, i anslutning till Glimsås 
1:268 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
 

1. Meddela positivt planbesked för att upprätta detaljplan för Glimsås 1:268 och 
del av Huseby 1:50  i Orust kommun. Beslutet har fattats med stöd av 5 kap 2 § 
PBL.  

2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Glimsås 1:268 och del av 
Huseby 1:50 

3. Förvaltningen skall teckna ett plankostnadsavtal med sökanden innan 
planarbetet påbörjas  

Sammanfattning av ärendet 
Strömholmens Maskiner AB bedriver verksamhet för uthyrning av bussar, lastbilar och 
entreprenadmaskiner på fastigheten Glimsås 1:268. 1984 beviljades bygglov för byggnad 
och verksamhet i strid med gällande byggnadsplan och man fick dispens från 
planbestämmelser avseende användning, höjd, placering och fastighetsbildning. Även ett 
markupplåtelseavtal har tecknats i strid mot gällande detaljplan där verksamhetsutövaren 
fått tillstånd att använda den kommunala fastigheten Huseby 1:50. När detta 
uppdagades under 2021 avslutades arrendet vilket är bakgrunden till att sökande ansökt 
om planbesked för att ändra användningen från allmän plats till kvartersmark. 
 
Förvaltningen bedömer att tidigare kommunala planstridiga beslut möjliggjort att 
verksamheten har etablerat sig på platsen och att verksamheten bör ges förutsättningar 
att fortsätta bedriva sin verksamhet på platsen vilket bör prövas i en ny detaljplan. I en 
planprocess är det dock viktigt att avstånd och omgivningspåverkan utredas vidare.. 
 
Ansökan 
Ansökan inkom 2022-02-08 och kompletterades 2022-04-25. Syftet med ansökan är att 
genom en ny detaljplan ändra användning och omvandla allmän plats till kvartersmark. 

Bakgrund 
På fastigheten Glimsås 1:268 bedriver Strömholmens Maskiner AB verksamhet för 
uthyrning av bussar, lastbilar och entreprenadmaskiner. Byggnaden uppfördes 1985 för 
bostadsändamål samt taxi-, buss och ambulansverksamhet som sedan dess har bedrivits. 
1984 beviljades bygglov för byggnad och verksamhet i strid med gällande byggnadsplan 
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och dispens gavs från planbestämmelser avseende användning, höjd, placering och 
fastighetsbildning. Verksamheten nyttjar, utöver Glimsås 1:268, även ytor på den 
kommunala fastigheten Huseby 1:50. Detta genom att ett markupplåtelseavtal tecknades 
1990 där verksamheten tillåts nyttja det upplåtna området för lekområde, 
rekreationsområde och parkering. Även detta är i strid med gällande byggnadsplan som 
reglerar ytan som allmän plats, natur. Idag använder verksamheten ytan för parkering 
och uppställning. Under 2021 uppdagades att arrende getts på allmän plats vilket inte är 
tillåtet. Med bakgrund av detta har sökande ansökt om planbesked för att ändra 
användningen så att verksamheten kan fortsätta nyttja ytan genom arrende eller 
markköp. 

Förutsättningar 
Aktuellt planområde ligger inom Ellös samhällsområde i kommunens översiktsplan, 
antagen 2009. Ellös beskrivs i översiktsplanen som centrum för sysselsättning och 
service för västra Orust. 
 
Gällande byggnadsplan, antagen 1984-05-28, syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse 
på Klockareberget samt för att säkerställa och möjliggöra viss utveckling av 
idrottsplatsen och olika samlingslokaler inom området. Inom kvartersmarken för den 
aktuella fastigheten medges fristående bostadshus i en våning. 
 
Fastigheten ligger inom riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap. 6§ och 
högexploaterad kust enligt miljöbalken 4 kap. 4§. 
 
Fastigheten ligger i ett bostadsområde längs Klockarebergsvägen som också fungerar 
som tillfartsväg till bostadsrättsföreningen Klockareberget. Bostadsrättsföreningen, 
bestående av par- och radhus, ligger cirka 80 meter längre norr ut längs vägen. 
Grannfastigheterna söder och väster om Glimsås 1:268 ligger något avskilt i och med 
höjdskillnad och naturmark/vegetation. Öster om Klockarebergsvägen finns ett 
naturområde samt Morlanda Scoutstuga. Ytterligare längre öster ut finns Ellösparken 
och idrottsplatsen med infart från väg 178. 
 
Området är anslutet till kommunalt vatten och avlopp och omfattas inte av strandskydd, 
fornlämningar eller risk för potentiella föroreningar. 

Bedömning  
Ansökan bedöms inte strida mot intentionerna i översiktsplanen. Både byggnad och 
användning strider mot gällande byggnadsplan, men har beviljat bygglov som fortsatt 
gäller. Ytan som används för parkering och uppställning strider mot gällande detaljplan, 
vilket medför behovet ta fram en ny detaljplan för att verksamheten ska kunna fortsätta 
nyttja den.  
 
Verksamheten ligger inom ett befintligt bostadsområde, men bedöms kunna hanteras så 
att påverkan på grannfastigheter inte blir för påtaglig. Detta genom att i ny detaljplan 
bevara viss allmän plats mellan verksamheten och bostäder. 
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Bestämmelserna i Miljöbalken 4 kap avseende högexploaterad kust utgör inte hinder för 
utveckling av tätorten eller det lokala näringslivet. Utökningen av befintlig verksamhet 
bedöms inte negativt påverka riksintresse för friluftsliv. 
 
Med bakgrund av tidigare hantering av ärendet samt verksamhetens behov av att på 
platsen kunna bedriva verksamhet är förvaltningens bedömning att sökande bör ges 
positivt planbesked. Detta för att i en ny detaljplan utreda möjligheterna att få 
förutsättningar att bedriva verksamheten vidare. I ett planarbete behöver avstånd och 
omgivningspåverkan utredas vidare. I samband med ny detaljplan bör även befintlig 
byggnad och användning ingå i planområdet. 
 
Detaljplanen bedöms kunna prövas i ett standardförfarande. Planen bedöms kunna 
startas upp tidigast Q2 2023 och antas Q2 2024. Tidsplanen kan revideras utifrån 
politisk prioritering. 
 
En prövning av förutsättningarna för Glimsås 1:268 m.fl. i detaljplan innebär inte en 
garanti att detaljplanen vinner laga kraft. 
 
Beslut om planbesked går inte att överklaga enligt plan- och bygglagen 13 kap 2 §. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-25 
Ansökan för planbesked inklusive bilagor 

Beslutet skickas till 
Sökande 
Mark och exploatering 
Bygg och miljö 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
Carina Johansson 
Sektorchef samhällsutveckling 
 

Rickard Karlsson 
Planchef 















 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-09-13 
 

 
§157 KS/2022:266 
Prövning av begäran om planbesked för Huseby 1:50, i anslutning till Glimsås 1:268 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

1. Meddela positivt planbesked för att upprätta detaljplan för Glimsås 1:268 och del av 
Huseby 1:50  i Orust kommun. Beslutet har fattats med stöd av 5 kap 2 § PBL.  

2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Glimsås 1:268 och del av Huseby 
1:50. 

3. Förvaltningen skall teckna ett plankostnadsavtal med sökanden innan planarbetet 
påbörjas. 

En prövning av förutsättningarna för Glimsås 1:268 m.fl. i detaljplan innebär inte en garanti att 
detaljplanen vinner laga kraft. 

Beslut om planbesked går inte att överklaga enligt plan- och bygglagen 13 kap 2 §. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömholmens Maskiner AB bedriver verksamhet för uthyrning av bussar, lastbilar och 
entreprenadmaskiner på fastigheten Glimsås 1:268. 1984 beviljades bygglov för byggnad och 
verksamhet i strid med gällande byggnadsplan och man fick dispens från planbestämmelser 
avseende användning, höjd, placering och fastighetsbildning. Även ett markupplåtelseavtal har 
tecknats i strid mot gällande detaljplan där verksamhetsutövaren fått tillstånd att använda den 
kommunala fastigheten Huseby 1:50. När detta uppdagades under 2021 avslutades arrendet vilket 
är bakgrunden till att sökande ansökt om planbesked för att ändra användningen från allmän 
plats till kvartersmark. 
 
Förvaltningen bedömer att tidigare kommunala planstridiga beslut möjliggjort att verksamheten 
har etablerat sig på platsen och att verksamheten bör ges förutsättningar att fortsätta bedriva sin 
verksamhet på platsen vilket bör prövas i en ny detaljplan. I en planprocess är det dock viktigt att 
avstånd och omgivningspåverkan utredas vidare. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-25 
Ansökan för planbesked inklusive bilagor 
 
Beslutet skickas till 
Sökande 
Mark och exploatering 
Bygg och miljö 
 

 



   Datum Diarienummer 1(2) 
  2022-08-23 KS/2022:1234 
 
 

 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Elin Bergendahl 
telefon 0304-33 40 87 
e-post: elin.bergendahl@orust.se

Upphävande av tidigare beslut om stuga på kommunens fastighet Huseby 1:50 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Upphäva beslut daterat 1982-12-16 om att medgiva att stuga står kvar tills vidare 
på kommunens fastighet Huseby 1:50 utan kontrakt eller avgift. 

Sammanfattning av ärendet 
På kommunens fastighet Huseby 1:50 i Ellös står en stuga. Det finns inget arrendeavtal 
för marken under stugan och stugans ägare betalar ingen avgift för att nyttja marken. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 1982-12-16 att stugan ska få stå kvar tills 
vidare utan kontrakt eller avgift. Normalt upplåter kommunen idag mark under stuga 
eller annan byggnad med arrende och arrendatorn betalar arrendeavgift enligt beslutad 
taxa. Förvaltningen föreslår därför att beslutet från 1982-12-16 upphävs för att 
möjliggöra tecknande av arrendeavtal mellan kommunen och stugans ägare. 

Utredning 

Nuläge  
Vid Grönevik i Ellös står en stuga på kommunens fastighet Huseby 1:50. I handlingar 
från 1982 framgår att stugan har funnits på platsen sedan mitten av 1940-talet. Stugan 
står på område som i detaljplan från 1964 pekas ut som allmän plats park. Strandskyddet 
är upphävt för området runt stugan. Stugan har ingen tillfartsväg för bil utan nås via en 
stig där det går att ta sig fram till fots. Stugan ägs av ett fackförbund som hyr ut den till 
förbundets medlemmar som sommarstuga. Stugan har varit i fackförbundets ägo sedan 
åtminstone sent 1970-tal.  
 
Det finns för närvarande inget arrendeavtal för marken under stugan och stugans ägare 
betalar ingen avgift för att nyttja marken. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
1982-12-16 att medgiva att stugan får stå kvar tills vidare utan avgift under förutsättning 
att konflikt mellan nyttjare av stugan och allmänheten inte uppstår.  

Bedömning  
Mark under byggnader på kommunens fastigheter upplåts normalt med arrende enligt 
kommunens riktlinjer för upplåtelser, förvärv och försäljning av mark och arrendatorn 
betalar arrendeavgift utifrån beslutad taxa. Förvaltningen föreslår att den aktuella stugan 
ska behandlas på samma sätt som vid liknande markupplåtelser. Förvaltningen föreslår 
därför att beslutet från 1982-12-16 om att låta stugan stå kvar utan avgift upphävs för att 
möjliggöra tecknande av arrendeavtal mellan kommunen och stugans ägare. 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-08-23 KS/2022:1234

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-23 
Beslut daterat 1982-12-16 
Översiktskarta och foto 

Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering 
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor samhällsutveckling 
 
 
Carina Johansson   Nina Hansson 
Sektorchef   Mark- och exploateringschef











Översiktskarta 

 

 

Foto 
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§164 KS/2022:1234 
Upphävande av tidigare beslut om stuga på Huseby 1:50 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

Upphäva beslut daterat 1982-12-16 om att medgiva att stuga står kvar tillsvidare på kommunens 
fastighet Huseby 1:50 utan kontrakt eller avgift. 

Sammanfattning av ärendet 
På kommunens fastighet Huseby 1:50 i Ellös står en stuga. Det finns inget arrendeavtal för 
marken under stugan och stugans ägare betalar ingen avgift för att nyttja marken. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 1982-12-16 att stugan ska få stå kvar tills vidare utan 
kontrakt eller avgift. Normalt upplåter kommunen idag mark under stuga eller annan byggnad 
med arrende och arrendatorn betalar arrendeavgift enligt beslutad taxa. Förvaltningen föreslår 
därför att beslutet från 1982-12-16 upphävs för att möjliggöra tecknande av arrendeavtal mellan 
kommunen och stugans ägare. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-23 
Beslut daterat 1982-12-16 
Översiktskarta och foto 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulla Buhr (S) föreslår utskottet för samhällsutveckling överlämna följande förslag till 
kommunstyrelsen att besluta: 
Upphäva beslut daterat 1982-12-16 om att medgiva att stuga står kvar tillsvidare på kommunens 
fastighet Huseby 1:50 utan kontrakt eller avgift. 
 
Beslutsgång 
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Ulla Buhrs (S) förslag till beslut. 
 
Beslutet skickas till 
Mark- och exploatering 
 

 
 
 



Ärendenummer: #2466 | Inskickat av: MIKAEL LEVINSON (signerad) | Datum: 2021-11-30 16:24 Sida  av 1 3

 Notifieringar
E-post
SMS

 Mobiltelefon E-postadress

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn

 Personnummer

Orustförslaget - e-förslag
Ärendenummer: #2466 | Inskickat av:  (signerad) | 2021-11-30 16:24

1. Kontaktinformation

Kontaktuppgifter privatperson

2. Förslag

Orustförslag publiceras bland Aktiva förslag under 90 dagar. Det innebär att alla som vill kan läsa 
det och dela det i sociala medier.  Du kan samla röster under den perioden.

Vi granskar ditt Orustförslag innan det publiceras, det kan ta upp till två veckor. När ditt förslag 
är granskat meddelar vi dig.



Ärendenummer: #2466 | Inskickat av: MIKAEL LEVINSON (signerad) | Datum: 2021-11-30 16:24 Sida  av 2 3

Mitt förslag följer riktlinjerna

Mitt förslag berör något som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.
Jag har kontrollerat att det inte finns ett likartat förslag.
Mitt förslag bryter inte mot svensk lagstiftning och följer riktlinjer för E-förslag.
Jag har inte en plats i fullmäktige.
Jag är över 15 år  (och om jag är under 18 år så behöver jag  målsmans godkännande)

E-förslag riktlinjer

 Aktiva Orustförslag

Avslutade Orustförslag 

Jag har läst igenom riktlinjerna och vet vad som gäller för att mitt förslag ska tas upp för 
behandling

Rubrik

Gång och cykelväg mellan Slussen och "Grinden"

Beskrivning av förslaget

Det måste ligga i kommunens intresse att fotgängare inte blir påkörda. Till ansvarig på Orust 
kommun. -Hjälp till att få Trafiksäkerhetsverket att agera!

Vägen mellan Slussen och Y-korsning vid "Grinden" är en farlig och utsatt plats för alla 
fotgängare och cyklister. Platsen "Lillgården" som föregås av kurva med skymd sikt kan bil-
lastbil/buss inte mötas samtidigt. Än mindre kan någon människa stå och skydda sig vid mötet 
mellan fordon Det finns en 40-skylt strax innan denna plats. En alldeles för hör fart för platsen 
där fordon också kommer från 70 km/t men ofta inte bromsar ned i tid.

Nära detta område finns en skola med växande antal elever. En ökad inflyttning med yngre 
familjer med barn och barnvagnar utsätts regelbundet på denna sträcka. Slussen har sommartid 
blivit en populär destination. Det har investerats betydande pengar i en gångväg runt 
Runnsvattnet, men man tvingas idag upp på denna väg.

Det ett ABSOLUT minimum av ansvar för de berörda att säkerställa att fotgängare och cyklister 
unga som gamla att på ett tryggt och säkert sätt kan förflytta sig på sträckan.

Frågan har varit uppe vid ett flertal tillfällen utan tillräcklig åtgärd. Det behöver nu prioriteras 
upp. Undertiden som ni färdigställer lösningen föreslås två vägbulor. En före och en efter 
"Lillgården" för att sänka bilisters fart. Hela området är tätbebyggt.



Ärendenummer: #2466 | Inskickat av: MIKAEL LEVINSON (signerad) | Datum: 2021-11-30 16:24 Sida  av 3 3

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn:
Person ID: 

2021-11-30 16:24Datum: 
C50A8891ADD8BF503DA5D72D9C7D91F23F53D001Signerad checksumma: 



Ärendenummer: #2466 | Inskickat av: MIKAEL LEVINSON (signerad) | Datum: 2021-11-30 16:24 Sida  av 1 3

 Notifieringar
E-post
SMS

 Mobiltelefon
0703308580

 E-postadress
levinsonmikael@gmail.com

 Postnummer och ort
473 93 Henån

 Adress
KLEVA 814

 För- och efternamn
MIKAEL LEVINSON

 Personnummer
196010261052

Orustförslaget - e-förslag
Ärendenummer: #2466 | Inskickat av: MIKAEL LEVINSON (signerad) | 2021-11-30 16:24

1. Kontaktinformation

Kontaktuppgifter privatperson

2. Förslag

Orustförslag publiceras bland Aktiva förslag under 90 dagar. Det innebär att alla som vill kan läsa 
det och dela det i sociala medier.  Du kan samla röster under den perioden.

Vi granskar ditt Orustförslag innan det publiceras, det kan ta upp till två veckor. När ditt förslag 
är granskat meddelar vi dig.



Ärendenummer: #2466 | Inskickat av: MIKAEL LEVINSON (signerad) | Datum: 2021-11-30 16:24 Sida  av 2 3

Mitt förslag följer riktlinjerna

Mitt förslag berör något som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.
Jag har kontrollerat att det inte finns ett likartat förslag.
Mitt förslag bryter inte mot svensk lagstiftning och följer riktlinjer för E-förslag.
Jag har inte en plats i fullmäktige.
Jag är över 15 år  (och om jag är under 18 år så behöver jag  målsmans godkännande)

E-förslag riktlinjer

 Aktiva Orustförslag

Avslutade Orustförslag 

Jag har läst igenom riktlinjerna och vet vad som gäller för att mitt förslag ska tas upp för 
behandling

Rubrik

Gång och cykelväg mellan Slussen och "Grinden"

Beskrivning av förslaget

Det måste ligga i kommunens intresse att fotgängare inte blir påkörda. Till ansvarig på Orust 
kommun. -Hjälp till att få Trafiksäkerhetsverket att agera!

Vägen mellan Slussen och Y-korsning vid "Grinden" är en farlig och utsatt plats för alla 
fotgängare och cyklister. Platsen "Lillgården" som föregås av kurva med skymd sikt kan bil-
lastbil/buss inte mötas samtidigt. Än mindre kan någon människa stå och skydda sig vid mötet 
mellan fordon Det finns en 40-skylt strax innan denna plats. En alldeles för hör fart för platsen 
där fordon också kommer från 70 km/t men ofta inte bromsar ned i tid.

Nära detta område finns en skola med växande antal elever. En ökad inflyttning med yngre 
familjer med barn och barnvagnar utsätts regelbundet på denna sträcka. Slussen har sommartid 
blivit en populär destination. Det har investerats betydande pengar i en gångväg runt 
Runnsvattnet, men man tvingas idag upp på denna väg.

Det ett ABSOLUT minimum av ansvar för de berörda att säkerställa att fotgängare och cyklister 
unga som gamla att på ett tryggt och säkert sätt kan förflytta sig på sträckan.

Frågan har varit uppe vid ett flertal tillfällen utan tillräcklig åtgärd. Det behöver nu prioriteras 
upp. Undertiden som ni färdigställer lösningen föreslås två vägbulor. En före och en efter 
"Lillgården" för att sänka bilisters fart. Hela området är tätbebyggt.

https://www.orust.se/download/18.4886172c16ecfcd505447/1602160740575/E-f%C3%B6rslag%20-%20riktlinjer.pdf
/forslag/orustforslaget
/forslag/archived/orustforslaget
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Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

MIKAEL LEVINSONNamn: 
196010261052Person ID: 

2021-11-30 16:24Datum: 
C50A8891ADD8BF503DA5D72D9C7D91F23F53D001Signerad checksumma: 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-09-13 
 

 
§172 KS/2021:1499 
E-förslag om gång- och cykelväg mellan Slussen och Grinden 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2022-05-04 anse E-förslaget besvarat. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En kommunmedlem har lämnat in följande Orustförslag: 
”Det måste ligga i kommunens intresse att fotgängare inte blir påkörda. Till ansvarig på Orust 
kommun.- Hjälp till att få Trafiksäkerhetsverket att agera! 
Vägen mellan Slussen och Y-korsning vid "Grinden" är en farlig och utsatt plats för alla 
fotgängare och cyklister. Platsen "Lillgården" som föregås av kurva med skymd sikt kan 
billastbil/buss inte mötas samtidigt. Än mindre kan någon människa stå och skydda sig vid mötet 
mellan fordon Det finns en 40-skylt strax innan denna plats. En alldeles för hör fart för platsen 
där fordon också kommer från 70 km/t men ofta inte bromsar ned i tid. Nära detta område finns 
en skola med växande antal elever. En ökad inflyttning med yngre familjer med barn och 
barnvagnar utsätts regelbundet på denna sträcka. Slussen har sommartid blivit en populär 
destination. Det har investerats betydande pengar i en gångväg runt Runnsvattnet, men man 
tvingas idag upp på denna väg. 
Det ett ABSOLUT minimum av ansvar för de berörda att säkerställa att fotgängare och cyklister 
unga som gamla att på ett tryggt och säkert sätt kan förflytta sig på sträckan. 
Frågan har varit uppe vid ett flertal tillfällen utan tillräcklig åtgärd. Det behöver nu prioriteras 
upp. Undertiden som ni färdigställer lösningen föreslås två vägbulor. En före och en efter 
"Lillgården" för att sänka bilisters fart. Hela området är tätbebyggt.” 
  
Vid röstningens utgång, 2022-03-08, hade förslaget fått 75 röster. 

 
I tätorterna är cykelledsnätet idag inte sammanhängande, särskilt för vägarna till och från skolor 
är behovet av sammanhängande och säkra cykelleder stort. Ett annat problemområde är vissa 
vägkorsningar som inte kan bedömas som trafiksäkra, exempelvis i Ellös och Svanesund. 
 
I kommunens cykelstrategi med tillhörande handlingsplan redovisas hur man planerar att bygga 
ihop gång- och cykelvägar på Orust. Cykelstrategin redovisar en 10-årig utbyggnads- och 
åtgärdsplan som ska användas som underlag för varje budgetperiod och kommunens 
investeringsplan följer handlingsplanen. Upplägget ska säkerställa en årlig prioriterad utbyggnad 
av cykelinfrastrukturen inom respektive samhälle samt övriga åtgärder som krävs för att främja 
cyklingen inom kommunen. Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan kommer att revideras 
och förväntas beslutas politiskt under år 2023. 
Revideringen av cykelstrategin sker parallellt med framtagandet av ny översiktsplan.  
 
Cykelstrategin med tillhörande handlingsplan finns att läsa på kommunens hemsida: 
https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligplanering/
cykelstrategi 

https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligplanering/cykelstrategi
https://www.orust.se/amnesomrade/byggaboochmiljo/samhallsplanering/oversiktligplanering/cykelstrategi
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När det gäller farthinder på statliga vägar är det Trafikverket som beslutar om detta. 
Förfrågningar kan skickas till trafikverket@trafikverket.se  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-04 
E-förslag daterat 2021-11-30 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren  
 

 
 
 

mailto:trafikverket@trafikverket.se
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Kommunförvaltningen 
Shkelqim Istrefi 
telefon 0304-33 41 11 
e-post: shelqim.istrefi@orust.se

Antagande av kulturmiljöstrategi 2040 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
Anta kulturmiljöstrategi 2040, daterad 2022-06-21. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan nuvarande kulturmiljöprogram antogs 1994 har en rad förändringar skett av den 
nuvarande miljön samtidigt som värderingarna förskjutits av vilka värden 
kulturmiljöerna besitter. Kommunens kulturmiljövärden behöver därför analyseras och 
värderas för att kunna utgöra beslutsunderlag för kommande detaljplaner, 
bygglovsprövningar med mera. Ett framtagande av ett nytt kulturmiljöprogram bedöms 
nödvändigt. 
 
Under 2018 beslutades att uppdra till förvaltningen att ta fram ett nytt kulturmiljö-
program. 
 
Före detta sektor miljö- och bygg ansökte 2019 om bidrag för att genomföra arbetet 
med ett nytt kulturmiljöprogram. En konsult upphandlades för att genomföra arbetet 
tillsammans med förvaltningen. Efter utvärdering av anbud anlitades Bohusläns 
museum, för uppdraget. 
 
Ett stort arbete gjordes under 2019-2020 med allt från workshops, inventering i vält 
med mera. 
 
Rapporten samt underlagen som tog fram av Bohusläns museum presenterades på 
miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2021-01-20. Miljö- och byggnadsnämnden 
beslutade 2021-01-20 § 4 att lägga informationen om utredningen till handlingarna. 
 
Förvaltningen har nu under 2022 i samband med arbetet med Översiktsplanen arbetat 
om den tidigare rapporten som presenterades under 2021, och numera är förslaget en 
kulturstrategi 2040 som kommer att vara ett underlag i den nya översiktsplanen. 
 
Med kulturmiljöstrategin 2040 är intentionen att ge möjlighet för, och visa hur, Orusts 
kulturmiljöer kan användas, utvecklas och bevaras så att de spår dagens samhälle lämnar 
blir ytterligare en årsring som får morgondagens orustbor att känna samma känsla av 
kontinuitet och trygghet som vi gör idag. 
 



   Datum Diarienummer 2(2) 
  2022-07-12 KS/2022:1206

Programmet består av två huvudsakliga delar, dels detta styrdokument, 
Kulturmiljöprogram 2040, och dels ett kunskapsunderlag som fungerar som 
handläggarstöd och verktyg för att nå målen i kulturmiljöprogrammet, genom att 
kunskapsunderlaget utgör en digital resurs är målet att Kulturmiljöprogram 2040 ska 
kunna uppdateras och hållas aktuellt genom att ny fakta tillförs allt eftersom dem blir 
tillgängligt. 
 
Kulturmiljöprogrammet är det politiskt antagna styrdokumentet med mål och delmål 
som pekar ut riktning och intentioner för hur kommunens kulturmiljöarbete ska 
bedrivas. 
 
Kunskapsunderlaget ger den kommunala organisationen och medborgarna en god 
övergripande kunskap om Orusts kulturmiljöer och ska användas som underlag av de 
kommunala förvaltningarna vid beredning och handläggning av kulturmiljöärenden. 
Kunskapsunderlaget tillför fakta till planering och i ärenden, men avvägning med andra 
intressen görs i varje enskilt ärende. 
 
Kulturmiljöstrategin har presenterats på miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i 
juli 2022. På grund av organisatoriska förändringar, där miljö- och bygg blivit en del av 
sektor samhällsutveckling, så behandlas denna strategi genom utskottet för 
samhällsutveckling där andra strategiska dokument för sektorn behandlas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-12 
Kulturmiljöstrategi 2040, daterad 2022-06-21 
Kunskapsunderlag del 1 – Historik, daterad 2020-09-30 
Kunskapsunderlag del 2 – Beskrivning och rekommendationer, daterad 2020-09-30 
Kunskapsunderlag del 3 – Klimatpåverkan på kulturmiljöer i Orust kommun, daterad 
2020-09-30 

Beslutet skickas till 
Byggchef 
Planchef 
Utvecklingschef 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Shkelqim Istrefi 
Tf. enhetschef byggenheten



Dokumenttyp Antagen av Antagande dnr, beslutsparagraf (första 
beslutsdatum) 

Strategi Kommunfullmäktige KS / xxxx:NNNN § NNN (xxxx-xx-
xx) Giltlighetstid fr.o.m –t.o. m Dokumentansvarig i förvaltningen Senast reviderad dnr, beslutsparagraf 
(beslutsdatum) 

20xx-xx-xx – Gäller tills vidare Sektorchef xxxx KS 
/20xx:NNNN § NNN (20xx-xx-xx) 
Gäller för målgruppen Kontakt om styrdokumentet 

Sektor xxxxx Kommunförvaltningens stab, telefon 0304-33 40 00 
 e-post: kommun@orust.se 
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Inledning 
För en bohuskommun som Orust är kulturmiljöerna en oskiljaktig del av 
identiteten och attraktionskraften. Kulturmiljöerna hjälper oss att förstå historiska 
och nutida sammanhang. De är spår efter människors liv och verksamhet och ger 
ett tidsdjup till tillvaron som skapar trygghet och kontinuitet. De är viktiga som 
platser för rekreation och upplevelser.  

Kulturmiljöerna är en resurs som måste brukas på ett hållbart sätt, för att kunna 
bibehålla de värden som gör miljöerna uppskattade. Välvårdade och 
tillgängliggjorda utgör kulturmiljöer en resurs både för identitetsskapande och för 
utveckling, såväl för besöksnäring som föreningsliv. Bebyggelse och landskap 
med kulturhistoriska årsringar har en hög attraktivitet, såväl estetiskt som 
ekonomiskt. Kulturmiljöerna är alltså en viktig resurs för en god livskvalitet och en 
hållbar samhällsutveckling. 

Kulturmiljöstrategins kunskapsdel innehåller ett representativt urval av områden 
som visar på kommunens kulturhistoriska utveckling från forntid fram till vår tid. 
Under de 28 år som gått sedan det förra kulturmiljöprogrammet gjordes har flera 
av kulturmiljöområdena förändrats, bland annat genom att byggnader har 
försvunnit och andra har tillkommit. Över tid har synen på kulturmiljöarbetet 
också förändrats vilket är tydligt genom tillkomsten av de nationella 
kulturmiljömålen samt genom förändringar i den lagstiftning som rör kulturmiljöer. 

Utöver att synen på kulturmiljöarbetet har förändrats sedan 1994 har även 
förutsättningarna för att bedriva en effektiv handläggning kopplad till 
kulturmiljöer förändrats. Under en tid har det därför funnits ett behov av ett 
digitalt, tydligt och effektivt handläggarstöd som även kan vara tillgängligt och 
vägledande för medborgare och näringsliv i kommunen.  

Med Kulturmiljöstrategi 2040 är intentionen att ge möjlighet för- och visa hur 
Orusts kulturmiljöer kan användas, utvecklas och bevaras så att de spår dagens 
samhälle lämnar blir ytterligare en årsring som får morgondagens orustbor att 
känna samma känsla av kontinuitet och trygghet som vi gör idag. 
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Bakgrund 
Arbetet med framtagande av en ny kulturmiljöstrategi har skett huvudsakligen 
under 2019 - 2020, efter beslut av kommunstyrelsen, och är en revidering av 
kommunens kulturmiljöprogram från år 1994. Arbetet har mestadels utförts av 
Bohusläns museum. 
 
Strategin består av två huvudsakliga delar, dels det politiskt antagna 
styrdokumentet, Kulturmiljöstrategi 2040, och dels ett kunskapsunderlag som 
fungerar som handläggarstöd och verktyg för att nå målen i strategin. Genom att 
kunskapsunderlaget utgörs av en digital resurs är målet att Kulturmiljöstrategin 
2040 ska kunna uppdateras och hållas aktuellt genom att ny fakta tillförs allt 
eftersom den blir tillgänglig.  
 
Kunskapsunderlaget består av flera delar: 
 
Del 1 – Historik 
Innehåller en kortfattad genomgång av Orusts historiska utveckling, från forntid 
till nutid, som bakgrund till urvalet av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. 
 
 
 
 
 
Del 2 – Beskrivning och rekommendationer 
Innehåller beskrivningar, rekommendationer och lagskydd av kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer på Orust. Materialet i denna del är främst tänkt att användas 
som ett stöd i löpande hantering av dessa kulturmiljöer, men kan läsas av vem 
som helst som har ett intresse av Orusts historiska bakgrund. 
 
Del 3 – Klimatpåverkan på kulturmiljöer i Orust kommun 
Klimatförändringarna, liksom arbetet med att motverka dem, kommer att påverka 
alla samhällssektorer, så även arbetet med kulturmiljöfrågor. Denna del utgör 
grund för den riskbedömning som skall göras i samband med en översiktsplan 
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enligt den nationella strategin för klimatanpassning och listar konsekvenser för 
Orust kulturmiljöer vid ett förändrat klimat. 
 

Strategins syfte och målgrupp 
Kulturmiljöstrategin utgör ett samlat kunskapsunderlag om kommunens särskilt 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer som belyser kommunens historia från forntid till 
nutid. De utvalda miljöerna bör ge en bild av områdets historia, representera hela 
områdets befolkning, och omfatta såväl det säregna som det vanliga eller typiska 
i kommunen. 

Kulturmiljöstrategin är det politiskt antagna styrdokumentet med mål och delmål 
som pekar ut riktning och intentioner för hur kommunens kulturmiljöarbete ska 
bedrivas.  
 
Kunskapsunderlaget ger den kommunala organisationen och medborgarna en god 
övergripande kunskap om Orusts kulturmiljöer och ska användas som underlag av 
de kommunala förvaltningarna vid beredning och handläggning av 
kulturmiljöärenden. Kunskapsunderlaget tillför fakta till planering och i ärenden, 
men avvägning med andra intressen görs i varje enskilt ärende.   
 

Relaterade styrdokument 

Vision 2040 

Orusts Vision 2040 är beslutad av kommunfullmäktige 2018. Den är inte 
detaljerad vad gäller kulturmiljöfrågor, men betonar platsens identitet som en av 
de viktiga faktorerna. Bilden av Orust ska bidra till kommunens profilering och 
anseende:  

   ”Orust är närhet och utrymme, samhälle och landsbygd, öppet hav och lugnande 
skog, bredd och spets. Naturens värden och dess förutsättningar ger oss många 
möjligheter att utvecklas.”  

Här betonas alltså den stora spännvidden som finns inom kommunens gränser, 
en spännvidd som är en del av identiteten. Motsvarande spännvidd återfinns 
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också vad gäller de utvalda kulturmiljöerna, såväl vad gäller deras belägenhet och 
utseende, som den historia de återspeglar.  

Väl omhändertagna kulturmiljöer stärker kommunens profil, och målbilden 
samspelar med Vision 2040. 
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Turismstrategi – strategi för hållbar besöksnäring på Orust 2021-2025 

Kulturarv, kulturmiljöer och kulturvärden nämns genomgående i dokumentet som 
viktiga faktorer för att utveckla kommunens besöksnäring. 
 
  ”Det unika med Orusts kommun är kombinationen av skärgårdsupplevelser med 
ett unikt kulturarv kring båtbyggande, båtliv, fiske, hav, fisk- och skaldjur och 
odling/gårdar. Positionen som Bohusläns största ö, den gröna hållbara ön med 
rötterna i fiske- och båtbyggartraditioner ska byggas genom denna kombination.”  

Turismstrategin hänvisar även till avsiktsförklaringen ”Ett enat Bohuslän” som 
antagits av Bohusläns elva kommuner. Avsiktsförklaringen tar ställning för att alla 
kommuner ska samverka för att stärka besöksnäringen bland annat genom att 
värna natur- och kulturvärden.  

Kulturmiljöstrategins mål samspelar med turismstrategins mål och viljeriktning. 

Naturvårdsplan 2006 

Ofta finns tydliga kopplingar mellan värdefulla kulturmiljöer och höga 
naturvärden, särskilt i ett så rikt kulturlandskap som Orust utgör. En del 
kulturmiljöer är även beroende av naturvårdsåtgärder för sitt omhändertagande. 
Både naturvårdsplanen och kulturmiljöstrategin är därför starkt länkade till 
varandra med en gemensam målbild för de delar som utgör både kulturmiljö och 
naturmiljö. 

Näringslivsstrategi 

En ny näringslivsstrategi är under framtagande och beräknas klar under 2023. 
Den gamla näringslivsstrategin gällde 2015 till 2020 och tog inte specifikt upp 
kulturmiljöerna som resurs för företagande. Däremot pekade den bland annat på 
samlingen kring varumärket Bohuslän genom kommunsamverkan ”Ett enat 
Bohuslän” där kulturmiljö nämns som en viktig faktor. 

Fördjupad strukturbild för kustzonen 

Ett strategidokument som tagits fram och antagits av Göteborgsregionens 
kommuner samt Orust och Uddevalla kommuner. Dokumentet utgör en 
gemensam strategi för hur den regionala strukturen ska blå långsiktigt hållbar. 
Dokumentet innehåller sex gemensamma överenskommelser och ska vara 
vägledande för den fysiska planeringen inom kommunerna och främja en 
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helhetssyn på bebyggelse, transport, samt blå och grön infrastruktur. Den första 
överenskommelsen lyder:  

Vi är överens om att skärgårdssamhällens och den kustnära landsbygdens 
karaktär och identitet ska tas tillvara genom att verka för: 

 Att värna och synliggöra kulturvärden i kustzonen, till exempel i form av 
miljöer och lämningar kopplade till fiske, fiskberedning, varv och 
båtbyggeri. 

 Samstämmiga strategier för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer med 
avvägningar mellan bevarande och varsam utveckling. 

 Att lyfta fram berättelser om platser, människor och händelser i kustzonen 
och skapa generations- och kulturövergripande mötesplatser där lokal 
kunskap kan förmedlas. 

 Att stärka attraktionskraften med ett brett spektrum av utbud som väcker 
nyfikenhet och lockar besökare och boende med olika bakgrund och i olika 
åldersgrupper. 

Kulturmiljöstrategins mål stämmer väl överens med strukturbilden för kustzonen. 

Övriga utgångspunkter 

Begreppen kulturarv, kulturmiljö och kulturhistoriskt värde 
Kulturarv är materiella och immateriella spår av mänsklig aktivitet genom tiderna. 
Begreppet kan preciseras för att belysa enskilda delar av samhällsutvecklingen, 
tillexempel det byggda kulturarvet eller modernismens kulturarv. Ett exempel på 
immateriellt kulturarv kan vara mångåriga traditioner och kunskaper kopplade till 
en viss plats, som tillexempel långafisket i Mollösund. 

Kulturmiljö avser hela den av människor påverkade miljön, till exempel 
fornlämningar, byggnader, vägar och järnvägar eller det brukade landskapet. En 
kulturmiljö kan utgöras av såväl en enskild byggnad som en hel stadsdel, plats 
eller byggd.  

Även immateriella företeelser som ortnamn och sägner knutna till en plats eller 
ett område kan utgöra en kulturmiljö eller vara del av den.    
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Kulturmiljöarbete är det arbete som bedrivs av såväl det offentliga som civila 
samhället för att skapa förutsättningar för människor att göra anspråk på 
kulturarv genom att bevara, använda och utveckla kulturmiljöer.  

Kulturhistoriskt värde avser de möjligheter materiella och immateriella företeelser 
kan ge vad gäller att inhämta och förmedla kunskaper om och förståelse av olika 
skeenden och sammanhang − samt därigenom människors livsvillkor i skilda 
tider, inklusive de förhållanden som råder idag. Det kulturhistoriska värdet 
behöver med andra ord inte vara kopplat till ett objekts fysiska utformning i sig, 
det kan lika gärna handla om personhistoriska, samhällshistoriska eller 
socialhistoriska egenskaper kopplade till objektet.  

Bedömning av kulturhistoriskt värde innebär därmed att läsa av och förklara 
varför, på vilket sätt och i vilken grad en kulturmiljö kan förmedla kunskaper om, -
och förståelse av, olika skeenden och sammanhang. Ju tydligare kunskapen kan 
läsas ur kulturmiljön, desto högre kulturhistoriskt värde besitter den. 

Kommunens roll i kulturmiljöarbetet 
Den lag som främst reglerar kulturmiljöarbetet i kommunen är plan- och 
bygglagen (nedan PBL) men även kulturmiljölagen (nedan KML) är betydelsefull 
då den i sin portalparagraf slår fast att ansvaret för kulturmiljön delas av alla i 
samhället.  

PBL är kommunens viktigaste verktyg för att skydda kulturmiljöer och innehåller 
också flera paragrafer som tydliggör kommunernas skyldigheter att ta ansvar för 
kulturmiljön i planprocessens olika steg. I såväl översiktsplanering som i 
detaljplanering ska kommunen med olika detaljeringsgrad redovisa sina 
kulturmiljöer och hur dess värden ska skyddas mot påtaglig skada. 

Störst möjlighet att skydda kulturvärden har kommunen genom att upprätta 
detaljplaner som ska ange vilka värden som finns i planens område och hur 
utveckling och förändring kan ske utan att dessa värden tar skada.  

Genom områdesbestämmelser har kommunen möjlighet att peka ut kulturvärden 
även utanför detaljplanelagt område liksom att precisera vad som krävs för att 
skydda dem. Tillexempel kan utökad lovplikt för rivning införas vilket ger miljö- 
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och byggnadsnämnden möjlighet att ta ställning till om en byggnad utanför 
detaljplan är kulturhistoriskt värdefull inför en eventuell rivning.    

Enligt PBL är en förutsättning för att kommunen ska kunna bevilja bygglov att 
såväl byggnadens som platsens kulturvärden tas tillvara. Detta enligt 
varsamhetskravet och förvanskningsförbudet i PBL:s åttonde kapitel samt kravet 
på hänsyn enligt PBL:s andra kapitel. Byggherren är alltid ansvarig för att dessa 
krav uppfylls oavsett om åtgärden är bygglovspliktig eller ej, medan miljö- och 
byggnämnden har tillsynsansvaret för att byggherren fullgör sina skyldigheter. 

Orusts kulturmiljöer 

Orusts historia speglas i kulturmiljöerna 
Orusts geografi spänner från utpräglade jordbruksbygder till utpräglade 
kustlandskap, en bredd och variation som återspeglar sig också i den historiska 
utvecklingen och karaktären på de historiska miljöerna.  

På hela Orust finns gott om lämningar från förhistorisk tid och kulturmiljöerna 
speglar ett urval från äldsta stenålder till vikingatid. Lämningarna visar på ett 
flitigt landskapsutnyttjande, ofta kring slättbygderna och utmed dåtidens högre 
kustlinje. Fiske och jakt, liksom jordbruk och landskapsskötsel har varit de 
dominerande näringarna under förhistorisk tid.  

Kring Tegneby finns Bohusläns största koncentration av stenkammargravar från 
bondestenåldern. Boplatser från jägar- och bondestenålder, liksom 
bronsåldersrösen återfinns vid Lunden och Bua – Hästekälla. Nära Torps kyrka 
finns en grupp hällristningar med motiv som människor och skepp, annars är 
skålgropar den vanligaste typen av bronsålderns hällristningar på Orust. 

Järnålderns landskap med bevarade gravfält, gravhögar och fornborgar finns i 
anslutning till slättbygderna, exempelvis kring Röra, Myckleby, Morlanda, Hoga 
och Vräland. Vid Hoga finns också en av Bohusläns få vikingatida runstenar, 
daterad till ca 800 e.Kr.  

Jordbruksmiljöerna idag är i hög grad präglade av jordbruksreformen Laga skifte 
1827 och decennierna därefter, vilket kombinerat med den geografiska särprägel 
som den bohuslänska naturgeografin har ger dem ett karaktäristiskt utseende. I 
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miljöurvalet finns såväl mindre och mer avgränsade miljöer, som Lalleröd och 
Nötskär, och större mer sammanhängande områden, som landskapen runt 
kyrkplatserna eller landskapen på Lyr och Flatön. 

I miljöurvalet speglas också hela den sociala bredden i dåtidens samhälle. I ena 
änden av skalan finner vi Morlanda, med säteribyggnader och ett herrgårdspräglat 
landskap, och i andra änden miljöer som speglar villkoren för de mest utsatta i 
dåtidens samhälle, torp- och backstugumiljöerna på Kultehamn och Storehamn. 

Längs Orusts västsida finner man ett antal välbevarade kustsamhällen, en 
väsentlig del av den bohuslänska fiskelägesbygden finns här. Samhällena är av 
varierande ålder, men delar en i huvudsak gemensam ekonomisk-historisk 
utveckling från 1800-talet och framåt, vilken också präglat deras utseende. En 
uppgång inleddes med 1860-talets sillperiod, följd av fortsatta goda tider med 
storsjöfiske och fraktfart. Men den kraftiga nedgången efter första världskriget 
bromsade upp ekonomin, och även samhällenas bebyggelseutveckling. 
Sammantaget ger dessa bebyggelsemiljöer en mycket värdefull bild av 
västkustens maritima samhällen. 

Sammanlänkat med fiske och fraktfart är båtbyggeriet, som under lång tid varit en 
viktig del av Orusts näringsliv. Idag finns endast ett fåtal kompletta äldre 
anläggningar och miljöer kvar, som Hälleviksstrands varv och Gösta Johanssons 
varv i Kungsviken. Andra platser som berättar om detta är Lyresundsmiljön och 
Syltenäs-Buvenäs-miljön. 

Bohuskustens attraktion som besöksdestination har sina rötter i 1800-talets 
badgäströrelse. Välbärgade människor reste sommartid både till renodlade 
badortsmiljöer som den på Stillingsön, men man hyrde också in sig hos 
ortsbefolkningen i kustsamhällena eller byggde egna sommarhus som på Nösund.  

I och med att allmän semester infördes 1938 blev semester- och sommarhus 
också en angelägenhet för större delar av befolkningen. Sommarstugeområden 
och företagsägda semesterbyar byggdes på många håll, så även på Orust. 
Enskilda välbevarade av de tidiga sommarstugorna finns men generellt har många 
av dessa sommarhus och anläggningar successivt byggts om. 
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Till det äldre kust- och landsbygdssamhället hörde också kommunikationer, 
handel, verksamheter och samhällsinstitutioner. Lokala handlare drev lanthandlar 
på många platser. Kvarn- och sågverksamheten speglas exempelvis i miljöerna 
Assmunderöd och Ålgård, viktiga lokala handelsplatser var exempelvis Slussen 
och Nösund. Som exempel på sociala institutioner kan nämnas Tofta gård som 
var ålderdomshem mellan 1921 och 1958, och att på Kårehogen i Morlanda fanns 
ett landsbygdsapotek. 

1900-talet kom att innebära en befolkningsstagnation för Orust ända fram till 
1960-talet. Den ekonomiska expansionen skedde i städerna, och många flyttade 
till Göteborg och Uddevalla. Fisket utvecklades med större båtar, bättre 
hamnanläggningar och effektivare fångstmetoder, men sysselsatte inte lika 
många.  

Efter kommunsammanslagningen till nuvarande Orust kommun 1971 blev Henån 
kommuncentrum, och 1975 bestämdes att Henån, Ellös och Svanesund skulle 
vara huvudorter i de olika kommundelarna. Även om bland annat ökade 
pendlingsmöjligheter lett till att befolkningen mellan ca 1970 och ca 1995 växt till 
den nivå Orust har idag, är den starka prägel som 1900-talets 
bebyggelseutveckling satt på många andra kommuner inte alls lika tydlig här, och 
det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets strukturer är fortsatt fullt läsbara. 
 
En utförligare beskrivning av Orusts historia finns i kunskapsunderlagets del 1. 

Lista över kulturmiljöer, med kort karaktärisering 
De kulturmiljöer som genom det kulturhistoriska planeringsunderlaget är utvalda 
att spegla Orusts identitet och historia visar tillsammans på en stor bredd, vilket 
återspeglar öns många olika karaktärer. Kulturhistoriska värden finns också 
utanför de utvalda miljöerna, både i form av byggnader, fornlämningar och 
landskapsrum. 

Följande miljöer är de som är utvärderade som särskilt kulturhistoriskt värdefulla. 
Miljöerna beskrivs med en kort karaktärisering. En komplett historik och värdering 
av miljöerna finns i kunskapsunderlagets del 2.  
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1. Assmunderöd och Ålgård. Välbevarade kvarn- och sågmiljöer i småskuret 
kulturlandskap i Orusts inland.  

2. Bua – Hästekälla. Välbevarade fornlämningar i anslutning till 
kulturlandskap.  

3. Bö och Långelanda. Välbevarad landskaps- och fornlämningsmiljö samt 
kyrka på medeltida plats. 

4. Edshultshall. Kustsamhälle med välbevarad bebyggelse. 
5. Flatön. Välbevarad landskaps- och jordbruksbebyggelsemiljö.  
6. Gullholmen – Härmanö. Mycket välbevarad bebyggelse- och 

landskapsmiljö, med mycket höga kulturvärden. Riksintresse för 
kulturmiljövården. 

7. Hälleviksstrand. Kustsamhälle med välbevarad bebyggelse. 
8. Kultehamn. Stor och sammanhållen torpruinmiljö som speglar de mindre 

bemedlades levnadsvillkor. Riksintresse för kulturmiljövården. 
9. Kungsviken. Bebyggelsemiljö som speglar båtbyggerinäringen. 
10. Käringön och Måseskär. Kustsamhälle med mycket välbevarad bebyggelse, 

samt fyrplats. Ingår i riksintresse för kulturmiljövården. 
11. Lalleröd. Välbevarad landskaps- och jordbruksbebyggelsemiljö, som 

speglar det karaktäristiska och av laga skifte påverkade odlingslandskapet. 
12. Lunden och Torp. Välbevarad fornlämningsmiljö, med en koncentration av 

förhistoriska boplatser och gravar i ett småskaligt kulturlandskap. 
13. Lyr. Välbevarad landskaps- och jordbruksbebyggelsemiljö, med ovanligt 

enhetlig bebyggelsebild 
14. Lyresund. Bebyggelse-, landskaps- och fornlämningsmiljö, karaktäristisk 

för kustlandskapet och med anknytning till Orusts varvsnäring. Två av 
Orusts få kvarvarande äldre varvsmiljöer finns här. 

15. Mollösund och Mollön. Mycket höga kulturvärden. Kustsamhälle med 
mycket välbevarad bebyggelse, samt värdefullt kustlandskap. Riksintresse 
för kulturmiljövården. 

16. Morlanda. Välbevarad centralbygdsmiljö, med fornlämningar, säteri med 
tillhörande herrgårdslandskap och medeltida kyrka. Varierad 
fornlämningsbild med lång kontinuitet. Riksintresse för kulturmiljövården. 

17. Mycklebyslätten. Välbevarad centralbygdsmiljö, med fornlämningar, 
landskap och kyrka.  
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18. Nösund. Välbevarad fornlämnings- och bebyggelsemiljö som vuxit fram ur 
handel och sjöfart. 

19. Nötskär. Välbevarad landskaps- och jordbruksbebyggelsemiljö, som 
speglar det karaktäristiska och av laga skifte påverkade odlingslandskapet. 

20. Råssö. Välbevarad landskapsmiljö med jordbruksbebyggelse i bevarad 
bystruktur.   

21. Röraslätten. Välbevarad centralbygdsmiljö, med fornlämningar, landskap 
och kyrka.  

22. Slussen. Välbevarad bebyggelse- och landskapsmiljö, betydelsefull som 
bland annat lastageplats och sommargästmiljö. 

23. Stala. Välbevarad centralbygdsmiljö, med fornlämningar, landskap och 
kyrka.  

24. Stillingsön. Välbevarad bebyggelsemiljö, som speglar badortsepoken. 
25. Stocken och Råön. Kustsamhällen med välbevarad bebyggelse, samt 

karaktäristiskt värdefullt kustlandskap. Råön ingår i område av riksintresse 
för kulturmiljövården. 

26. Storehamn – Slättorp. Torp- och torpruinmiljö som speglar de mindre 
bemedlades levnadsvillkor. 

27. Storehamn – Paraten. Torpmiljö som speglar de mindre bemedlades 
levnadsvillkor. 

28. Syltenäs-Öberg. Välbevarad landskaps- och jordbruksbebyggelsemiljö, med 
koppling till Orusts varvshistoria. 

29. Tegneby – Holm – Haga. Välbevarad centralbygdsmiljö, med fornlämningar, 
landskap och kyrka. Riksintresse för kulturmiljövården. 

30. Tofta. Välbevarad bebyggelse- och landskapsmiljö med lokalhistorisk 
betydelse. 

31. Torp. Välbevarad centralbygdsmiljö, med fornlämningar, landskap och 
kyrka 

32. Valön. Välbevarad landskaps- och kustjordbruksmiljö. 
33. Vräland och Hoga. Välbevarad fornlämningsmiljö, med Hoga-stenen som 

en av de viktigare lämningarna, i ett karaktäristiskt öppet landskap med 
bebyggelse i traditionella lägen. 
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Nationella kulturmiljöintressen 
Vissa kulturmiljöer och byggnader samt fornlämningar har särskilda skydd i 
lagstiftningen. 

Riksintresseområden 
Riksintressen för kulturmiljövården är områden som är unika på ett nationellt 
plan. Enligt miljöbalken ska områden som pekats ut som riksintressen för 
kulturmiljövården skyddas så långt som möjligt mot åtgärder som kan påtagligt 
skada de utpekade intressena. Länsstyrelsen ansvarar för att bevaka 
riksintressen på regional nivå och ta fram förslag på revideringar. 
Riksantikvarieämbetet har nationell uppsikt över landets riksintressen och tar 
beslut om nya områden eller om revideringar av gamla.  
 
Följande områden av riksintresse för kulturmiljövården finns inom Orusts 
kommun: 

 Haga (Stala och Tegneby) 
 Kultehamn (Långelanda) 
 Mollösund  
 Morlanda – Torebo  
 Nordvästra Orustskärgården (Gullholmen och Käringön) 

 

Fornlämningar 
Alla fornlämningar är enligt kulturmiljölagen skyddade och får därmed inte 
skadas. En fornlämning kan utgöras av ett enskilt objekt eller ett större 
fornlämningsområde. Den som på något sätt vill förändra eller utföra markarbete i 
närheten av en fornlämning måste ha länsstyrelsens tillstånd. På Orust finns 
omkring 1383 kända fornlämningar registrerade i Riksantikvarieämbetets tjänst 
Fornsök. 

Byggnadsminnen 
Enligt kulturmiljölagen kan byggnader eller bebyggelseområden förklaras som 
byggnadsminnen av länsstyrelsen om de bedöms ha synnerligen höga 
kulturhistoriska värden. Vem som helst kan väcka frågan om en byggnad ska 
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förklaras som byggnadsminne. Inom Orust kommun finns idag inga byggnader 
eller bebyggelseområden som förklarats som byggnadsminnen av länsstyrelsen. 

Däremot har kommunen ett statligt byggnadsminne, vilka utses av Sveriges 
regering. Statliga byggnadsminnen förvaltas på olika sätt men det är 
Riksantikvarieämbetet som har tillsyn över dessa. 

Statliga byggnadsminnen på Orust: 

 Måseskärs fyrplats 

Kyrkliga kulturminnen 
Kulturmiljölagen anger att alla kyrkobyggnader och kyrkotomter som tillhör 
Svenska kyrkan samt alla begravningsplatser ska vårdas så att deras 
kulturhistoriska värde inte minskar. Om kyrkomiljön är från 1939 eller tidigare ska 
länsstyrelsen ge tillstånd till förändringar. Detta tillståndskrav gäller också för 
särskilt utvalda yngre kyrkor och anläggningar som har höga kulturhistoriska 
värden. 

Kyrkliga kulturminnen på Orust: 

 Morlanda kyrka 
 Mollösunds kyrka 
 Hälleviksstrands kyrka 
 Gullholmens kyrka 
 Käringöns kyrka 
 Flatöns kapell 
 Myckleby kyrka 
 Långelanda kyrka 
 Tegneby kyrka 
 Stala kyrka 
 Röra kyrka 
 Torp Kyrka 

Nationella och regionala mål 
På nationell nivå finns kulturmiljömål och miljökvalitetsmål som berör 
kulturmiljön. 
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Kulturmiljömålen 
De fyra nationella kulturmiljömålen är sedan 2014: 

 Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, 
används och utvecklas. 

 Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta 
ansvar för kulturmiljön. 

 Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till 
kunskap, bildning och upplevelser. 

 En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön 
tas till vara i samhällsutvecklingen. 

Regering och riksdag har uttalat att de nationella målen ska vara vägledande för 
kulturmiljöarbetet på regional- och kommunal nivå.  

Punkt ett innebär att kulturmiljöerna ska spegla hela samhällets historia, och att 
de ska tas om hand och brukas för lokal utveckling.  

Punkt två och tre innebär att människor ska göras delaktiga i arbetet med att ta 
om hand och utveckla kulturmiljöerna, som också ska göras tillgängliga för alla 
och nyttjas i tillexempel skolundervisning.  

Punkt fyra innebär att kulturmiljöfrågorna ska vara en integrerad och jämbördig 
del i framtida samhällsutveckling. 

Miljökvalitetsmålen 
Kulturmiljöaspekter ingår också i flera av de 16 miljökvalitetsmålen som 
riksdagen tog beslut om 2012, till exempel Frisk luft, Bara naturlig försurning, 
Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, 
Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen 
fjällmiljö, Ett rikt växt- och djurliv samt God bebyggd miljö.  

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö har bland annat preciserats med avseende 
på kulturvärden i bebyggd miljö: 
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 Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla 
byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, 
används och utvecklas. 

Syftet med målet är att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en 
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö 
där natur- och kulturvärden tas tillvara och utvecklas. 

Nationell arkitekturpolicy, gestaltad livsmiljö 
Gestaltad livsmiljö fokuserar på hur arkitektur, form och design på olika sätt 
formar samhället och invånarens vardag och hur de kan bidra till att lösa 
samhällets utmaningar. 2018 antogs ett nytt nationellt mål för arkitektur, form och 
design: 

 

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre 
segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda 
förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Det ska 
uppnås genom att: 

 hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska 
överväganden, 

 kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids, 
 det offentliga agerar förebildligt, 
 estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och 

utvecklas, 
 miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och samarbete och 

samverkan utvecklas, inom landet och internationellt. 

Regionala kulturmiljömål 
Regionens ”Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020 – 2023” 
som antagits av regionfullmäktige 2019-10-08 innehåller regionens prioriteringar 
inom natur- kulturarvs och kulturmiljöområdet: 

 Öka alla invånares tillgänglighet till och delaktighet i natur- och kulturarvet 
genom att främja samverkan mellan natur och kulturarvsorganisationerna 
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samt det civila samhället för gemensam verksamhetsutveckling och bättre 
resursutnyttjande. 

 Öka barn och ungas delaktighet och engagemang i det lokala natur- och 
kulturarvet genom utveckling av pedagogik, exempelvis utifrån 
digitaliseringens möjligheter och interkulturell dialog. 

 Öka upplevelsevärdet för besökare och turister genom att i samarbete med 
besöksnäringen samordna hållbara natur- och kulturarvsupplevelser och 
sammankoppla besöksmål och andra kulturarrangemang. 

 Ta tillvara och utveckla natur- och kulturarvet för en hållbar utveckling 
både på regional och kommunal nivå genom strategisk samverkan mellan 
kulturmiljövårdens aktörer och berörda samhällssektorer. 

Med syfte att samordna, stärka och utveckla insatserna för kommunerna, 
föreningslivet och andra parter har Länsstyrelsen, Göteborgs stadsmuseum, 
Bohusläns museum, Västergötlands museum och den regionala 
kulturförvaltningen arbetat fram en gemensam riktning för det regionala 
kulturmiljöarbetet 2020 - 2030. Dokumentet Kulturmiljö 2030 pekar ut de 
viktigaste gemensamma prioriteringarna i kulturmiljöarbetet i Västra Götalands 
län under åren fram till 2030: 

 Utveckla arbetet med delaktighet i kulturarvet 
 Integrera kulturmiljöfrågor tydligare i samhällsplanering och regionalt 

utvecklingsarbete. 
 Utveckla arbetssätt för att möta strukturomvandlingens effekter på 

kulturmiljön i en region med både städer och landsbygd. 
 Integrera kulturarvsfrågor i klimatanpassningsarbetet. 
 Bidra till att utveckla ett hållbart bruk av kulturhistoriska besöksmål. 

 

Strategi 

Målbild för kulturmiljöarbetet i Orust kommun 
De nationella och regionala målen kan för Orust fångas med en samlad målbild: 
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 Kulturmiljöerna är en del av Orusts identitet och attraktion. Orusts 
kulturmiljöer ska därför vara väl omhändertagna, angelägna och tillgängliga 
för alla, och en resurs för kommunens långsiktiga utveckling. 

Kulturhistorien och dess miljöer bygger tillsammans med natur, näringsliv, 
kulturliv med mera upp den komplexa helhet som utgör identiteten för Orust 
kommun. Kulturmiljöerna är en del av Orusts identitet och attraktion. För att man 
ska kunna och vilja ta del av kulturmiljöerna måste man ha en relation till dem, 
och de bör också vara omhändertagna och möjliga att förstå. Bäst relation får 
man om de kan brukas: Som upplevelse, för undervisning och 
kunskapsförmedling samt för utveckling. De ska därför vara väl omhändertagna, 
angelägna och tillgängliga för alla, och en resurs för kommunens långsiktiga 
utveckling. 

Mål: Orusts kulturmiljöer är väl omhändertagna  
Ansvaret för att ta hand om kulturarvet är gemensamt och delas av alla, var och 
en utifrån sitt ansvarsområde: Allmänhet, föreningsliv, fastighetsägare, kommun 
och stat. Framförallt har fastighetsägare och kommun stort inflytande på den 
långsiktiga utvecklingen. På Orust är förändringstrycket stort. Det innebär 
önskemål om ändringar och tillägg i bebyggelsemiljöerna, och önskemål om 
exploateringar som kan ha påverkan på både bebyggelse, landskapsbild och 
fornlämningar. Vidare sker också påverkan genom de stora omvandlingar som 
sker i jord- och skogsbruket och den påverkan det har på landskapsbaserade 
miljöer. Till detta hör också de utmaningar som klimatförändringarna innebär.  

Det är en utmaning att hantera detta förändringstryck med bibehållen kvalité och 
rimlig arbetsbelastning. För detta ändamål behövs aktuella och effektiva 
beslutsunderlag som stöd i handläggningen, och bra informationsmaterial som 
kan stötta fastighetsägare i att göra rätt, och rutiner för att få in kulturhistoriska 
bedömningar tidigt i processerna och i uppföljningen. 

Delmål 
 Kulturmiljöfrågorna hanteras i planeringen jämbördigt med andra allmänna 

intressen, utifrån ett aktuellt och kontinuerligt uppdaterat 
kulturmiljöunderlag. 
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 Det finns handläggarstöd för kulturmiljöerna som ger effektiv 
handläggning. 

 Antikvarisk kompetens finns tillgänglig i den kommunala organisationen.  
 Fastighetsägare har tillgång till den information som behövs för att 

tillvarata kulturvärden vid underhåll, om- och nybyggnationer, liksom vid 
mark- och landskapsförändringar vid jord- och skogsbruk. 

 Klimatanpassningsåtgärder som berör kulturmiljöer utförs med hänsyn till 
miljöernas kulturvärden. 

Mål: Orusts kulturmiljöer är angelägna och tillgängliga för alla 
Ett av syftena med kulturmiljöarbete är att människor ska ta del av och bruka 
kulturmiljöerna. Det är därför viktigt att miljöerna och informationen om dem kan 
nyttjas tillexempel i skolundervisningen, för att föra vidare kännedom om den 
lokala historien. Det är också viktigt att det finns en delaktighet i hur 
kulturmiljöarbetet bedrivs, och här är de lokala kulturarvsföreningarna och 
näringslivet en resurs att bygga vidare på.  

 

Det måste också vara möjligt att besöka kulturmiljöerna, både fysiskt och digitalt, 
och ta del av de upplevelser de ger. Det gäller även de miljöer som inte är 
”naturligt tillgängliga”, utan kräver vård och olika former av iordningsställande och 
tillgängliggörande. 

Delmål 
 Kulturmiljöerna är tillgängliggjorda genom vård och information, till nytta 

för såväl allmänhet som besöksnäring. 
 Kulturarvsföreningar är involverade i kulturmiljöarbetet. 
 Kulturmiljöerna och kulturmiljöunderlagets historik om Orusts historia 

används som utbildningsresurs. 

Mål: Orust kulturmiljöer är en resurs för långsiktig utveckling 
Besöksnäringen är en av de viktiga näringsgrenarna på Orust, och de 
kulturhistoriska miljöerna är en viktig beståndsdel i attraktionen för Orust som 
besöksmål. Det är svårt att tänka sig en fortsatt positiv utveckling av 
besöksnäringen utan exempelvis väl bibehållna och attraktiva miljöer som 
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Mollösund, Käringön och Gullholmen, platser som samtidigt också är områden av 
riksintresse för kulturmiljövården.  

Därför behöver både besöksnäringens aktörer, besökare och kommuninvånare på 
ett enkelt sätt få tillgång till platsernas historia. Man behöver också ha åtkomst 
till sådana historiska platser som inte i sig själva är enkelt tillgängliga utan kräver 
visst iordningsställande. 

Välbevarade platser med historia, som kulturmiljöer, är också en tillgång för 
föreningsliv och kulturskapande. Det finns även platser som är viktiga för 
turismföretag. Några av kulturmiljöerna har också funktion som noder eller arenor 
för ett aktivt och kreativt föreningsliv. Exempel på detta är bland annat Gösta 
Johanssons varv i Kungsviken och Ålgårds kvarn. 

Delmål 
 Ett aktivt arbete med kulturmiljöer som positiv utvecklingsfaktor för såväl 

näringsliv som föreningsliv. 
 Tillgängliggör kulturmiljöer genom vård och information. 
 Goda exempel inom byggnadsvård och kulturmiljövård uppmärksammas 

och framhålls. 
 

Förvalta strategin 

Säkerställa styrdokument 
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin 
för att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig 
chef har också ansvar för att medarbetarna är informerade om styrdokumenten. 

Målgruppen för strategin ansvarar för att ta del av och efterleva den. 

Avvikelser och förslag 
Den som läser strategin och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant 
som påverkar strategin såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har 
förslag till förändringar meddela kontaktperson för strategin.
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Inledning 

”Orusts kulturmiljöer” är framtagen 2019 - 2020 av Bohusläns museum på uppdrag av 

Orust kommun. Här finns beskrivningar av kulturhistoriskt värdefulla miljöer på 

Orust, liksom den lokala historia som dessa miljöer illustrerar. 

 

Det tidigare materialet, Orusts kulturmiljöprogram ”Orust – historia och miljö” från 

1994 hade många år på nacken och det fanns därför ett stort behov av ett uppdaterat 

material. 

 

Materialet är främst tänkt som ett stöd i löpande hantering av dessa kulturmiljöer, men 

kan läsas av vem som helst som har ett intresse av Orusts historiska bakgrund. 

Historik 

I denna del 1 av rapporten återfinns ett relativt kortfattat och uppdaterat referat av 

Orusts historiska utveckling, som bakgrund till urvalet av kulturhistoriskt värdefulla 

miljöer. Att den historiska bakgrunden finns tillgänglig för både allmänhet och tjänste-

män är viktigt för att kunna få rätt förståelse för de målbilder och rekommendationer 

som finns för kulturmiljöerna. 

 

Den gör inte anspråk på att vara en komplett historieskrivning. Orusts historia är bred 

och mångfacetterad. På kommunens hemsida ligger idag (2020) också historik från det 

tidigare kulturmiljöprogrammet, liksom materialet ”1000 år på Orust”, framtaget av 

tidigare kultursekreteraren Folke Almegius.  
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Förhistorisk tid 

Med förhistorisk tid menas den del av människans historia som i stort saknar skriftliga 

källor. Vår kunskap om denna tid kommer därför i första hand från synliga fornläm-

ningar, arkeologiska undersökningar och fornfynd.  

 

På Orust finns rikligt med förhistoriska spår från det att de första människorna kom för 

omkring 10 000 år sedan, fram till dess att vikingatiden övergick i medeltid för ca 

1000 år sedan. Orust kan också ståta med flera fornlämningar som nått internationell 

berömmelse: Hagadösen och jägarstenåldersboplatserna vid Huseby klev.  

Jägarstenålder 9000 – 4200 f.Kr. 

De första människorna kom till det som idag är Orust när inlandsisen dragit sig till-

baka. Orust var då en samling av många öar, som sakta reste sig ur havet sedan isens 

tryck försvunnit. Landskapet var relativt kargt och kalt, med en vegetation av buskar, 

ris och låga träd, ofta tall eller björk. Människorna som kom var jägare, fiskare och 

samlare och de levde ett nomadiskt liv. De äldsta boplatserna är ca 10 000 år gamla 

och har hittats bland annat vid Enersbacken nära Nösund, i Glimsås vid Ellös och i 

Ringseröd nära Varekil. De tillverkade yxor, pilspetsar och andra redskap av flinta och 

det är bara redskapen och resterna efter platserna där redskapen tillverkades som har 

bevarats i jorden.  

 

Orust utgjordes under denna tid av flera större öar med skärgårdar av mindre öar i sun-

den däremellan. Jägarstenålderns människor hade sina boplatser nära stränderna i 

skyddade vikar och sund. På grund av landhöjningen ligger dessa platser numera om-

kring 55 - 25 meter över dagens havsnivå. Ett exempel på en sådan plats är Kungsvi-

ken. Där kantas den dåvarande strandlinjen av boplatser. De har använts i samband 

med jakt, fiske och redskapstillverkning vid återkommande besök under en lång tids-

period, ca 6500 – 4000 f.Kr. Ett annat boplatsområde låg vid Huseby klev nära Ellös 

och har blivit mycket känt på grund av sitt fantastiska fyndmaterial.  

Huseby klev 

I vanliga fall förmultnar allt organiskt material och endast redskapen av sten kan beva-

ras i jorden. Men vid undersökningar vid Huseby Klev upptäckte arkeologerna orga-

niskt material som bevarats i lersedimenten, och material av ben och horn som beva-

rats med hjälp av högar med snäck- och musselskal. Genom detta har vi fått en unik 

inblick i vardagen för jägarstenålderns folk.  

 

Vid Huseby klev har människor bott i flera omgångar under stora delar av förhistorien. 

De äldsta spåren är ca 10 300 - 9600 år gamla. Djurbenen visar att människorna bland 

annat fiskade torsk och långa. De jagade djur som vitnosdelfin, gråsäl, kronhjort och 

garfågel. Man åt också växter och bär, till exempel hasselnötter, slånbär och vildäpp-
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len. Redskapen var inte bara av sten, utan man använde också hackor, yxor och pil-

spetsar av ben och horn. För att fästa fast redskapen vid handtag och skaft användes 

harts eller kåda från björkar, som mjukades upp genom att man tuggade på det. Dessa 

kådtuggummin, somliga med tandavtryck, hittades också på boplatsen. Ur tre av 

tuggummina har forskarna år 2018 lyckats utvinna det äldsta DNA som hittills hittats i 

Skandinavien. Tuggarna utgjordes av två flickor och en pojke och de var barn eller 

ungdomar. De tillhörde en genetisk folkgrupp som kallas för skandinaviska jägar-sam-

lare. Resultaten tyder på att barn och unga deltog i arbetet med att laga och tillverka 

redskap och att dessa arbetsuppgifter inte var knutna till ett specifikt kön.  

 

En senare bosättning vid Huseby klev kommer från slutet av jägarstenåldern, för ca 

7000 år sedan. Klimatet var vid denna tid varmare och fuktigare, med gott om 

buskvegetation och lövträd. Arkeologerna hittade bland annat en lämning efter en 

hydda med högar av ostron- och blåmusselskal omkring. Här fanns många fiskekrokar 

av ben. Förutom musslor och ostron fiskade man torsk och kolja. Liksom tidigare åts 

vitnosdelfin och kronhjort, men nu fanns också vildsvin med i dieten.  

Bondestenålder 4200 – 1700 f.Kr. 

För ca 6000 år sedan, alltså kring 4000 f.Kr., började livssättet att förändras för männi-

skorna i Bohuslän och på Orust. Man övergick till att bli mera bofast, ha tamboskap 

och ägna sig åt odling. Denna förändring skedde förstås inte över en natt, utan var en 

längre process. Studier av DNA i mänskliga kvarlevor från olika håll i Europa har vi-

sat att jordbruket spreds genom förflyttningar av människor, som tog med sig kun-

skapen om att odla, hålla boskap och tillverka keramik. Den första jordbrukande kul-

turen i Bohuslän kallas för trattbägarkulturen. Deras trattformade keramikkärl med 

geometrisk dekor och deras stenkammargravar påträffas såväl på Orust som på många 

andra håll i Västeuropa.  

Boplatser 

Vid bondestenålderns början var havsnivån omkring 25 m över dagens nivå. Huvudde-

len av Orust var nu en enda stor ö. Vid bland annat Varekil, Henån, Tegneby och Mor-

landa fanns havsvikar som trängde långt in i landskapet. Boplatserna kunde antingen 

ligga strandnära eller vid slättmarkerna på öns inland. Landskapet var bevuxet med en 

tät vegetation av ädellövskogar och var förmodligen relativt svårframkomligt.  

 

På hela Orust finns ett stort antal kända förhistoriska boplatser. Där har man hittat red-

skap i sten eller flinta, restprodukter efter redskapstillverkning och ibland keramikbi-

tar. Många av dessa boplatser kommer troligen från jägar- eller bondestenålder. Det 

kan både röra sig om fastare bosättningar eller platser som använts kortare tider i sam-

band med jakt- eller fisketurer. Det kan vara svårt att datera boplatserna bara genom 

de föremål som plockats upp från markytan – oftast krävs en arkeologisk undersök-

ning för att bringa klarhet i hur och när boplatsen använts.  
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Sedan 1990-talet har ett antal boplatser upptäckts i anslutning till huvudorterna Henån, 

Svanesund, Varekil och Ellös. De flesta har bara undersökts delvis, men man har ändå 

kunnat konstatera att boplatserna ofta använts i omgångar under både jägarstenålder, 

bondestenålder och ibland även under senare delar av förhistorien. Förutom stenföre-

mål hittas också härdar och gropar, medan rester efter hyddor och hus är ovanliga.  

 

På några av boplatserna hittar vi tydliga spår efter den jordbrukande trattbägarkul-

turen. Kring Glimsås utanför Ellös, samt vid Tegneby prästgård har boplatser med red-

skap och keramik hittats. Keramiken kallas för trattbägarkeramik och är av samma typ 

som också hittats i stenkammargravar (se nedan). Rester av fastbränd mat på vissa av 

skärvorna visar att man lagat varm mat i kärlen och en analys visar att maten kom från 

landlevande växter och djur. På en boplats vid Lunden nära Nösund har man också 

hittat rikligt med trattbägarkeramik. På en keramikskärva finns troliga avtryck efter sä-

deskorn, vilket visar att man odlat säd i närområdet.  

 

Alla levde dock inte på samma sätt. Ett antal boplatser på Orust kan knytas till en 

grupp människor som kallas gropkeramiker, benämnda efter deras keramikkärl som 

ofta dekorerades med gropar. De levde främst som jägare och samlare. Deras sätt att 

tillverka flintredskap och keramikkärl skiljde sig från grannarna trattbägarkeramiker-

nas. Vid Bua söder om Ellös finns en boplats från gropkeramisk tid (ca 2900 – 2400 

f.Kr.). På boplatsen hittades eldstäder och en stor mängd verktyg, som stenyxor, skra-

por och knivar, samt över 300 pilspetsar och keramikskärvor. Fynden visar att männi-

skorna jagade, beredde mat och skinn. Fynd från andra håll i Bohuslän visar dock på 

att gropkeramiker också i viss utsträckning kunde ha tamdjur och ägna sig åt jordbruk. 

Stenkammargravar 

På Orust finns 26 bevarade stenkammargravar från bondestenålder och äldre bronsål-

der. Stenkammargravar är gravkammare, uppbyggda av stora stenblock och omgivna 

av en hög av jord eller sten. Många individer gravsattes i samma grav, ofta tillsam-

mans med gravgåvor som trattbägarkeramik och bärnstenspärlor. Det finns tre olika 

typer av stenkammargravar: dös, gånggrift och hällkista. Dösarna och gånggrifterna 

byggdes under bondestenåldern, ca 3400 - 2900 f.Kr. Hällkistorna tillkom senare, un-

der stenålderns slutskede och bronsålderns början (ca 2300 – 1500 f.Kr.).  

 

Under 1900-talets början gjordes arkeologiska undersökningar i flera av stenkammar-

gravarna, främst kring Tegneby. Bärnstenspärlor, stenföremål och trattbägarkeramik 

från bondestenåldern påträffades i flera av dem, men också rester efter begravningar 

från slutet av stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Att stenkammargravarna använ-

des som begravningsplatser av människor långt efter gravarnas tillkomsttid är ett känt 

fenomen i hela Västsverige.  

 

Orusts mest kända fornlämning är utan tvivel Hagadösen, som också är en av de 

största dösarna på Västkusten. Dösen ligger i ett område kring Tegneby, där det finns 

flest stenkammargravar på Orust. När dösen undersöktes hittades bland annat ett 
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hänge av skiffer, en bärnstenspärla, en stenyxa och en flintdolk. De flesta fynden var 

gravgåvor från slutet av stenåldern.   

 

Oftast ligger stenkammargravarna en och en i relativt kustnära läge, men på vissa plat-

ser hittar vi flera tillsammans. Nära Morlanda på Torebos marker ligger två vackra dö-

sar tillsammans. De är båda omgivna av runda eller ovala högar, kantade med resta 

stenar. Liknande gravanläggningar finns också på andra håll i Västeuropa, till exempel 

i Nordtyskland.  

 

Vid Brattås nära Kungsviken finns ett gravfält, som är det enda i sitt slag på Orust. 

Här samsas en dös och en gånggrift med 18 gravhögar från järnåldern. I närområdet 

finns också en hällkista. Kanske ser vi här ett exempel på hur stenålderns gravanlägg-

ningar användes och återanvändes under lång tid. Traditionen att begrava de döda på 

platsen har fortsatt under järnåldern, då man anlade gravhögar såsom var vanligt vid 

denna tid.  

Bronsålder  1700 – 500 f.Kr. 

Under slutet av stenåldern spreds bruket av brons i stora delar av Europa av en herde-

kultur från området norr om Svarta havet och Kaspiska havet. Brons är en legering 

mellan koppar och andra metaller, oftast tenn. Fyndigheterna för koppar respektive 

tenn ligger oftast på helt olika ställen i Europa och därför kom brons att bli en viktig 

handelsvara. Av bronset tillverkades redskap; som yxor och skäror, vapen; som svärd 

och spjutspetsar, samt smycken; som dräktspännen och halsringar. Parallellt med 

bronset användes även fortsättningsvis redskap av flinta och andra material. 

Brons på Orust 

I Sverige har ett fåtal bronsföremål från den yngsta stenåldern hittats och mycket tyder 

på att bruket av brons var relativt etablerat vid bronsålderns början. De äldsta brons-

fynden på Orust utgörs av yxor och kommer just från denna tid, ca 1700 - 1500 f.Kr. 

De har hittats i trakterna kring Stala och vid Skantorp nära Tegneby.  

 

Många bronsfynd på Orust har hittats i mossar och våtmarker. Fynden tolkas som att 

människorna offrat föremålen i mossarna. Sedvänjan att offra föremål, mat eller till 

och med djur och människor i våtmarker förekom i norra Europa under yngre stenål-

der, bronsålder och äldre järnålder. På Orust är det i första hand offer av bronsföremål 

som påträffats. Flera av dessa föremål har inte tillverkats lokalt, utan är istället import-

föremål. En bronsskål i hamrat bronsbleck, hittad i Bondevatten norr om Nösund, an-

ses vara tillverkad i alpområdet i Centraleuropa. Fyndet är det enda i sitt slag i Bohus-

län. Ett annat fynd påträffades ovanligt nog i havet. Ett svärd satt nedstucket i bottnen 

på Ellösefjorden, så att endast handtaget stack upp. Svärdet är välbevarat och över en 

meter långt, vilket är ovanligt långt för svärd av denna typ. Det dateras till ca 1300 - 

1100 f.Kr och är av skandinavisk produktion.  
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Fynden av brons på Orust visar att föremål av metallen var förekommande i samhället 

under hela perioden. Även om våtmarksfynden är de som bevarats bäst till våra dagar, 

får vi anta att brons också förekom i vardagens redskap på boplatserna och som grav-

gåvor. Importföremålen visar att Orustborna var en del av ett etablerat handelsnätverk, 

men lokal bronsgjutning bör också ha förekommit. Ett bevis för detta är den gjutform 

av täljsten, som hittats vid Berg i Morlanda. Gjutformen är dubbelsidig och ovanlig i 

sitt slag; den ena sidan är en form för en rakkniv, den andra för en pincett.  

 

En annan metall som gör entré i Bohuslän under bronsåldern är guldet, om än bara i 

sällsynta fall. Orusts enda guldfynd från bronsåldern har hittats under ett husbygge år 

1964 vid Glimsås nära Ellös. Det rör sig om en öppen armring i massivt guld med 

trumpetformade ändar. Den dateras till 800 - 500 f.Kr.  

Boplatser 

Bronsålderns folk var i huvudsak bofasta och ägnade sig åt boskapsskötsel och jord-

bruk. Under slutet av stenåldern slog den jordbrukande livsstilen igenom på allvar och 

i första hand kom betesdjuren att förändra landskapets utseende. Landskapet blev 

gradvis mera öppet och ädellövskogen allt glesare. 

 

Parallellt med jordbruket var jakten och fisket viktigt för försörjningen. I ett boplats-

material från yngre bronsålder vid Huseby klev har en metkrok av brons hittats, samt 

ben av gråsej, vilket visar på fiskets betydelse. På boplatsen har man också hittat ben 

från tamdjuren; nämligen får, svin och nötboskap.  

 

Lämningar efter bronsåldershus har grävts ut bland annat vid Ringseröd nära Varekil, 

och vid Tegneby prästgård. Undersökningarna visar att bronsåldersmänniskornas 

boplatser har legat på låga höjder eller vid bergsimpediment, gärna i närheten av od-

lingsbar mark. Vid Ringseröd hittade man lämningarna efter två hus från äldre brons-

ålder, där det ena huset var minst 10 m långt. Det andra huset anses vara något äldre 

och var inte fullständigt bevarat. Kring husen och i en stor skärvstenshög, en slags 

skräphög, hittades keramikskärvor, redskap av flinta och slipstenar, som använts att 

slipa redskapen med. Intill boplatsen fanns ett område som brukats som åker. Den då-

varande markytan har ristats korsvis med hjälp av ett årder före sådd och spåren efter 

detta var fortfarande synliga i jordlagren.  

 

Vid Tegneby prästgård har flera boplatser från stenålder, bronsålder och järnålder upp-

täckts på ett litet område. Ett mindre hus daterades till yngre bronsålder på grund av 

keramikfynden. Man hittade också s.k. lerklining, vilket betyder att husets väggar varit 

klädda med torkad lera.  

Gravar med utsikt 

Bronsålderns gravar hittar vi högt uppe på bergstopparna över hela Orust. De ligger 

antingen på bergen som kantar slättbygderna eller vid kusterna utmed dåtidens vatten-

vägar. Kring år 1000 f.Kr. stod havet omkring 15 m över dagens nivå, vilket innebär 
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att havet trängde långt in i landet på sina håll. Dalgången vid Bua, Hästekälla och Röd 

var till exempel ett grunt sund, som sträckte sig från Lyr och Boxviks kile i söder till 

Gullbergs kile i norr. Hela detta förhistoriska sund kantas av bronsåldersgravar. 

 

Gravarna kallas för rösen eller stensättningar. Rösen utgörs av stora runda eller ovala 

högar med sten och anlades under hela bronsåldern. I de äldsta rösena kan man ibland 

se resterna efter en stenkista. Detta beror på att man under den äldsta delen av bronsål-

dern främst utförde helkroppsbegravningar. Mot mitten av bronsåldern övergick man 

till ett brandgravskick, vilket innebar att de kremerade kvarlevorna lades i en behål-

lare, till exempel av keramik, tillsammans med gravgåvor innan de begravdes. Sten-

sättningar är flacka anläggningar av natursten, som satts tätt tillsammans över den dö-

des aska. Stensättningar kan vara runda, ovala, oregelbundna eller kvadratiska och har 

använts både under brons- och järnålder. När stensättningar påträffas i krönlägen av 

berg, ofta tillsammans med rösen, antas de dock komma från bronsåldern.  

 

Gravarnas placering utmed vattenvägarna och till och med på öar i havsbandet har lett 

till teorin att de också använts som sjömärken. Detta är en intressant teori ur Orusts 

perspektiv, eftersom många av dessa gravar ligger utmed sund och vattenvägar. Hu-

vudfunktionen med rösena och stensättningarna var dock som gravplatser, men bara 

för en eller ett par personer. Den allra flesta bronsåldersmänniskorna blev inte be-

gravda på detta sätt. Var deras gravar legat på Orust är tyvärr inte känt i dagens läge.  

 

Under slutet av bronsåldern och början av järnåldern började man dock genomföra be-

gravningar i grupper av gravar, ibland med flera begravningar i varje. Strax söder om 

Varekil har en grupp om sex stensättningar grävts ut. Man hittade fragment av brända 

människoben, keramikskärvor samt avslag av flinta och kvarts. Det var tydligt att stor 

omsorg hade lagts vid byggandet av gravarna. I en av konstruktionerna hade flera indi-

vider begravts under loppet av ca 400 år.  

Hällristningar 

Bohusläns bronsålder förknippas ofta med hällristningar. Motiv som skepp, djur, män-

niskor, vagnar, plöjningsscener och fotsulor har ristats in i hällarna. Hällristningarna 

anses spegla människornas föreställningsvärld, även om deras betydelse är svår att ut-

tolka för oss som lever idag.  

 

Åren 2011 - 2012 genomfördes en stor inventering av hällristningar på hela Orust. In-

venteringen visade hällristningar främst förekommer i anslutning till slättbygderna på 

ön. Allra flest hällristningar finns kring Tegnebyslätten. På Orust är dock figur-

ristningarna ovanliga. Merparten av hällristningarna utgörs av skålgropar, som är ris-

tade gropar i berget. Typiskt för Orust är grupper av ristade skålgropar på åkerholmar 

eller på bergspartier i kanten av slätterna. Ibland förekommer skålgroparna tillsam-

mans med ristade rännor. Kring Svanesund finns öns näst största område av hällrist-

ningar och här finns också en häll med 25 inristade fotsulor och 90 skålgropar. Något 

liknande finns inte på resten av Orust och hur hällen ska tolkas är osäkert. 
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I Ödsmål sydost om Torp kyrka hittar vi hällar med två skepp och en mansfigur. Skep-

pen liknar stora kanoter och kan dateras till bronsålderns slutskede eller till järnålderns 

början, omkring 500 f.Kr. Mansfiguren är särpräglad. Han tycks dansa med ena benet 

sparkandes bakåt och har yxa, hjälm med horn och svärdsskida. Detaljerna på hjälmen 

och svärdet hjälper oss att datera ristningen till slutet av bronsåldern. Den tros alltså 

vara samtida med de närbelägna skeppen. Denna typ av mansfigurer finns bara på 

detta ställe på Orust, men förekommer på andra håll i Bohuslän, till exempel i Tanums 

världsarvsområde. 

 

Varför finns det så få figurristningar på Orust, när boplatser, gravar och bronsfynd vi-

sar på livskraftiga bosättningar under hela bronsåldern? Vissa forskare tror att det helt 

enkelt beror på avsaknaden av bra, stora släta hällar att rista på i anslutning till platser 

där människorna bodde och vistades.  

Äldre järnålder  500 f.Kr. – 550 e.Kr. 

Kunskapen om hur järn utvinns och bearbetas utvecklades i området kring Svarta ha-

vet. Den spreds över Europa och kom till Norden och Bohuslän vid bronsålderns slut, 

omkring 500 f.Kr. Järnet framställdes lokalt och kunde sedan smidas till allt från red-

skap och verktyg till dräktdetaljer och vapen. Det finns inga kända järnbearbetnings-

platser eller tidiga järnfynd på Orust, men fynd från andra håll i Bohuslän visar att jär-

net var här för att stanna redan vid bronsålderns slut.  

 

Järnålderns landskap på Orust var påverkat av jordbruket och i synnerhet av betet. 

Landskapet var förmodligen relativt öppet och ljunghedar bredde ut sig. Landhöj-

ningen gjorde att områdena med strandängar, till exempel kring Stigfjorden och Hal-

sefjorden, ökade i storlek och kom att utgöra värdefulla betesmarker. Klimatet ändrade 

sig och blev kallare och blötare. Detta gynnade barrträden och gjorde att granen blev 

en allt vanligare syn.  

Spåren efter gårdarna 

Bruket att gödsla åkrarna var etablerat vid den här tiden, vilket ledde till att kunde ge 

åkermarken bättre avkastning under längre tid. På ängsmarkerna hämtades hö till vin-

terfoder åt djuren. Järnåldersbebyggelsen låg troligen nära åkrarna och ängarna, sam-

lad i gårdar eller byliknande grupper. Flera järnåldersbosättningar har identifierats i 

Orusts slättbygder, som har goda förutsättningar för bebyggelse och odling.  

 

Strax söder om Morlanda kyrka har arkeologerna undersökt utkanten av en boplats 

från övergången mellan bronsålder och järnålder. Man fann rester efter vardagsaktivi-

teterna, som matlagning, malning av säd och vävning. Flera olika sädesslag verkar ha 

odlats, eftersom man fann fragment av bland annat korn och havre.  

 

Även vid Mycklebyslätten fanns bebyggelse under järnåldern. Vid Västra Bogane har 

arkeologer hittat vad som tolkas som resterna efter ett hus från äldre järnålder. Man 
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har hittat stolphål efter trästolparna som hållit upp taket, rännor där väggarna stått och 

eldstäder där maten lagats. Man har också hittat keramikskärvor, malstenar, en kniv 

och en spik av järn. Fynd av flinta på boplatsen visar att flintan fortfarande hade sin 

givna plats bland de enklare redskapen på en järnåldersgård. 

 

Vid Tegneby prästgård har det legat tre hus under århundradena kring år 0. Ett av hu-

sen bedöms ha varit 10 - 12 meter långt. Det är inte klarlagt om husen legat på platsen 

samtidigt, eller om de har uppförts vid olika tider. Vid det närbelägna Lunneslätt har 

man hittat rikligt med keramikskärvor och rester av deglar från århundradena efter år 

0. Deglarna tyder på att man ägnat sig åt bronsgjutning på platsen. Brons var fortfa-

rande ett populärt material att använda till dräktspännen, seldon och smycken.  

 

Järnålderns boplatser är ofta svåra att identifiera utan arkeologiska undersökningar. Vi 

kan dock se att bo- och vistelseplatserna under hela järnåldern ofta sammanfaller med 

boplatsspår från andra tider; exempelvis jägarstenålder eller bronsålder. Goda boplats-

lägen har alltså använts igen och igen, även om närmiljön förändrats genom exempel-

vis landhöjningen. Platser med boplatsspår från flera tidsperioder har hittats vid exem-

pelvis Huseby klev, Henån, Svanesund och Tegneby.  

Gravar och gravfält 

Synliga lämningar av järnålderns människor finns överallt runt omkring oss i land-

skapet. Gravhögar, stensättningar, resta stenar och domarringar är vanliga gravformer 

som ofta ligger samlade i gravfält. Brandgravskicket var det förhärskande under stora 

delar av järnåldern och det kan finnas flera begravningar i samma gravanläggning. I 

gravarna har de döda kunnat få med sig gravgåvor i form av smycken eller vapen. Ofta 

hittas också kremerade djurben. I många fall lades askan och gravgåvorna i en urna av 

keramik.  

 

Ibland hittar arkeologerna kremeringar, som nedlagts i jorden utan någon synlig mar-

kering ovan jord. Dessa gravar kallas för flatmarksgravar och sådana har hittats vid 

Huseby klev och vid Stora Röra. Vid Huseby klev visade undersökningen att det var 

två vuxna män och en tonåring, som begravts på platsen kring år 0.  

 

I nuläget känner man till omkring 35 gravfält på Orust, och flera hundra andra gravar, 

som troligen tillhör järnåldern. Gravfälten är oftast små med mellan fem och tio syn-

liga gravar. Vi hittar dem i sluttningar, på åkerholmar eller i kanten av dalgångarna. 

Gravfälten har i regel haft en fin överblick över landskapet, men eftersom många nu-

mera ligger i skogsmark, kan de vara svåra att se. De två största gravfälten på Orust 

har omkring 40 gravar vardera. Ett ligger på Hammarn, en liten udde i Halsefjorden 

väster om Svanesund. Det andra ligger vid Totorp i Myckleby.  

 

På en höjd vid Hagåns mynning i Kalvöfjorden ligger två storhögar. Dessa impone-

rande gravar har egna namn och en folktradition knutna till sig. Kullbergs slott är 22 

meter i diameter, Guldknapp är 15 meter i diameter och båda är omkring 2 meter höga 
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Om Guldknapp berättas det att där vilar en konung med sitt gyllene svärd bredvid sig. 

Man ska också ha hittat en stridsyxa av järn inte långt från högen. Storhögarna dateras 

generellt till järnålder i Bohuslän, men ett fynd vid en storhög i Prästbacka söder om 

Röra kyrka sprider ljus över frågan om storhögarnas ålder. Där hittades ett keramik-

kärl, format som en spann med dekor av linjer i ett geometriskt mönster. Kärlet har ett 

silverglänsande utseende, som kommer av att leran magrats med krossad täljsten eller 

asbest. Dateringen för dessa kärl är ca 400- till 500-talen e.Kr. 

 

Vi vet dock att många gravar och gravfält försvunnit genom odling eller täkt under år-

hundradenas lopp. Det finns otaliga uppgifter om försvunna ättehögar och upphittade 

gravurnor med aska och gravgåvor. Exempelvis hittades en urna fylld med brända ben 

och smycken vid grävning i en hög någonstans i Röra socken år 1848. Bland smyck-

ena fanns flera glaspärlor och ett dräktspänne av silver med spiral- och flätornamentik. 

Fyndet dateras till 400 - 600 e.Kr. 

Fynd av guld, silver och andra metallföremål 

Flera av järnåldersfynden på Orust är så kallade lösfynd, som kommit i dagen av en 

slump. Guld- och silverföremål bevaras väl i jorden, men också brons och järn kan be-

varas om förutsättningarna är de rätta.  

 

Det första kända guldfyndet på Orust gjordes av en flicka år 1769 i en kulle på gården 

Nötskärs marker. Det var en öppen, omlottlagd halsring med ett spänne. Halsringens 

ena ände var avklippt. Under århundradena efter år 0 kunde guld användas som betal-

ningsmedel efter vikt. Kanske har en bit av halsringen använts för att betala med? 

 

Merparten av de andra guldfynden kommer från Bohusläns guldålder, det vill säga 

folkvandringstiden ca 400 – 550 e.Kr. Perioden kallas så, eftersom många guldfynd 

kommer just från denna tid. Vid Ström nära Slussen och någonstans i Tegneby socken 

har två brakteater hittats. Det är runda myntliknande hängsmycken, som bara var präg-

lade på ena sidan. Brakteaterna var tillverkade i Norden och har stildrag både från ro-

marriket och den nordiska flät- och djurornamentiken. Detsamma gäller för dräktspän-

net i silver från Röra, se mer under Gravar och gravfält. Orusts senaste guldfynd hitta-

des vid 1970-talets slut i Röra nära Stala. Det är relativt ovanlig form av hängsmycke 

som kallas för ringkors, eftersom det utgörs av en rund ring med ett kors i. Ringkors 

förekommer i Danmark, södra Sverige och södra Norge och brukar dateras till 400- till 

500-talen e.Kr.  

 

Några yxor och en spjutspets av järn finns också med bland lösfynden. Den enda yxan 

som bevarats hittades vid ett gravfält nära Stala kyrka och kan allmänt dateras till järn-

åldern.  

 

Även om lösfynden inte säger så mycket om varför de hamnade i jorden, är det troligt 

att det i de flesta fall rör sig om fynd ur gravar, som odlats bort eller försvunnit på 
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andra sätt. En annan möjlighet är att det i vissa fall rört sig om offerfynd, eftersom se-

den att offra i våtmarker fortfarande var utbredd under järnåldern i norra Europa.  

Fornborgar 

Boplatserna och gravfälten speglar olika aspekter av vardagslivet under järnåldern. 

Orusts fornborgar är lämningar efter en annan del av tillvaron för folket, nämligen 

ofred och flykt.  

 

Fornborgar i Bohuslän utgörs av höga branta berg som befästs genom att de mest lät-

tillgängliga partierna spärrats med vallar av sten eller jord. De har alltid god utsikt 

över de omgivande landskapsavsnitten och har utgjort taktiskt goda försvarspunkter 

genom de höglänta lägena och de ofta extremt branta bergssidorna. Fornborgarnas an-

vändning och funktion är omdebatterad, men de antas ha använts som tillflyktsort för 

lokalbefolkningen i samband med anfall eller i orostider. Fornborgarna kan också ha 

varit befästa punkter vars funktion varit att militärt kontrollera ett landområde.  

 

På Orust finns idag 14 kända fornborgar. Flera av dem är mytomspunna och det finns 

en rik flora av traditioner kring dem. Grunddragen i en tradition är att två kungar trätte 

om herraväldet över Orust. Kung Hitse satt i fornborgen Borrevägg och regerade över 

västra Orust, medan kung Borre i Borrefjäll hade makten över den östra delen. Efter 

flera sammandrabbningar gick Borre segrande ur striden och blev kung över hela ön.  

 

I fem av Orusts fornborgar har mindre arkeologiska undersökningar genomförts, vilket 

ger intressanta underlag för diskussion och datering. Resultaten tyder på att fornbor-

garna har brukats på olika sätt och under olika tider. Några av borgarna verkar inte 

vara lämpade annat än som kortfristig uppehållsort, medan en av borgarna, Borrefjäll 

vid Ammedalen nära Hoga, faktiskt varit en permanent bosättning. Olika arkeologiska 

undersökningar har funnit kulturlager, stolphål och fynd av boplatskaraktär. Datering-

arna spänner från yngre bronsålder till yngre järnålder, samt även in i historisk tid. 

Fornborgen vid Huseby verkar ha anlagts vid vikingatidens början, kring år 800 e.Kr. 

och även här verkar det ha funnits permanenta bosättningar i och kring fornborgen. 

Fornborgen Borrevägg nordöst om Hårleby har å andra sidan inga dateringar från för-

historisk tid, utan verkar ha anlagts och brukats under perioden 1400 - 1600-talet e.Kr.  

 

Sammantaget tyder resultaten på att fornborgarna använts under hela järnåldern, men 

deras funktion och grad av användning har varierat över tid. Behovet av befästa, hög-

länta platser på Orust fortsatte även under medeltid och nyare tid.  

Yngre järnålder 550 – 1050 e.Kr. 

Den sista delen av järnåldern omfattar vendeltiden (ca 550 – 800 e.Kr.) och vikingati-

den (ca 800 - 1050 e.Kr.). Under loppet av järnåldern hade förmodligen ett allt mer 

stratifierat samhälle vuxit fram på Orust, med en eller flera härskande personer eller 

familjer. Somliga var fria bönder, andra levde som trälar. Befolkningen bodde i en-

samgårdar eller byliknande husgrupper i anslutning till de bästa odlingsmarkerna, som 
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främst återfinns vid slättbygderna kring Torp, Myckleby, Tegneby, Morlanda-

dalgången, Röra, Stala, Vräland och Långelanda. Det är ingen slump att de medeltida 

kyrkorna sedan placeras i hjärtat av dessa bygder; de var välhävdade och bebyggda 

områden sedan lång tid tillbaka.  

 

Orust tillhörde området Viken som var en del av den norska kultursfären, men påver-

kan från de danska och svenska områdena måste ha varit stor. Under vikingatiden 

byggs kungamakterna i Skandinavien upp, med ett stort antal slag och interna rivali-

teter som följd. Hur Orust påverkades av detta är okänt, men ön kom att bli en del av 

Norge tillsammans med det övriga Bohuslän.  

Sägner och traditioner 

På Orust, liksom på många andra håll i Bohuslän, finns ett antal sägner och traditioner 

som hävdar att de berättar om händelser under förhistorisk tid, främst vikingatiden. En 

tradition nedtecknades på 1700-talet och den berättar att Tegneby kyrka uppförts på 

samma plats som ett avgudatempel, kallat Rulla på Rallehed. Väster om templet ska 

det ha legat en helig offerlund. När platsen kristnades och kyrkklockans klämtande 

började ljuda över bygden sade en gammal kvinna att ”Nu må tro, att Rulla på Ralle-

hed har fått bjällra”.  

 

En annan tradition berättar att den norske kung Olav Tryggvasons skepp Ormen Långe 

skulle vara byggt på Orust. Om skeppsbyggartraditionen på Orust har anor till vikin-

gatiden är svårt att med säkerhet belägga, men vi kan anta att skepp, fiske och sjöfart 

haft stor betydelse även under järnålder och vikingatid. Olav Tryggvasons saga anger 

dock ”Ladehammar” som byggplats. Lade är en plats invid Trondheim. 

 

Ytterligare en tradition gör gällande att det legat en stad eller en handelsplats på Nedre 

Hjälmviks ägor nära Hagåns utlopp. Platsen kallas för Köpstad. På motsatta sidan av 

Hagån har man bland annat hittat några förhistoriska vikter, en del av ett dräktspänne 

från folkvandringstid, en sländtrissa och två mynt, det ena ett imiterat bysantinskt 

mynt från 1000-talet, det andra ett ottomanskt mynt från 1760-talet. Fynden kommer 

från olika tider och ger inget entydigt svar på vad platsen använts till. En arkeologisk 

utredning har också genomförts, men inte heller den kunde bringa klarhet i platsens 

historia. Frågan om det legat en vikingatida handelsplats vid Hagån får även fortsätt-

ningsvis ses som öppen.  

Arkeologiska spår i landskapet 

De arkeologiska spåren som med någon säkerhet kan knytas till den yngre delen av 

järnåldern på Orust är ganska få. Detta beror till stor del på att många gravformer och 

boplatser inte kan dateras på annat sätt än genom arkeologiska undersökningar och na-

turvetenskapliga analyser. Det finns dock några boplatser, gravar och fynd som genom 

sin form eller datering berättar något om järnålderns slutskede på Orust. 
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Den mest berömda av dem är utan tvekan runstenen vid Hoga. Den är en av bara fem 

kända förhistoriska runstenar i Bohuslän och dateras till vikingatidens början (kring år 

800 e.Kr.). Stenen är nästan tre meter hög och runraden med sina 22 runor står ristad 

på stenens ena kortsida. Dess ordalydelse är omtvistad, men Riksantikvarieämbetets 

tolkning lyder ”Jo i Å utförde denna sten här på mulen”. Jo avser ett mansnamn, Å an-

tas vara ett numera försvunnet ortnamn och mule är ett annat ord för en åsliknande 

höjd. Stenen stod troligen ursprungligen på ett närbeläget gravfält, men har senare 

flyttats. Ett fynd i samband med sandtäkt på ett annat gravfält bara 250 meter sydväst 

om Hogastenen visar att det finns begravningar i närområdet som är relativt samtida 

med runstenen. Fyndet utgjordes av delar av en urna med brända ben. Keramiken kan 

dateras till ca 500 - 700-talet e.Kr.  

 

Många av Orusts gravfält har brukats under lång tid. De innehåller vanliga gravformer 

som högar och stensättningar, som förekommer under hela järnåldern. Stensättningar 

formade som trianglar eller som treuddar dateras ofta till yngre järnålder och dessa 

gravformer kan därför ses som en indikation på att platsen använts under den senare 

delen av järnåldern. Exempel på detta hittar vi vid ett gravfält norr om Långelanda 

kyrka, där det finns en treudd. Triangulära stensättningar finns vid Hammarns gravfält 

nära Burås och vid Övre Hogas gravfält, ca 500 m norr om Hogastenen.  

 

På Orust är två skeppssättningar kända, varav endast en finns kvar, och bara delvis be-

varad. En skeppssättning utgörs av stenar som rests i en skeppsform, som ibland kan 

vara fylld med stenar. Skeppssättningar förekommer inte bara under yngre järnålder, 

utan även under bronsålder och äldre järnålder. Därför är det vanskligt att datera 

skeppssättningar enbart utifrån formen. Som exempel kan skeppssättningen som låg i 

Svanesund nämnas. När arkeologerna grävde ut den fann de att den troligtvis anlagts 

under romersk järnålder, under århundrandena efter år 0.  

 

Den bevarade skeppssättningen ligger på en höjdplatå utmed en väg mellan Stala och 

Hoga. Elva resta stenar finns kvar i konstruktionen. Resten av skeppssättningen och 

flera andra forngravar har förstörts genom odling.  

Boplatser och fynd 

Under mitten av 1930-talet hittade en man fyra silvermynt under pågående täckdik-

ning i Kallefors, Tegneby. De visade sig komma från nuvarande Iran. Tre av mynten 

var präglade 904 - 907 e.Kr., medan ett av dem var en slags samtida förfalskning från 

tiden 813 - 893 e.Kr. Varför de hamnade i jorden är okänt, men de bör ha kommit till 

Orust under loppet av vikingatiden.  

 

De boplatsspår från yngre järnålder som hittills undersökts på Orust är småskaliga och 

omfattar inga fullständiga byggnader eller gårdsmiljöer. I Svanesund påträffades en 

härd, som daterades till vendeltid och vikingatid (720 – 940 e.Kr.), tillsammans med 

enstaka spår från andra förhistoriska tidsperioder. Platsen tolkas som sporadiskt an-

vänd, kanske i samband med utmarksbruk som jakt eller vallning av boskap. Strax 
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väster om Henån finns en liknande boplats med lämningar från olika tider, där en härd 

daterades till tidig vendeltid. Ett fynd av en stör av eneträ till en hägnad eller gärdes-

gård har hittats vid Slussen. Den tillverkades någon gång under sen vikingatid eller ti-

dig medeltid (1020 - 1170 e.Kr.) Fyndet visar att området var i bruk vid denna tid, 

men tyvärr vet vi inte så mycket mer om aktiviteterna på platsen.  

 

På västra Orust har boplatslämningar identifierats intill fornborgen vid Huseby klev. 

Bland fynden, som dateras till yngre järnålder, finns keramikskärvor, fragment av väv-

tyngder, en pilspets av järn och ett metallbeslag till en livrem. Fynden tyder på en fast 

bosättning, som kan ha kopplingar till fornborgen. Vävtyngderna är lämningar efter en 

stående vävstol, där runda tyngder av bränd lera använts för att tynga ned väven.  

 

Under yngre järnålder får ser vi de första tecknen på bosättningar i det yttersta havs-

bandet. Vid Mollösund har två boplatser daterats till 410 – 670 respektive 630 – 780 

e.Kr., vilket innebär folkvandringstid och vendeltid. På boplatserna fanns kokgropar, 

eldstäder och sotfläckar, men inga tydliga lämningar efter byggnader. Boplatserna tol-

kas som kortfristigt använda platser, kanske lägerplatser för matlagning och övernatt-

ning i samband med fiske eller jakt.  
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Medeltid 

Medeltiden i Bohuslän räknas från ca 1050 till 1530. Under hela denna tid var Orust 

och Bohuslän en del av Norge, som i sin tur var i union med Danmark från 1380. Un-

der 1530-talet genomfördes reformationen i Norden, vilket brukar räknas som en slut-

punkt för medeltiden. 

Orust nämns för första gången 

Ordost omnämns i de historiska källorna från och med 1200-talet. Vad namnet betyder 

är oklart, men det föreslås att den första delen av namnet kan ha betydelsen stenig ter-

räng. Ett annat förslag är att namnets ursprung ska sökas i fornengelskans ord för 

strand och fornvästnordiskans ord för fiskeplats. Namnet kan dock ha så gammalt ur-

sprung att det är svårt att härleda dess betydelse.  

 

Den tidiga medeltiden präglas av stridigheter inom och mellan de unga kungarikena 

Norge, Danmark och Sverige. Kungarna behövde ständigt resa runt i sina riken för att 

säkra lojaliteter, förhandla och kväsa uppror. Det är i dessa sammanhang som Orust 

omnämns de första gångerna. Kring år 1200 håller kung Sverre ting med bönderna på 

Orust och kräver med framgång deras lojalitet, vilket skildras i en handskrift från tiden 

före 1325. År 1285 ligger hela Orust på förhandlingsbordet, som pant till den danske 

kungen för att möta ett skadeståndskrav.  

Kyrkorna byggs 

I Bohuslän liksom i övriga Västnorden, det vill säga nuvarande Danmark, Västsverige 

och Norge, hade kristendomen fått fäste redan under 900-talet. I Norge etablerades 

kristendomen som officiell religion under de sista åren på 900-talet.  

 

De allra första kyrkorna under 1000-talet vet vi mycket litet om. Det var små träkyr-

kor, flera av dem hörde sannolikt till några av de största gårdarna. Borgartingslagens 

kristenrett, den äldsta kända lagstiftningen för Bohuslän, nämner ”högendiskyrkor”, 

d.v.s. gårdskyrkor, och ”häradskyrkor”, som vi idag kanske skulle benämnt ”distrikts-

kyrkor”, och som det kan ha funnits en eller två på ett område av Orusts storlek. Detta 

är under 1000-talets slut och 1100-talets början. Häradskyrkor kan ha varit de första 

stenkyrkorna. Systemet med sockenkyrkor införs under 1100 - 1200-talet, och de 

byggs ofta i sten. Sockenkyrkorna byggdes inte nödvändigtvis på samma plats där 

1000-talets träkyrkor låg. På Orust har sockenkyrkorna förlagts till platser som troli-

gen redan tidigare var centra för trakten, platser inom slättområden, med etablerat 

jordbruk och bebyggelse sedan förhistorisk tid. Samtliga har också järnåldersgravar i 

sin närhet.  
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Traditionen säger att Tegneby kyrka var den första kristna helgedomen på Orust och 

Tjörn. Den påstås vara byggd direkt på en äldre hednisk kultplats och delar av hed-

natemplet skall ha ingått i den allra första kyrkans väggar. Det finns dock inga kon-

kreta belägg för detta. 

 

Tegneby kan dock ändå ha varit en av de första större kyrkorna, kanske häradskyrka. 

Det är mycket svårt att datera de äldsta sockenkyrkorna, eftersom de alla är rivna idag, 

eller kraftigt ombyggda som i Morlanda. Sannolikt byggdes stenkyrkor i Tegneby, 

Myckleby, Stala och Morlanda under 1100- och 1200-talen. Torps och Långelandas 

medeltida stenkyrkor uppfördes under 1300-talet och Röra hade träkyrka fram till 

1635. Den enda kvarvarande medeltida kyrkan på Orust är alltså Morlanda kyrka, som 

dock genomgått flera ombyggnationer under 1600- och 1700-talen.  

Vid havet 

Det är platser utmed Orusts kust som står för några av de tidigaste omnämnandena och 

fynden, vilket speglar sjöfartens påverkan och betydelse redan under medeltiden. 

Kring år 1253 lade norske kung Håkon Håkonsson till i Hermdarsundi (Härma-

nösund) med sina skepp. Därifrån reste han in till Hrafnhollt för att hämta ett skepp 

som han låtit tillverka där. Hrafnhollt kan avse Ramshult vid Lyresund. Skeppet döpte 

han till Korsudden. Detta är den äldsta påtagliga uppgiften om båtbyggeri på Orust.  

 

Under medeltiden var sundet innanför Mollön en omtyckt hamn och ankarplats för 

sjöfarare på resa längs segelleden utmed Bohuskusten. Det äldsta omnämnandet av 

hamnen kommer från år 1325 i ett brev utfärdat i Mollösund och undertecknat av råd-

män från en rad hansestäder. Flera arkeologiska fynd har gjorts, som speglar hamnens 

betydelse för den långväga handeln under medeltiden. På bottnen av Mollösundet har 

man lokaliserat två vrak från 1300-talet och medeltida keramik. I en trädgård i 

Mollösund har dessutom ett 1300-talsmynt från hansestaden Rostock påträffats. I när-

heten finns ytterligare ett medeltida vrak, som påträffats vid Edshultshall. Det rör sig 

om en mindre klinkbyggd båt, som daterats till perioden 1390 - 1450.  

 

Även i Henån har ett intressant sjöfynd hittats. Det rör sig om en paddel av ek, som 

daterats till 1100-talets mitt. Paddeln har använts för att framföra en stockbåt eller lik-

nande, som var användbar vid fiske eller kortare förflyttningar utmed kusten.  

 

Det är osäkert om det funnits fiskelägesbebyggelse i havsbandet. Fiskelägen som El-

lös, Hälleviksstrand, Edshultshall, Stocken och Mollösund kan först beläggas från 

1500-talets andra hälft eller 1600-talets början.  

Gårdarna 

De äldsta skriftliga beläggen för många av Orusts gårdar och orter kommer ur medel-

tida pergamentsbrev och jordeböcker från 1300-talet och 1400-talets början. En del av 

gårdarna har rötter i förhistorisk tid, vilket arkeologiska lämningar och ortnamnen 
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skvallrar om. Exempel på ortnamn som bör ha tillkommit under järnåldern är Mor-

landa, Långelanda, Fläskum, Tegneby och Huseby. De två sistnämnda namnen verkar 

var rester efter vikingatidens eller den tidiga medeltidens begynnande administrativa 

organisation. Huseby eller Husaby var namnet på platser där kungens representant 

bodde. Tegneby syftar på tegn, en fri man eller krigare.   

 

Många ortnamn slutar på -röd. Det betyder nyröjning och speglar en expansiv fas un-

der tidig medeltid, då mark röjdes och många nya gårdar togs upp. Personnamn var 

vanligt i namngivningen av gårdarna och på Orust finns exempel på både kvinnonamn 

och mansnamn i ortnamnen. Beläteröd, Groröd, Barrevik och numera försvunna Ingut-

horpe har fått namn efter kvinnorna Bergljot, Gro, Barbro och Inga. På samma vis är 

Assmunderöd, Angrimseröd och Kåröd är namngivna efter Asmund, Arngrim och 

Kåre. 

 

De flesta på Orust levde av jordbruk, med fiske och jakt som sidoutkomster. En me-

deltida gård på Orust kunde omfatta gårdsbebyggelse, åker och äng, betesmarker, 

skog, fiskevatten, jaktmarker och kvarn.  

 

Somliga bönder var självägande, medan andra brukade mark som ägdes av kungen, 

kyrkan eller av den framväxande adeln. Dragsmarks kloster på Bokenäset kom att bli 

en stor jordägare på Orust, i synnerhet av gårdar på den norra delen av ön. 

Senmedeltidens agrarkris syns i ortnamnen 

Efter 1350 förbyttes den expansiva nyodlingsfasen mot en djup och långvarig kris, 

som brukar kallas för den senmedeltida agrarkrisen. Befolkningen minskade och 

många gårdar lades öde, det vill säga att de stod utan brukare. Digerdöden är en av de 

viktigaste orsakerna till krisen, men också felslagna skördar och jordbruksomlägg-

ningar bidrog. Digerdöden, i Norge Svartedauden eller Den store mannedauden, kom 

till Norge 1349, eventuellt redan i slutet av 1348. Spridningen till Bohuslän gick troli-

gen via Oslo. 

 

Beräkningar tyder på att omkring 40 % av gårdarna i södra Bohuslän lades öde under 

senmedeltiden. Krisen pågick under lång tid, ca 1350 - 1660, men ett antal gårdar od-

lades upp igen under längre eller kortare tid, ofta från och med 1500-talet.  

 

Agrarkrisen kan märkas i ortnamnen; namn som Ödegården och Ödegärdet finns fort-

farande kvar på flera håll, till exempel på Ängön. En av gårdarna i Långelanda by var 

ödelagd och kallades länge för Öde Långelanda. Gården kom dock i bruk igen och 

fick senare namnet Källsbacken.  
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1530 – 1750: Bland strandsittare, bönder och adel 

I samband med reformationen, som genomfördes i Norge och Danmark år 1536, upp-

hörde Norges formella självständighet och Norge, tillsammans med Bohuslän, var att 

betrakta som en dansk provins. Reformationen innebar också att alla de gårdar på 

Orust som ägdes av kyrkan, uppskattningsvis en tredjedel av det totala antalet, över-

gick till kronans ägo. I Orusts kyrkor kan man hitta spår efter både den förreformato-

riska och den danska tiden. I flera av kyrkorna finns medeltida dopfuntar av täljsten 

och i Torps kyrka finns en kopia av det krucifix av trä, som tidigare hängt i kyrkan, 

och som dateras till 1200-talets mitt. Den danska tiden märks genom de danska bibel-

ord som pryder predikstolarna från 1600-talet i flera av sockenkyrkorna.  

Sillen går till – och från 

Under 1500-talet skulle Orusts västkust förändras för alltid, som följd av den sillpe-

riod som inleddes 1556 och nådde sin höjdpunkt på 1580-talet. Vid periodens början 

var troligen Mollösundet, Härmanösund och området innanför Vedholmen och Kärin-

gön etablerade som naturhamnar för sjöfarten, men det är okänt om det redan vid 

denna tid fanns bebyggelse här.  

 

Att hamnarna hade betydelse för fjärrsjöfarten framgår av att de finns markerade på 

nederländska sjökort från 1500-talets mitt och framåt. På både Mollön och Vedholmen 

finns begravningsplatser, som främst har varit i bruk under 1400- till 1600-talen. På 

Mollön och Tornö vid Vedholmen finns kompassrosor och andra maritima ristningar, 

som antas ha ristats av sjöfarare vid samma tid.  

 

Det första säkra beviset på bebyggelse vid dessa hamnar är ett brev från 1564, där en 

amiral i Lübeck anhöll om att få bygga bodar, fiska, salta in och handla med sill i 

Mollösund och Härmanösund. Av brevet att döma var åtminstone Mollösund fullt eta-

blerad redan då. Exakt var fiskeläget Härmanösund legat är inte klarlagt. 

 

Det fanns pengar att tjäna på att fiska, bereda, salta in och handla med sill, vilket lock-

ade folk från när och fjärran till Bohuslän. Säsongsfiskelägen och strandsittarbosätt-

ningar växte upp på många platser. De fiskelägen som har säkra belägg till 1500-talet 

på Orust är Mollösund, Härmanösund, Gullholmen, Käringön och Råön. För att re-

glera fisket och se till att tull och avgifter till kronan betalades anlades tullbodar i 

Mollösund och Härmanösund.  

 

Sillen drog bort från kusten omkring 1589 och med den många av arbetstillfällena. Sä-

songsfiskelägen lades öde och befolkningen minskade i de mer permanenta bosätt-

ningarna. Trots detta förblev Mollösund det största fiskeläget i Bohuslän.  
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Strandsittare 

I källorna benämns ofta kustbefolkningen för strandsittare. Det innebar att man bodde 

på ofri grund, det vill säga man arrenderade marken för sitt boende. Strand, i plural 

strander, var benämningen på själva kustremsan man bodde på. Strana är exempelvis 

än idag det lokala namnet på Hälleviksstrand.  

 

I skattelängder från 1610-talet finns bevis för att strandsittarsamhällen av olika storlek 

vuxit upp i Hälleviksstrand, Edshultshall, Stocken och Ellös. Dessa samhällen över-

levde och växte under 1600-talets lopp. Tydligt är att det gick att livnära sig på olika 

former av fiske. Det talas även om en sillperiod vid 1600-talets mitt, men den var inte 

alls lika omfattande som den föregående.  

 

Husgrunder efter strandsittarbosättningar och tomtningar förekommer i skärgården ut-

anför Orusts västkust samt i Stigfjorden. En tomtning är en lämning efter en enkel 

byggnad i anslutning till stranden. Oftast består den av en rundad vall av upplagda ste-

nar och ibland finns det lämningar efter en eldstad. Tomtningarna har förmodligen va-

rit enkla övernattnings- eller förvaringsplatser för fiskare. De flesta tomtningarna som 

daterats i Bohuslän kommer från 1500- och 1600-talen, men det finns exempel på me-

deltida dateringar. Många av tomtningarna har sannolikt tillkommit under 1500- och 

1600-talens fiske, men det finns också uppgifter om att tomtningarna varit i bruk även 

så sent som vid 1900-talets början.  

 

Några tomtningar och husgrunder vid Skållehus på Stora Härmanös södra del har 

grävts ut och då fann man att platsen varit permanent bosatt av fiskare under 1500 – 

1700-talet. Skållehus saknas i skattelängder och liknande dokument, vilket är ett 

tecken på att de som bodde vid stränderna var fler än vad de historiska källorna anger.  

Orusts gröna guld 

Även Orusts jordbruksbygder och inland upplevde tillväxt under loppet av 1500-talet. 

En försiktig beräkning utifrån skattelängder och jordeböcker anger att befolkningen 

fördubblades under loppet av 100 år och att en avsevärd uppodling ägde rum, bland 

annat i form av att tidigare ödelagda gårdar togs i bruk igen.  

 

En förklaring till välståndet kan komma från skogen. På Orust fanns skogar med ek, 

furu och gran som gradvis avverkades under 1500-talet och 1600-talets början. Den 

skeppades ut från lastageplatserna vid Runn (Slussen) och Äng (Henån) till Danmark, 

för att möta den stora efterfrågan på trävaror till byggnadsmaterial och skeppsbyggen. 

Den äldsta vattensågen på ön är känd sedan 1594 och låg vid Ålgård. Under första hal-

van av 1600-talet hade man tagit ut så mycket skog att virkeshandeln bromsade in.   

Maktens säten 

Under senmedeltiden investerade ett flertal adelspersoner i gårdar och många byggde 

med tiden upp stora godsbestånd, med ägor både på och utanför Orust. Huvudgården 
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kallades för sätesgård eller säteri och till denna gård kopplades skattelättnader. På 

Orust har fyra gårdar haft sätesfriheter: Morlanda, Kåröd, Rossö och Svanvik. Utöver 

detta var Övre Ödsmål säteri mellan 1676 och 1697, då en borgmästare i Uddevalla 

byggde upp ett mindre godskomplex på norra Orust.  

Morlanda 

Morlanda var en storgård redan på medeltiden, de äldsta uppgifterna är från 1388. 

Godset kom att bli ett av Bohusläns största med huvudsakliga ägor på Orust och Mor-

landa socken, men också på andra håll. När Bohuslän blev svenskt 1658 ägdes om-

kring hälften av all jord i Morlanda socken av säteriet. Under många år från 1500-talet 

och fram till 1800-talets slut var släkten Bildt ägare. En av släktens mest kända perso-

ner hette Dorothea Bielke (1612 - 1674), som var gift med Daniel Bildt (1602 - 1651).  

Daniel blev en stor förvärvare av jordagods, något som Dorothea fortsatte med efter 

makens död. Hon blev mycket framgångsrik och vid tiden för hennes död ansågs hon 

vara den adelsperson med störst jordagodsinnehav i länet.  

 

En sätesgård skulle ha en ståndsmässig huvudbyggnad. Morlandas nuvarande huvud-

byggnad uppfördes 1675 och omkring anlades en prydnadsträdgård i barockstil. 

Kåröd 

Säteriet Kåröds historia är sammanknuten med Morlandas. Gården, eller en del av 

den, blev en frälsegård år 1532 när Simen Ericksen tilldelas frälseprivilegier genom ett 

kungligt brev. Släkten ägde Kåröd fram till 1635, då Daniel Bildt på Morlanda bytte 

till sig hela gården. Dorothea Bielke såg till att Kåröd växte och hade som mest om-

kring 20 gårdar eller delar av gårdar under sig. Efter Dorotheas död klarade inte ar-

vingarna av att hålla ihop ägorna. Kåröd bortpantades till bönder och förlorade sina sä-

teriprivilegier vid Karl XI:s reduktion år 1695.  

 

Släkten Bildt var tillbaka som ägare 1720 och gården blev åter ett säteri. På 1700-talet 

fanns en huvudbyggnad av trä med nio rum och stor sal, samt flyglar och utbyggnader. 

Dessutom fanns en trädgård, karpdammar och en jaktpark. Under 1770-talet såldes sä-

teriet och 1783 förpantades det åter till bönder. Huvudbyggnaden förföll under 1700-

talets slut och under 1800-talets första hälft ersattes den med mer ändamålsenliga 

byggnader för gårdens folk.  

Rossö och Svanvik 

I likhet med Morlanda och Kåröd är Rossös och Svanviks historia sammankopplade. 

Reer Reerssøn Green på Rossö blev år 1487 upptagen i den norska adeln på grund av 

trofast och villig tjänst till kungen. Samtidigt blev Rossö sätesgård och åtnjöt skattefri-

het. Vid 1600-talets början hade Rossö ett antal underlydande gods, som exempelvis 

de närbelägna Rörvik och Svanvik. Under 1600-talet minskade Greensläktens förmö-

genhet och år 1670 tvingades släkten att sälja Rossö till lagman Alexander Kock. Han 

flyttade säterirättigheterna till granngården Svanvik år 1691 och Rossö förvandlades 

till en vanlig gård i det nya säteriets utkant. Svanvik å sin sida hade varit i adlig ägo 
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åtminstone sedan 1500-talets början. År 1716 såldes Svanvik till en nyligen adlad tull-

inspektör från Göteborg vid namn Peter Göthenstjerna, vars familj kom att äga Svan-

vik under de följande knappa hundra åren.  

Bohuslän blev en del av Sverige 

Norra Europa var svårt härjat av flera krig under 1600-talets första hälft, inte minst det 

trettioåriga kriget. Sverige och Danmark var engagerade på olika sidor, och startade 

också flera krig mot varandra. 1657 anföll Danmark Sverige, men det var under detta 

krig som svenska hären gick över det tillfrusna Stora Bält och belägrade Köpenhamn. 

Resultatet av freden som slöts 1658 i Roskilde var att Bohuslän och flera andra land-

skap skulle tillhöra Sverige. Danmark försökte återta de förlorade landskapen i kriget 

1675 - 1679, som i Sverige kallas Skånska kriget men som i Norge kallas Gylden-

löwefejden efter ståthållaren i Norge Fredrik Gyldenlöwe. Detta misslyckades dock. 

 

Enligt fredsfördraget 1658 skulle invånarna i de erövrade landskapen få behålla sina 

gamla privilegier, friheter, lagar och kyrkoordning. Bland annat var språket i kyrkan 

fortfarande danska. Någon ”försvenskning” av bohusläningarna blev det inte frågan 

om förrän senare, efter Gyldenlöwefejden, då det inte längre blev tillåtet med danska 

språket i kyrkan, och församlingarna måste byta sina danskspråkiga biblar till svenska. 

Vardagsspråket fortsatte dock att vara den sydnorska dialekt som var dåtidens bohus-

länska, först successivt kom det att påverkas av svenskan. 

 

En av de rättigheter som har bestått fram till idag, är det fria fisket längs Västkusten, 

ett arv från medeltiden. Rätten att fiska är alltså inte knuten till att man äger mark in-

vid vattnet. Detta skiljer sig från fiskerätten på svenska östkusten. Undantaget är rätten 

till ostronfiske, som inte är fritt. 

Krigens påverkan 

1600-talet var en turbulent tid i Orusts historia. Striderna mellan Sverige och Danmark 

pågick i omgångar under i stort sett hela seklet. Vid Gyldenlöwefejden blev Orust ock-

uperat av norska och danska styrkor. Även svenska trupper fanns på ön, som gjorde 

försök att driva bort fienden. Befästningar anlades vid Svanesund, Skåpesund, Nö-

tesund och möjligen också vid Allmags kile. Den danska flottan befann sig i vattnen 

kring Orust, i synnerhet vid Gullholmen, Mollösund och Svanesund.  

 

Orustborna drabbades på olika sätt. Befolkningen skulle betala extraskatter för att fi-

nansiera krigen och var dessutom tvingade att stå för proviant och liknande till trup-

perna. Landsbygden blev skövlad av soldater, både på land och från havet och i 

kustorterna fick man sina hus nedbrända och båtar stulna.  

 

Den mycket hårda beskattningen, underhållet av soldaterna och skövlingen ledde till 

en befolkningsminskning på Orust. Omkring en tiondel av gårdarna var ödelagda vid 
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Gyldenlöwefejdens slut år 1679 och många var utfattiga. Även adeln på Orust ham-

nade i ekonomiska svårigheter, eftersom det ökade skattetrycket drabbade även dem. 

Släkten Bildt förlorade delar av sitt godsinnehav. Knut Bildt anslöt sig till den norska 

sidan och blev efter freden av med Morlanda säteri under en kort tid. Släkten Green 

blev tvungna att sälja sina gods och Rossö förlorade säterirättigheterna.  

 

Ett annat problem, som tydligt märktes i kustbandet, var att handel med till exempel 

fisk inte kunde bedrivas som förr. Svenska kronan förbjöd bondeseglation och handel 

fick under en tid enbart bedrivas från Göteborg. Skattetrycket och den minskande han-

deln tillsammans med skövlingen av hus och båtar kan vara anledningen till att strand-

sittarbosättningarna minskade. Det var också många strandsittarplatser som försvann, 

ofta kring 1700-talets början. Exempel på detta är Lyreleje på Lyrs västsida, Vallerö 

och Härmanösund.  

 

Under det Stora nordiska kriget vid 1700-talets början blev det förnyad militär aktivi-

tet i farvattnen kring Orust. Den danska och norska flottan uppehöll sig i skärgården 

och särskilt kring 1716 – 1719 finns det berättelser om strandhugg, kapade laster och 

kidnappad ortsbefolkning. Den danske befälhavaren Peder Tordenskiold ankrade vid 

Gullholmen vid ett flertal tillfällen. Den svenska transportflottan, som passerade Orust 

på sin väg för att förse trupperna i Strömstad med förnödenheter, var eftertraktade by-

ten för danskarna.  

  

Landbaserat försvar var effektivt mot anfall från sjön och det var förmodligen därför 

som en skans blev uppförd vid Svanesund 1719 av svenskarna. Svanesund var strate-

giskt viktigt genom sin utskeppningshamn och sitt färjeläge med värdshus och tings-

hus. Först efter 1720 kom en längre period utan krig, vilket innebar en återhämtnings-

tid för Orust.  
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1750 – 1860: Sillfiske och nödår 

Den stora sillperioden 

De stränga handelsrestriktioner som under 1600-talet infördes av både danskar och 

svenskar luckrades med tiden upp. Statsmakterna fick alltmer upp ögonen för Bohus-

läns betydelse och försökte på olika sätt främja och uppmuntra näringar som jordbruk 

och fiske. Man hoppades säkert också att sillen skulle gå igen. 

 

Dessa förhoppningar infriades 1752, när täta sillstim rapporterades från Bohusläns 

södra skärgård. Ingen annan sillfiskeperiod har varit så rik och långvarig som den på 

1700-talet. Den kallades den "stora" sillperioden. På Orust blommade de små fiskelä-

gena upp. Folkmängden ökade snabbt, särskilt på västra Orust. Förutom sillsalterier 

anlades nu många trankokerier i skärgården. Utsocknes lockades till kusten men även 

torpare, bönder och daglönare från kustsocknarna fick en möjlighet att tjäna pengar. 

Sillfisken skedde under senhösten och vintern. Då krävde åkerbruket mindre insatser, 

vilket gjorde det möjligt för många att säsongsarbeta. 

Trankokerier 

I början av perioden saltades merparten av sillen in. Från 1780-talet och framåt bör-

jade trankokning som förädlingsmetod att bli mer lönande, och trankokerier anlades på 

många platser. Silltran blev en handels- och exportvara. Tranet var användbart till 

mycket: lädersmörja, lysolja, impregneringsmedel mm. Det såldes också på export. De 

som anlade sillsalterier och trankokerier var ofta handelsmän i städerna, inte minst 

Göteborg, men även handelsmän och större markägare från trakten. 

 

En restprodukt från trantillverkningen var de urkokta sillresterna, ”trangrumset”. Till 

en början vräktes detta bara ut i havet, där det ruttnade. Så småningom bestämdes att 

de trankokerier som inte kunde gräva ner avfallet skulle anlägga s. k. grumsedammar, 

dvs stenhägnander i vattnet som hindrade grumset från att flyta iväg. Även om grum-

set var illaluktande användes det till att gödsla åkermarken. Det totala antalet tran-

kokerier på Orust är omöjligt att få fram, men år 1787 finns uppgifter på att det fanns 

136 stycken på Orust och Tjörn tillsammans. Antalet sillsalterier bör ha varit ungefär 

detsamma.   

Avskogning 

Under 15–1600-talen hade exporten av timmer vid sidan av båtbyggeri, krigsbränder, 

bränslebehov och djurbete lett till att skogen minskade drastiskt i Bohuslän. I början 

av 1700-talet hade skogarna fått möjlighet till viss återhämtning. Forskningsresanden 

och Linnélärjungen Pehr Kalm beskrev ändå i sin bohuslänska resa 1742 det landskap 

han ser som "skallota berg". På östra Orust klarade sig skogen längst, men under 

1700-talets stora sillperiod med tillhörande befolkningsökning blev nästan all skog 

åter nedhuggen. Sillperioderna krävde trä som bränsle, tunnor, master, skepp och 
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byggnadsmaterial. Avverkningen skedde hänsynslöst och särskild omsorg om återväx-

ten. Kvar lämnades kala berg och ljunghedar. 

Sillperioden tar slut och fraktfarten tar vid 

Det rika sillfisket tog slut 1808. När sillfisket upphörde förändrades skärgården och 

befolkningen drabbades speciellt hårt. Från att tidigare ha sjudit av liv, avfolkades nu 

bygden. Några fiskelägen höll på att helt gå under. Isvintrar och missväxtår drabbade 

särskilt den utsatta befolkningen i skärgården. Trankokerier och sillsalterier montera-

des ner och byggnaderna flyttades, bland annat till Uddevalla och Göteborg, vilka 

båda drabbats av förödande stadsbränder 1806 respektive 1802. 

 

Sakta men säkert återhämtade sig ekonomin. Det storsjöfiske med backor (långrevar) 

från bankskutor som pågick även under sillperioden, fick ökad betydelse. Fraktseglat-

ionen ökade också. 1798 fick landsbygdsbefolkningen rätt att med mindre båtar bed-

riva både inrikes och utrikes fraktfart. Detta fick stor betydelse för skärgårdsbefolk-

ningen när sillen försvann. Efter det att seglationen släppts helt fri 1832 och närings-

frihetsförordningen instiftats 1864 började man gå på trader inom Kattegatt-Skage-

rackområdet till Östersjön och ibland även upp i Vänern. Historieskrivaren Axel Ema-

nuel Holmberg anger att det 1840 fanns 72 fraktfartyg bara i Morlanda pastorat. Segel-

fartygen ägdes i regel av partrederier, med bönder som delägare. Detta innebar också 

att många nya båtar behövde byggas, vilket i sin tur gynnade båtbyggerinäringen. 

Laga skiftet förändrar landsbygden 

Åkrarna hade sedan medeltiden varit uppdelade i tegar, långsmala ”remsor” av åker-

mark. Det innebar att varje gård i byn fick en del (teg) i varje åker, s.k. tegskifte. Sam-

tidigt var utmarken, dvs betesmarken utanför åker och äng, oftast samägd. Den ökande 

uppdelningen av gårdarna under 1600- och 1700-talen, t ex genom arvsskifte, ledde 

till en motsvarande uppdelning av åkertegarna, som blev allt smalare.  

 

På Orust med många ensamgårdar och småbyar var förhållandena mindre besvärliga 

än på andra håll, men i landet som helhet blev detta allt mer uppsplittrade åkersystem 

ett problem. Därför utfärdades 1757 förordningen om storskifte. Jordbruksmarken 

skulle samlas i så stora sammanhängande enheter som möjligt. Varje gård skulle i 

samlade enheter ha åker, äng och skog. Genomslagskraften blev dock inte så stor. På 

Orust genomfördes en del skiften mot slutet av 1700-talet. Bland annat skiftades ut-

mark som tidigare varit gemensam, exempelvis utmarken Kultehamn 1785. 

 

Ett ännu mer radikalt skifte var enskiftet som förordnades 1803. Det innebar att går-

dens ägor skulle samlas i ett enda stycke och att byarna splittrades, eftersom varje 

gårds byggnader skulle ligga på respektive skifte. Enskiftet fick dock liten genom-

slagskraft på Orust.  
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1827 utfärdades emellertid en stadga om Laga skifte, som fick större genomslag. Det 

var en kombination av storskifte och enskifte. Jorden skulle skiftas på så få lotter som 

möjligt. Om det var nödvändigt skulle några av byns gårdar med dess byggnader flytt-

tas till de nya lotterna. Laga skiftet fick en nästan total genomslagskraft under de föl-

jande årtiondena. De flesta byar splittrades, och vi fick det karaktäristiska utseendet 

med gårdar på en gles rad i mötet mellan berg och dal i de långsmala dalgångarna.  

Nya sätt att bruka jorden 

Ungefär samtidigt som skiftena genomfördes introducerades en rad moderna jord-

bruksredskap och brukningsmetoder. När de moderna järnplogarna introducerades un-

der 1800-talet kunde man i större utsträckning odla upp de tyngre lerjordarna som tidi-

gare fungerat som äng och bete, och åkerarealen ökade på bekostnad av slåtterängarna. 

Höslåtter på naturliga ängar ersattes av sått hö på åkerytor. 

 

Före laga skiftet inhägnades inägorna, dvs åker och äng, för att de betande djuren inte 

skulle kunna ta sig in. När betesmarken efter skiftesreformerna blev uppdelad mellan 

olika gårdsägare, hägnade man istället in betesmarken, för att hindra betesdjuren att ta 

sig ut. Studerar man hur äldre gärdesgårdar är byggda kan man iaktta denna föränd-

ring. De långa och raka stenmurarna som även finns i skogen är i regel uppförda efter 

det laga skiftet. En stenmur, som kanske ser gammal och nedrasad ut och som slingrar 

sig fram i terrängen, kan vara en mur som en gång skyddat inägorna.  

 

Det fanns en hierarki i landsbygdens jordbruksbebyggelse. En gård var en självständig 

brukningsenhet. Ett torp arrenderades och låg på marken till en gård, med byggnader, 

lite odlingsmark och rätt till bete på byns utmark. Arrendet betalades ofta med dags-

verken på gården. En backstuga var en enkel stuga på ofri grund utan tillhörande jord. 

Invånarna kallades för backstugusittare.  

Folket på hamnerna 

På Orust finns det två större områden som tidigare varit utmark till omkringliggande 

byar och gårdar; Storehamn på västra Orust och Kultehamn på sydöstra. Utmarkerna 

användes främst för bete, virkesuttag, torvtäkt och likande. Hamn, plural hamner är 

bohuslänskans ord för denna typ av karga, höglänta utmarksområden. 

 

När sillperioden tog slut 1808 blev många utan arbete. Kultehamn och Storehamn blev 

då en möjlighet att få någonstans att bo och skaffa sig en utkomst. Inflyttningen till 

hamnerna innebar inte bara att torp och backstugor uppfördes, utan också en omfat-

tande uppodling av all odlingsbar mark. Man anlade stenhägnader, gärdesgårdar och 

fägator.  

 

Livet för hamnernas folk var hårt, fattigt och utsatt. Vid sidan av det egna jordbruket 

var man tvungen att göra dagsverke för att betala hyran för marken man bodde på. En 

viktig inkomst för många var att repa ljung och sälja som bränsle till de boende i ex-

empelvis kustsamhällen. Det berättas att tiggare var en mycket vanlig syn i trakterna 
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under 1800-talet. År 1943 fick man inte längre ta betalt för arrende med dagsverke och 

då upphörde formellt torpen. 

 

Torp kunde även bebos av soldater och båtsmän. På Orust verkar det ha varit enbart 

båtsmanstorp. Varje rote på Orust var skyldig att rekrytera en båtsman och förse denne 

med ett torp för sin försörjning. Paraten på den södra delen av Storehamn är ett exem-

pel på ett sådant båtsmanstorp. Båtsmannen hade inte skyldighet att göra dagsverke, 

däremot skulle de underhålla torpet och sköta marken, samt göra krigstjänst. En båts-

manstjänst var ett sätt för många unga att skaffa sig något eget och kunna gifta sig.  

 

Båtsmanstorpen var ofta placerade på ängsmarker och vid laga skiftet fick ofta båts-

männen flytta på sig och hamnade alltsomoftast på hamnerna. Skällersbacken och Pa-

raten i norra respektive södra Storehamn är två exempel på båtsmanstorp. På öarna 

och de så kallade stranderna, fiskelägena, saknades i regel odlingsbar mark vilket in-

nebar att båtsmännen istället fick sin ersättning i pengar. Båtsmanshållet började av-

vecklas i slutet av 1800-talet och upphörde helt 1901 när allmän värnplikt infördes. 

Kolera 

Flera koleraepidemier hemsökte Orust under 1800-talet. Västra Orust drabbades hård-

ast, sannolikt på grund av att smittan kom sjövägen. Enligt församlingsprotokoll från 

1830-talet var dock förberedelserna inför smittan mycket olika i Morlanda jämfört 

med t ex Myckleby pastorat. I Myckleby tog de varningarna och rekommendationerna 

från myndigheterna på allvar medan församlingarna i väster sköt på förberedelserna 

tills faran var en realitet, med anledning av ekonomiska svårigheter. I Myckleby var 

det endast två stycken som dog; en torpare från Stillingsön som varit i Göteborg och 

dennes dotter. I Morlanda pastorat var det däremot omkring 340 som föll offer för ko-

lerans härjningar. 

 

På grund av rädslan för smittan begravdes de som dog i kolera inte på den ordinarie 

kyrkogården utan på särskilda kolerakyrkogårdar. Sådana kyrkogårdar finns på flera 

platser på Orust, exempelvis Kårehogen, Valön, Tegneby och Stala. Några av dessa är 

utmärkta med en minnessten. 

 

Koleran kom tillbaka i vågor på 1850-talet och 1860-talet.1853 berördes främst Eds-

hultshall då 22 av samhällets invånare dog under kort tid. Samhället blev avspärrat un-

der sex veckor för att hindra spridning och socknen fick bistå de boende med proviant. 

1855 dog 24 personer i Hälleviksstrand. De blev smittade via en sjuk sjöman där de 

först inte förstod att det var kolera. Utbrottet var även här endast begränsat till sam-

hället. På 1860-talet kom en ny våg och enstaka föll offer i pastoratet men 1866 var 

det Gullholmen som drabbades hårdast med 36 döda.  
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1860 – 1930: Befolkningsökning 

Nödårens påverkan på Orust 

1860-talet var för många mycket svåra tider med missväxt och svält, vilket medver-

kade till att emigrationen till Amerika tog fart. För Orusts del blev dock aldrig utvand-

ringen riktigt så stor som på andra håll, kanske för att sillen kom tillbaka till Bohus-

kusten 1877 och förde med sig nya inkomster. 

 

Trots allt ökade befolkningen på Orust och många nya torp och backstugor anlades på 

utmarkerna. Folkökningen nådde sin kulmen efter 1800-talets mitt. År 1880 uppnåd-

des det högsta befolkningstalet, 18 129 invånare. Efter denna tidpunkt började en ut-

flyttning som pågick ända till slutet av 1960-talet.  

Jordbrukets rationalisering 

Hushållningssällskapen som bildades i början av 1800-talet var oerhört viktiga för ut-

vecklingen av Sveriges landsbygd under 1800-talet. De spred information och kun-

skap om bl. a. förbättrade brukningsmetoder. De bidrog till att förhållandena på lands-

bygden förbättrades socialt och ekonomiskt, liksom till att livsmedelsproduktionen 

ökade och rationaliserades, och till skogsplantering.  

 

Mot slutet av 1800-talets slut märks också en omfattande nybyggnation av såväl bo-

stads- som ekonomibyggnader på landsbygden. Industrialiseringen gav även jordbru-

ket nya maskiner, såsom separatorer, eller tröskverk, vilka motoriserades när gårdarna 

fick elektricitet. Mjölkmaskinen uppfanns 1917 men det var efter andra världskriget 

som den började bli vanlig. 

 

I början av 1900-talet var jordbruket alltjämt den viktigaste näringen på landsbygden. 

Utöver sedvanlig spannmålsproduktion blev också andra varor efterfrågade. På 1920-

talet började till exempel många bönder att odla ärter och grönsaker på kontrakt för 

Hugo Hallgrens konservfabrik i Ellös. Med ärttröskorna, som inköptes av konservfa-

briken, fick dessa kontraktsodlingar ett stort uppsving. I Bovik konservabriker AB:s 

fabrik i Hälleviksstrand som startade 1934, konserverade man förutom fisk och sill 

även grönsaker.  

 

Skogen skattades fortfarande hårt i slutet av 1800-talet. Reaktioner mot skogssköv-

lingen resulterade nu, efter många års påtryckningar från först Domänstyrelsen och se-

dan Hushållningssällskapet och skogsvårdsstyrelserna, i att skog började planteras. 

Markägarna var ovilliga till att börja med då de befarade att betet skulle bli lidande. 

Men genom att bönderna började odla foderväxter så att behovet av bete minskade 

förändrades inställningen, och mark kunde lättare avsättas till skogsbruk. Genom 

denna skogsplantering förändrades landskapet. Ljung och enbuskar ersattes av gran-

skog. Rester av den lövskog som en gång varit dominerande på Orust finns numera 
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endast på vissa platser. Dessa bestånd av ek och bok är ofta skyddade genom natur-

vårdslagen, till exempel i naturreservaten runt Kollungeröds vatten och på Valön.  

Fraktfart, havreexport och nya kommunikationer 

På 1800-talet fanns stor efterfrågan på havre från England, med kulmen 1875–1880. 

Sveriges största havreexportör William Thorburns söner i Uddevalla hade magasin på 

flera platser i Bohuslän. På Orust var det framförallt för fraktfarten i Nösund och Häl-

leviksstrand som havreexporten blev viktig. Där byggdes stora havremagasin, i vilka 

havren kunde lagras för vidare transport till England med fraktskuta. Under 1890-talet 

minskade havreexporten, priserna gick ner på grund av konkurrensen med amerikansk 

majs och rysk havre. Bönderna fokuserade därefter alltmer på mjölkproduktion istället 

för på spannmålsproduktion.  

 

Under 1800-talets andra hälft kom ångbåtstrafik igång längs Bohuskusten, vilket un-

derlättade resande och transporter. Man fick då reguljär trafik till Göteborg och Udde-

valla, vilka i sin tur hade järnvägsförbindelser med övriga landet sedan 1862 respek-

tive 1867. Ett av de större rederierna var Ångbåtsaktiebolaget Bohuslänska kusten, bil-

dat 1876. Med ångare som S/S Uddevalla, Kung Rane, Viken, Borgila och den 1914 

byggda S/S Bohuslän, den enda kvarvarande fortfarande driven med ånga, kunde man 

snabbt ta sig längs Bohuskusten till Göteborg eller Oslo, och in genom fjordarna till 

Uddevalla.  I kustsamhällena byggdes ångbåtsbryggor, som kunde ta mot ångfartygen, 

och som också kom att fungera som lokala samlingspunkter. 

Kyrkorna blev för små 

Den stora befolkningstillväxten under 1800-talet och den fast förankrade kyrksam-

heten gjorde att kyrkorna blev för trånga. Alla Orusts medeltida kyrkor med undantag 

för Morlanda ersattes med nybyggen under 1800-talet. Även Morlanda kyrka skulle ha 

rivits om den inte hade varit en patronatskyrka, vilket innebar att ägaren till Morlanda 

säteri bl. a. hade rätt att tillsätta präst. En långdragen tvist om vem som skulle bekosta 

ett nytt bygge, församlingen eller patronus, gjorde att kyrkan kom att stå kvar.  

 

I kustbandet påverkades också behovet av nya kyrkor av fiskets konjunkturer. 

Mollösund fick kyrka på 1500-talet, kanske i samband med 1500-talets sillperiod. På 

Käringön och Gullholmen byggdes kyrkor under 1700-talets sillperiod. Hälleviks-

strand fick kyrka 1904, och Flatön 1928. 

 

Den schartauanska väckelsen under 1800-talet präglade Orust på flera sätt. Flera av 

Henrik Schartaus efterföljare kom att under någon tid vara verksamma som präster 

här. Väckelsen kännetecknades bl.a. av kyrksamhet och söndagshelgd. Prästen hade en 

mycket stark ställning. Man avvisade alla andliga sammankomster utanför det lagstad-

gade kyrkolivet. På Orust har det därför funnits mycket lite frikyrklig verksamhet.  
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Bankskutor, sjöbåtar och kuttrar 

Storsjöfisket var under 1800-talet ryggraden i fisket. Under 1800-talets första hälft be-

drevs fisket från s k bankskutor, som var däckade och tremastade med råsegel på för- 

och stormast. Man fiskade efter långa och torsk ute på bankarna på Nordsjön. Ute på 

fiskeplatsen kunde för- och stormasten tas ner för att ge bättre arbetsutrymme.  

 

Storsjöfisket var ett havsfiske med backor eller storbackor (långrevar) som Orustfis-

kare bedrivit sedan långt tillbaka i tiden. Backan har en mycket lång lina vid vilken en 

mängd krokförsedda känsor eller tafsar är fästade. Från en lillebåt (”skebåt”), som 

följde med bankskutan, lades backorna i på eftermiddagen och togs upp följande mor-

gon. Som agn användes styckad kolja och makrill som dragits upp med mindre 

backor. Under perioden 1810–1887 hade storbackefisket en ledande ställning inom 

västkustfisket, med kulmen 1863 då det stod för 70 % av det totala fångstvärdet. 

 

Bankskutorna var något svårseglade, och kring 1800-talets mitt utvecklades en ny båt-

typ, de s k sjöbåtarna. De var relativt lika i skrovet ovanför vattenytan, tvåmastade, 

och med kortare köl. Den kortare kölen och att de var riggade med gaffelsegel gjorde 

dem mycket mer lättmanövrerade, och man kunde segla ut backorna. Många sjöbåtar 

kom att byggas, inte minst på Orust. 

 

1877 inleddes en ny sillperiod, som bidrog till en god ekonomi i fisket, även om sill-

fisket inte fick en så dominerande ställning som under 1700-talet. 

 

Avsättningsmöjligheterna för fisk både inrikes och utrikes förbättrades mot 1800-ta-

lets slut. En bidragande orsak var nya transportmöjligheter, en annan att kvaliteten på 

de svenska fiskeprodukterna höjdes genom nya behandlingsmetoder.  

 

På 1880-1890-talen skedde ytterligare en förändring, som var en kombination av två 

faktorer. Dels öppnade sig en marknad för rökt makrill i USA, dels blev engelska 

trätrålare till salu. I England kallades de ”smack” men här kallades båttypen kutter.  

 

Kuttrarna hade större lastkapacitet och var modernare vad gäller manskapsutrymmen 

än sjöbåtarna. De var till salu eftersom man i England hade börjat använda ångtrålare 

av stål från 1881 och framåt. 1884 köptes den första kuttern i Bohuslän till Grundsund. 

 

Makrilldörjet i sig har lång tradition i Bohuslän, där man drar revar med agnade kro-

kar efter en seglande båt. Med dörjestänger ut från sidorna kan man ha fler revar.  

Dörjebåtarna var tidigare små, 35–40 fot, och klarade inte de hårda stormarna ute till 

havs, utan fisket fick bedrivas nära kusten.  

 

Med kuttrarna kunde man dörja makrill ute till havs, och den goda lastkapaciteten 

gjorde dem också lämpliga för fraktfart. Ett stort antal kuttrar köptes in till fiskelä-

gena, Gullholmen, Mollösund och Grundsund blev de största kutterhamnarna. På 
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Gullholmen fanns som mest 57 kuttrar år 1912. Makrilldörjet bedrevs från mitten av 

juli till mitten av september. Fångsterna såldes i hamnar på norska Sörlandet. 

 

Makrilldörjets storhetstid på Nordsjön varade från 1887 till 1920. 1920 förbjöd USA 

all försäljning av spritdrycker. Den salta makrillen hade rökts och sålts som whisky-

tilltugg, och när spritförsäljningen förbjöds sjönk priserna på makrill och nordsjödörjet 

upphörde.  

1800-talets sillfiske och konservindustrin 

1800-talets sillperiod kom att bli betydelsefull för kusten och kustsamhällena. Befolk-

ningen ökade, konjunkturerna var goda, och många byggde om sitt hus eller byggde 

nytt. Det var under denna tid som de karaktäristiska raderna med sjöbodar på allvar 

började växa fram. Fler och större båtar med allt större redskap krävde utrymme. 

 

För att bevara fisken kan den konserveras genom torkning och saltning samt kabeljo-

beredning som innebär att fisken både saltas och torkas. På Mollön kan man fortfa-

rande se ställningar där spilad långa har torkats. Under 1800- och 1900-talet kom 

också konserveringen som ett sätt att ta tillvara fisken. 

 

Förutom storsill så fiskade man även den mindre skarpsillen. Den såldes färsk eller 

saltad, då kallad brissling. Eftersom skarpsillen förlorar sin fina smak när den saltas så 

var inte efterfrågan så stor. Inlagd i kryddlag kallas skarpsillen ansjovis, och på 1840-

talet startade ansjovistillverkning i Drammen i Norge och i Fjällbacka.  

 

Salteriidkaren och handelsmannen J. J. Hallgren på Gullholmen började med att sälja 

brissling på 1850-talet. 1864 startade han en konservfabrik på ön. Här introducerades 

flera nyheter som var viktiga för ansjovisindustrin, bland annat skinn- och benfri deli-

katessill. Man var också först med att lägga in ansjovis i hermetiskt slutna kärl. 1898 

köptes Hallgrens konservfabrik av det nybildade bolaget AB Sveriges förenade Kon-

servfabriker (SFK). Verksamheten var igång fram till 1965, och byggnaden finns kvar, 

om än i förändrat skick. 

 

Sonen Hugo Hallgren flyttade 1901 till Ellös där han startade en ny konservfabrik, 

som var igång fram till 1989. 

 

Konservfabriken blev snart en typisk kvinnoarbetsplats. Kvinnornas nya inkomster var 

säkert mycket välkomna i många stugor. Att arbeta på konservfabrik var dock ett hårt, 

kallt och blött arbete. Långt in på 1900-talet var arbetsförhållandena inte bättre än un-

der pionjärtiden på 1800-talet. 

 

När sillen kring sekelskiftet drog sig ut från kusten, hade man bättre beredskap än tidi-

gare. Båtar och redskap var nu sådana att man kunde följa sillstimmen ut till havs. I 

början av 1900-talet började man montera in motorer, s. k tändkulemotorer, i fiskebå-

tarna. Effektivare fiskeredskap, som t. ex. snörpvaden medförde större fångstmängder. 
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På 1920-talet började svenska båtar delta i Islandsfisken. 1900-talets allt effektivare 

fiske kom dock successivt att sysselsätta allt färre personer. 

 

Sammantaget innebar perioden från 1860/70-tal och fram till första världskriget ett 

ekonomiskt uppsving, som också satte avtryck i kustsamhällenas bebyggelse. Flera 

faktorer bidrog sedan till en förändrad ekonomi för fisket på Orust efter första världs-

kriget. Under 1900-talets början växer södra Bohuslän och Göteborgs skärgård i bety-

delse inom fisket, liksom området runt Kungshamn. Fiskarna här drev på utvecklingen 

av näringen genom omfattande investeringar i nya redskap och båtar. Utvecklingen på 

övriga Bohuskusten gick inte lika kraftigt framåt. Under 1920- och 1930-talet kom 

därför bebyggelseutvecklingen i Orusts kustsamhällen att bromsas upp kraftigt. 

Båtbyggeriet, Orusts viktigaste näring? 

Båtbyggeriet har under många århundraden varit viktigt för ön och Orust har kommit 

att bli något av ett centrum för denna verksamhet i Bohuslän. Den äldsta säkra uppgif-

ten om båtbyggeri med anknytning till Orust är som nämnts tidigare från 1253 när 

kung Håkon Håkonsson lät bygga sig ett skepp på Rafnshollt i närheten av Härmanö.  

 

Om båt- och fartygsbyggeri på Orust under medeltid och 1600-tal finns mycket få 

uppgifter. Sannolikt har det hela tiden funnits ett båtbyggeri för att tillgodose åt-

minstone fiskets och lokalbefolkningens behov. 

 

Efter Bohusläns övergång till Sverige ökade skeppsbyggeriet vid fjordarna innanför 

Orust. En anledning var att många skepp förstördes under de återkommande krigen. 

Tillgång fanns både på lätt åtkomligt virke och båtbyggare. Även vattensågar fanns i 

närområdet. Båtbyggeriet har fortsatt att ha en stark ställning i innerfjordarna runt 

Orust. På Orust har båtbyggande ofta kombinerats med jordbruk. I de trakter som blev 

kända för sina varv var odlingsmarken ofta ganska begränsad och båtbyggeriet gav ett 

viktigt tillskott i ekonomin. 

 

Exempel på 1700-talets båtbyggare i Myckleby pastorat är bonden och skeppsbygg-

mästaren Olof Andersson i Syltenäs som enligt Myckleby kyrkobok dog 1772. Säker-

ligen låg hans varvsplats vid Syltenäs hall, där senare många fartyg byggdes. Också på 

Ängön nämns båtbyggeri på 1770-talet. 

 

När fraktseglationen blev fri och näringsfriheten infördes under 1800-talet fick frakt-

farten ett ordentligt uppsving, och fartygsbeståndet ökade kraftigt i Bohuslän. Det blev 

en blomstringstid för varven på Orust. 

 

På nordvästra Orust var Kungsviken, Brattås och Svineviken kända för sitt båtbyggeri. 

En annan plats med båtvarv var Söbben i Torps socken. Längs insidan av Orust kan 

nämnas Slussen, Krogane och Syltenäs. Även i Lyresund har det funnits flera varv. I 

de norra och östra delarna av Orust fanns fortsatt tillgång till skog, vilket gav virke till 

båtarna. Dessutom fanns virke i närliggande områden på fastlandssidan.  
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När kuttrar köptes in från England innebar det nedgång för det traditionella båtbygge-

riet. De varv som byggde större segelskutor lades ned eller förändrade sin verksamhet. 

I början av 1900-talet startade ändå nya varv, t ex Hälleviksstrands slip som hade för-

byggnader, dvs. ombyggnation, av kuttrar som specialitet.  

 

Det moderniserade fisket med motor och trål krävde nya båtar, och byggandet av fis-

kebåtar kom igång under mellankrigstiden, och fortsatte efter andra världskriget. Be-

ställningar på fiskebåtar till Island på 1940-talet hade som krav att bygget skedde un-

der tak, varför flera varv uppförde varvshallar över sina slipar, som exempelvis på 

Hälleviksstrands varv. 

Sommargästerna kommer 

I Sverige hade man sedan 1600-talet druckit mineralvatten vid hälsobrunnar. Bohuslän 

betraktades av många resenärer före 1800-talet som ett fult landskap; kalt, grått, intets-

ägande och ogästvänligt. Under 1800-talet ändrades detta. Den nya form av kuranstalt 

som då växte fram var badorten, huvudsakligen belägen på den nyss ”upptäckta” väst-

kusten. Man började anse att den saltmängda havsluften och det salta havsvattnet var 

hälsosamt. Sjuka, svaga och lytta, alla kunde få bot för sina krämpor genom saltet, 

gyttjans eller tångens mirakulösa inverkan. Till en början låg badorterna inne i lum-

miga skyddade fjordar, som exempelvis Gustafsberg utanför Uddevalla, Svanesund 

och Stillingsön på östra Orust, och Henån på öns norra del. Efter en tid lockade fria 

rymder och karg natur sommargästerna till den yttre skärgården. På 1880- och 1890-

talen kom Ellös, Käringön, Nösund och Hälleviksstrand i ropet som badorter. Med de 

transportmöjligheter som ångbåtstrafiken under 1800-talets andra hälft gav var det inte 

längre några svårigheter för stadsbor att ta sig till fiskelägen och öar.  

 

Livet i kustsamhällena förändrades om sommaren. Då kom stadsborna klädda i luftiga 

bomullstyger och kritade skor. Badinrättningar och societetshus kom att uppföras på 

en del platser. Till att börja med hyrde badgästerna in sig hos lokalbefolkningen, me-

dan ägarfamiljen under tiden bodde i övervåningen eller i den inredda källaren. Efter-

hand uppförde sommargästerna egna sommarhus. Badgäströrelsen innebar nya in-

komstkällor för ortsbefolkningen, förutom att hyra ut bostäder kunde man exempelvis 

ta ut badgästerna på nöjesseglingar. 
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1930 - nutid: Det moderna samhället gör entré 

Jordbruket specialiseras 

Nya metoder och maskiner inom jordbruket minskade behovet av arbetskraft vilket 

ökade avfolkningen av landsbygden. Gårdarna blev färre men på tack vare effektivise-

ringen låg produktionsnivån på samma nivå som tidigare. Från år 1900 minskade folk-

mängden genom utflyttning oupphörligen ända till 1968. Då bodde på Orust 8 827 in-

vånare; mer än en halvering sedan sekelskiftet.  

 

Efter andra världskriget blev det vanligare med specialisering och monokultur inom 

jordbruket. Gårdarna blev djurgårdar med enbart foderväxtodling eller spannmålsgår-

dar. Traktorer ersatte hästar. Utvecklingen påverkade ekonomibyggnaderna på flera 

sätt. Ladugårdar fick högre höskullar, då ökad mjölkproduktion innebar större foder-

konsumtion vilket krävde större lagringsutrymme. Den tekniska utvecklingen skapade 

också nya behov. Exempelvis krävde skördetröskningen mekaniserad torkning av 

spannmålen i torkanläggningar. Särskilda mjölkrum byggdes med kylningsanlägg-

ningar i och med andelsmejeriernas expansion på 1930-talet och ökade krav på hygi-

enisk hantering av mjölken.   

Varven - nöjesbåtar i trä och plast 

En del varv fortsatte att bygga bruksbåtar eller satsade på reparationer och ombyggna-

der av befintliga båtar. Andra satsade på nöjesbåtar, framförallt efter andra världskri-

get, först båtar i trä och sedan i glasfiberarmerad plast.  

 

Exempel på detta är Gösta Johanssons varv i Kungsviken. Gösta var traditionellt sko-

lad båtbyggare men startade efter krigsslutet en verksamhet inriktad mot fritidsbåtar. 

Ett annat är Harry Hallberg, som också han startade varvsverksamhet i Kungsviken 

ungefär samtidigt, 1944. Så småningom övergick man till serietillverkade båtar i plast. 

Varvet flyttade på 1960-talet till Ellös, och 1972 övertogs Hallbergs av Christoph 

Rassy, som sedan 1960-talet byggt båtar i Hallbergs gamla lokaler i Kungsviken, och 

företaget blev Hallberg-Rassy. 

 

Den första svenska serietillverkade plastbåten var en jolle som tillverkades av Svenska 

Livbåtsvarvet i Allmags varvs gamla lokaler 1952. Metoden utvecklades och omkring 

10 år senare tog tillverkningen fart bland båtvarven på Orust. Plastbåtsindustrin är nu-

mera kommunens största näringsgren.  

Bilismen 

Om man inte kom med båt, kunde man i slutet av 1800-talet kunde man ta sig till 

Orust via färjelägena Nötesund, Svanesund och Skåpesund. Innan vägnätet byggdes ut 

under första halvan av 1900-talet så var det fortfarande lättare att transportera sig via 

vatten än över land.  
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Kring sekelskiftet och under de första årtiondena av 1900-talet så var ångbåtstrafiken 

fortsatt viktig, men denna trafik minskade kraftigt i betydelse i och med att vägtrafiken 

ökade i betydelse.  

 

På fastlandet byggdes järnvägsnätet ut men på Orust blev det istället blev SJ:s busstra-

fik som kom att nå ut till samhällena. Busstrafiken krävde förbättrade vägar. Järnvägs-

styrelsen medverkade tillsammans med bidrag från arbetslöshetskommissionen, s.k. 

AK-arbeten, till att vägnätet på Orust förbättrades och utvecklades för att busslinjerna 

skulle bli en realitet. Upprustning av färjeläget mellan Kolhättan och Svanesund, samt 

en ny färja tillräckligt stor för bussar, var en förutsättning för busslinjen Stenungssund 

- Ellös som invigdes 1926. Därefter följde den ena sträckan efter den andra, till exem-

pel vägsträckan mellan Sollid och Nösund som invigdes i december 1958. Den inne-

fattade tunneln genom Stigberget vid Boxvik som blev Sveriges första och även kort-

aste landsvägstunnel.  

 

På 1950-talet hade de landburna förbindelserna och bilismen helt tagit över transpor-

terna till ön och ångbåtarnas epok gick i graven och fraktfarten minskade påtagligt. 

Skåpesundsbron byggdes 1938 (ersattes av en ny 1981). 1960 hade Tjörnbroarna blivit 

klara och 1966 ersattes färjeöverfarten vid Nötesund med bro och tunnel. 

Industrialisering och villaområden 

Lönsamma verksamheter som trålfiske, storbackefiske, konservindustri och sjöfart ut-

vecklades i några samhällen fram till mitten av 1960-talet men efter 1965 minskade 

nordsjöfisket drastiskt och många fiskare sålde sina båtar. Industrierna i storstäderna 

lockade många dit. Under 1970-talets oljekris och ökad medvetenhet om storstadens 

nackdelar och miljöförstöring startade åter en svag återflyttning till vissa kustorter. På 

Orust bidrog Tjörnbroarna och den nya väg 160 via Henån över broarna vid Nötesund 

till att pendling till jobb på fastlandet gick lättare. Byalag och skärgårdsråd bildades 

och verkade för fortsatt boende och nya verksamheter i kustorterna. Nya villaområden 

byggdes i utkanterna av samhällena, med byggnadssätt som snarare följde en nationell 

standard utan anpassning till lokal byggnadstradition och befintligt landskap.  

 

Kustorterna har under 1900-talet omvandlats från fiskelägen, skepparorter eller indu-

strisamhällen till servicesamhällen, pendlarorter eller fritidsbyar, med en befolkning 

som är mer blandad än tidigare. Den äldre bebyggelsen finns dock till största delen 

kvar. 

Träffpunkter och bygdecentrum 

Centrum för bygden var tidigare sockenkyrkan, där alla viktiga händelser avhandlades 

och kungjordes. Kustsamhällena fick naturligtvis tidigt en betydelsefull roll i och med 

det handelsutbyte som där ägde rum. Men även på landsbygden uppkom nya träff-

punkter under andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet.  
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När förbudet mot handel och näringar på landsbygden upphävdes 1864, startade flera 

driftiga handelsmän affärer och andra verksamheter. Platser som Assmunderöd, Ilan-

dafors och Kårehogen blev små centralorter för bygden. Förutom att det underlättade 

för landsbygdsbor att få tag på nödvändiga varor så blev lanthandeln den nya mötes-

platsen där nyheter spreds. Småindustrier som mejerier, sågar, kvarnar, smedjor och 

senare mekaniska verkstäder etablerades också för att kunna ge service till jordbruket.  

 

Bilismens genombrott på 1950-talet förändrade dock kommunikationsmönstret längs 

kusten. Godstransporter och personresor utgick tidigare från havet och hamnarna vari-

från varorna sedan fraktades vidare med kärror dragna av hästar eller personer. Lastbi-

lar, bussar och privat bilar underlättade varuleveranser men utvidgade successivt 

också den yta befolkningen rörde sig på. Lanthandlar och annan näringsverksamhet la-

des därför ofta ner på 1960–70-talen och verksamheter samlades i tätorterna. 

Dansbanor på landsbygden 

Ungdomar har i alla tider träffats och dansats, i regel vid ett vägskäl eller på en lämp-

lig gräsplan. I Morlanda socken var det populärt att träffas vid Strömsholm och i 

Backa (Backebro), vid avtagsvägen mot Bua. I början av 1900-talet började dock 

dansbanor anläggas. Ofta var det på initiativ av ungdomarna själva men lika ofta var 

det någon idrotts- eller skytteförening som låg bakom, som t ex Allmags festplats. Of-

fentliga danstillställningar fick dock inte anordnas om inte någon organisation stod 

bakom, därför blev föreningslivet ofta involverade. Ett exempel på detta är Brattås Cy-

kelklubb, som bildades 1933 bl. a. med syfte att kunna arrangera dans på den då ny-

byggda dansbanan på Fundeskärr.  

Kommunsammanslagning: Småkommuner blir en stor 

Före 1862 behandlades ärenden vid sockenstämman. Ärendena rörde mestadels kyrk-

liga angelägenheter, som underhåll av kyrka och prästgård. Med tiden breddades frå-

gorna och handlade exempelvis även om fattigvården. 

 

Med kommunalreformen 1862 blev socknarna på landsbygden landskommuner. Sock-

enstämman ersattes då av kommunalfullmäktige. Fram till kommunreformen 1952 be-

stod Orust av 10 kommuner. 

 

Exempel på frågor som hanterades var åldringsvården, och på 1920-talet byggdes 

Trolltorps ålderdomshem vid Vräland, på sin tid en av Orusts största byggnader. Huset 

brann ner 1984. 

 

Från slutet av 1800-talet och fram till 1971 var det också vanligt att tätorter på lands-

bygden inrättades som municipalsamhällen vilka, oberoende av den omgivande lands-

kommunen, hade skyldighet att ansvara för tillämpningen av stadsstadgorna. Sam-

hällena hade även egen beskattningsrätt för nödvändiga åtaganden, som exempelvis 

renhållning, vägar, ordningsföreskrifter, anslagstavlor och ångbåtsbryggor. På Orust 
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var till exempel Gullholmen, Hälleviksstrand och Stocken municipalsamhällen. Exem-

pel på ett av ansvarsområdena var brandskydd, och i flera kustsamhällen hittar man 

därför en liten brandstation, som i Mollösund, där en brandkår bildades 1928 med 

först ett litet hus i trä för brandsprutan (spruthus) som senare ersattes med den nuva-

rande. 

 

Nya lagar om social trygghet i början av 1900-talet och andra frågor som genomföran-

det av enhetsskola, senare grundskola, ställde ökade krav på kommunerna. De små 

kommunerna fick gå samman till större enheter. År 1952 bildades Morlanda storkom-

mun av Mollösund, Käringön, Gullholmen och Morlanda. Tegneby, Röra och Stala 

slogs ihop till Tegneby storkommun, och Myckleby storkommun bildades av Långe-

landa, Torp och Myckleby. Ytterligare ökat samarbete blev snart nödvändigt. 1962 

gick Tegneby och Myckleby samman och bildade Östra Orusts kommun. 

 

Den 1 januari 1971 slogs de två kommunerna ihop till nuvarande Orust kommun. 

Kommunens huvudorter 

De samhällen som nu är kommunens huvudorter har inte varit det särskilt länge. 1975 

bestämdes att Henån, Ellös och Svanesund skulle vara huvudorter för servicen i de 

olika kommundelarna. 

Henån – kommunens centralort 

Hemmanet Henån med rötter i medeltiden tillhörde åtminstone sedan 1519 Morlanda 

säteri. Gården såldes 1635 till länsman Hans Rasmusson, vars avkomlingar senare 

upplät den till bönder. Den gamla gårdsbebyggelsen låg uppe på backkrönet strax in-

vid nuvarande Henåns skola. Efter skiftet 1823 splittrades byn, och utmarken nere vid 

ån började bebyggas. En bro över ån högre upp mot Högeliden fanns redan 1594. Se-

nare tillkom en bro på nuvarande plats.  

 

Den första affären startades 1850 av handlanden J.F. Andersson. Utöver affär, post 

och gästgiveri som han anlade vid åkanten nära nuvarande församlingshemmet främ-

jade han ångbåtstrafiken och lanserade Henån som badort. Handelsgården vid bron, 

också kallat Saras hus, är även den en representant för Henåns växande betydelse som 

knutpunkt. Huset byggdes 1873 av Johan Eriksson, vars barnbarn Sara senare bl. a. 

drev post och telegrafstation i huset. 

 

Under 1900-talet har Henån genomgått en kraftig utveckling. 1926 tillkom platsens 

första industri, en stenkvarn. Den följdes av sågverk och flera småbåtsvarv. Den nya 

väg 160, som byggdes genom Henån i början av 1960-talet, kom kraftigt att öka tätor-

tens utvecklingsmöjligheter. Samtidigt pågick sammanslagningen till en enda kom-

mun. Henån segrade slutligen i dragkampen om var den nya kommunala förvaltningen 

skulle ligga. 1969 stod Orusts första högstadieskola klar i Henån. Annan service som 

läkarcentral, ålderdomshem och sjukhem samt flera banker och affärer tillkom under 

1970-talet. Ett nytt centrum som kallas Hamntorget byggdes 1986. 



- 40 - 
 

Svanesund – ett färjeläge 

Första gången Svanesund påträffades i skrift är år 1501 då den danske kungen Hans 

beordrar några skepp att löpa in i ”Lange svnd” och ”Swane svnd” för att lasta timmer. 

Svanesund var alltså redan för 500 år sedan en känd hamn. Strömmen i sundet är kraf-

tig vilket innebär att farleden nästan alltid är isfri. Under stränga vintrar är platsen där-

för omtyckt av svanar, vilket möjligen är anledningen till sundets namnet. Svanesund 

har dessutom varit den bästa överfarten mellan Orust och fastlandet. Ordnad färjeför-

bindelse fanns redan 1594. Under 1600-talet startade färjemannen gästgiveri. Detta ut-

ökades 1686 med tingshus för Orusts och Tjörns domsaga. I början av 1800-talet över-

togs gästgiveriet av den driftiga Carl Bågenholm. Han utvidgade verksamheten med 

bland annat brännvinsbränneri. Detta ersattes senare av ett spannmålsmagasin, som i 

sin tur revs 1984 för de nya färjelägets skull. Tingshuset, gästgiveriet och posthuset 

ödelades genom en eldsvåda 1911. Därefter blev Varekil tingsställe för Orust och 

Tjörn, och ett nytt tingshus stod klart i Varekil 1912.  

 

I början av 1900-talet byggdes en rad sommarvillor längs sjökanten. Men först efter 

det att orten fått elektrisk ström 1932 startade Svanesunds egentliga utveckling. Före-

taget ASEA elektrifierade härifrån stora delar av Orust och Tjörn. Tätorten växte ut-

med Färjevägen ända upp till Ängås där nya skolor byggdes. 

Ellös 

Ellös nämns första gången år 1610 som ett fiskeläge med fem strandsittare. Med kvin-

nor och barn kanske befolkningen då uppgick till 30 personer. 1646 lär det ha funnits 

tre skutor i fiskeläget. Under 1700-talets sillfiskeperiod ökade folkmängden i sam-

hället. Ett trankokeri, som kallades Holmen, byggdes 1794 av företaget Michael 

Kochs Söner i Uddevalla. När sillen tog slut 1808, minskade befolkningen kraftigt.  

 

Det blev dock bättre tider för Ellös när en ny sillperiod inträffade i slutet av 1800-talet.  

1901 byggdes en konservfabrik som fick stor betydelse för samhällets utveckling, an-

lagd av tidigare nämnde Hugo Hallgren, med en stor byggnad för sillinläggning och 

tillverkning av bleckkärl. I samband med ett ägobyte 1917 byggdes fabriken till, och 

sortimentet utökades. Fabrikens inläggning av grönsaker medförde att många i Ellös 

fick extra inkomster. 1944 övertogs konservfabriken av Kooperativa förbundet. 1989 

lade Foodia ner verksamheten i Ellös, men fortfarande sker fiskberedning och kon-

servtillverkning i mindre skala i lokalerna.  

 

Ellös, som blivit municipalsamhälle 1893, beskrivs 1924 i Bohusläningen som ”han-

delsplats, fiskeläge, badort och ångbåtsstation!” Den industri som nu dominerar sam-

hället idag är båtvarvet Hallberg-Rassy.  
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Sommarlandskapet 

Bohuskustens attraktionskraft för sommarlediga har fortsatt att öka hela 1900-talet. 

Successivt har fick allt bredare befolkningsgrupper möjlighet att njuta av det sommar-

liv som tidigare var förbehållet de mest välbeställda. 1938 fick alla löntagare rätt till 

två veckors semester, vilket förlängdes till tre veckor 1951 och fyra 1963. Turistström-

men ökade för varje år. Man hyrde in sig lokalt, men besöksanläggningar byggdes 

också på allt fler ställen. Exempelvis startade 1912 Nösunds Pensionat, senare Strand-

gården och numera Nösunds havshotell, i Henån byggdes Turisthotellet på 1920-talet, 

och på Härmanö byggdes Gullholmsbaden 1942 av det folkrörelseägda Reso. Före-

tagsägda semesterbyar anlades, som den för arbetsledarna vid Eriksbergs varv på 

Halse Nabb från 1940 och fram till 2006. Renodlade sommarstugeområden började 

också byggas. Parallellt med denna utveckling skedde som nämnts tidigare en utflytt-

ning från kusten och landsbygden, och från 1950-talet kunde därför lediga torp, små-

gårdar och hus i kustsamhällena köpas av sommarboende. Idag är en mycket stor an-

del av alla småhus på Orust fritidshus, och sommartid mångdubblas antalet människor 

som vistas i kommunen.  
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Inledning 

”Orusts kulturmiljöer” är framtagen 2019-2020 av Bohusläns museum på uppdrag av 

Orust kommun. Här finns beskrivningar av kulturhistoriskt värdefulla miljöer på 

Orust, liksom den lokala historia som dessa miljöer illustrerar. 

 

Det tidigare materialet, Orusts kulturmiljöprogram ”Orust – historia och miljö” från 

1994 hade många år på nacken och det fanns därför ett stort behov av ett uppdaterat 

material. 

 

Materialet är främst tänkt som ett stöd i löpande hantering av dessa kulturmiljöer, men 

kan läsas av vem som helst som har ett intresse av Orusts historiska bakgrund. 

 

I denna del 2 av rapporten återfinns de utvärderade kulturhistoriskt värdefulla miljöer 

som speglar Orusts historiska utveckling. 

 

Här finns också ett avsnitt om det lagskydd som finns för kulturhistoriska värden. 

Miljöbeskrivningarna 

För respektive miljö finns dels bakgrundshistorik och beskrivning, dels motivering, 

nyckelvärden, långsiktig målbild, rekommendationer, och tillämpligt lagskydd. 

 

• Beskrivningarna inleds med den historiska bakgrund som miljön är uttryck 

för, och här finns också en beskrivning av miljön. 

• Motiveringen preciserar miljöns kulturhistoriska värde och vilken/vilka del/ar 

av Orusts historia som den är uttryck för. 

• Nyckelvärden preciserar de viktigaste beståndsdelarna i miljön, sett utifrån 

miljöns kulturhistoriska värde. 

• Den långsiktiga målbilden för platsens kulturhistoriska värden formulerar vad 

som är det önskvärda läget i ett längre tidsperspektiv.  

• Rekommendationerna pekar ut lämplig väg i den löpande hanteringen för att 

kunna uppnå den långsiktiga målbilden. 

• Rubriken lagskydd förtydligar vilka lagrum som är tillämpliga för att hantera 

kulturvärdena i respektive miljö, och med vägledning för uttolkningen. 

Lagskydd och verktyg för hantering av kulturvärden 

I detta avsnitt presenteras och förtydligas de lagrum som hanterar kulturvärden. Kul-

turmiljölagen, Plan- och bygglagen samt Miljöbalken är de lagar som uttryckligen 

hanterar kulturvärden. Kulturhistoriska värden är ett allmänintresse som liksom andra 

allmänna intressen ska beaktas på ett jämbördigt sätt vid planering och beslutsfattande.  
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Kulturhistoriskt värdefulla miljöer på Orust 

På följande sidor presenteras Orusts kulturmiljöer i bokstavsordning. 
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1. Assmunderöd och Ålgård   

Kring Assmunderöd vatten och Grindsbyvattnet fanns flera gårdar med blomstrande 

kvarn- och sågmiljöer, som på olika vis satte sin prägel på området.  

Assmunderöd kvarn 

Gården Assmunderöd nämns första gången 1388. Då kallades gården Asmunda rudi, 

d.v.s. en röjning (nyodling) upptagen av Asmund. Vattenfallen i åarna till och från 

Assmunderöds vatten har under lång tid nyttjats till kvarndrift. Den äldsta uppgiften 

om kvarn på Assmunderöd är från 1637, då kvarnen tillsammans med dem på 

Blibräcka och Ålgård uppgavs vara de största på Orust.  

 

Assmunderöd var en gård om flera hemman, vars ursprungliga gårdstomt låg på den 

strandnära åkermarken öster om Assmunderöd vatten. Vid det laga skiftet flyttade går-

darna ut på de skiftade ägorna och bildade det bebyggelsemönster vi ser idag, med 

gårdsbebyggelse utmed bergssidorna och stora sammanhängande odlingsmarker i dal-

gångarna och vid sjön.  

 

Kvarnen ligger vid stranden till Assmunderöd vattnen, där Klevaån har sin upprin-

nelse. Här finns kvarnhus och kvarnstallar, mjölnarbostad och ett bostadshus, vars 

äldsta del byggdes år 1802 och påbyggdes 1845. Intill stenbron över ån, uppförd år 

1900, står en halvmilsten med årtalet 1751. Kvarnen lades ned år 1956, men vatten-

kraften utnyttjas fortfarande genom ett turbindrivet elverk.  

 

Assmunderöd växte med tiden till något av ett lokalt industriellt och senare även kom-

mersiellt centrum. Invid kvarnen anlades på 1770-talet ett garveri och karduansmakeri. 

Senare startade färgeri, brännvinsbränneri, gästgiveri och handelsbod. Grunden efter 

handelsboden ligger vid en tvär kurva öster om kvarnen. Handelsboden öppnade på 

1840-talet sedan förbudet mot affärer på landsbygden avskaffats och verksamheten 

drevs till 1959. 

Blibräcka, Kleva och Groröd 

Gården Blibräckas välbevarade bostadshus byggdes 1901 av sjökaptenen Jöns Oskar 

Tegner. Huset är som hämtat ur en mönstertidskrift för dåtidens byggmästare: den väl-

murade stengrunden, den resliga vitmålade träfasaden, de höga fönstren, balkongen 

och taklyftet, de många detaljerna och utsmyckningarna samt den stora glasade veran-

dan på gaveln med utsikt ner mot sjön. Även ekonomibyggnaderna är välbevarade. 

 

Från Blibräcka leder vägen längs Klevaån fram till Kleva. Här finns lämningarna efter 

Kleva kvarn och Blibräcka kvarn; två kvarnar som låg på rad efter varandra. Båda 

kvarnarna verkar ha anor tillbaka till 1700-talet. Kleva drevs in på 1940-talet, medan 

Blibräcka förblev i bruk något decennium längre. Den närbelägna Ödsmåls såg drevs 

med remdrift från turbinen vid Blibräcka kvarn. Mjölnarstugorna till båda kvarnarna 

står kvar.  
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En gårdsdel i Kleva inköptes omkring 1870 av handelsmannen C. E. Andersson. Han 

startade affärsrörelse och byggde det hus som ligger alldeles vid vägkanten. Här fanns 

även post och telefonstation. Att huset har två ingångar från vägen vittnar om tiden 

som affär.   

 

På den västra sidan av Assmunderöd vatten ligger gården Groröd, kringgärdad av od-

lingsmarkerna ned mot sjön. Ortnamnet, som härleds till kvinnonamnet Gro (med un-

gefärlig betydelse ”Gros nyröjning”), finns upptaget första gången 1664 som ett 

ödegärde under Assmunderöd. Gårdsbebyggelsen utgörs av en mangårdsbyggnad 

(1850-tal), en arrendebostad (1870-tal, tillbyggd 1930-tal) och ladugård (1870 - 1880-

tal). Från och 1800-talets slut och fram till 1914 bedrev ägarinnan Augusta Samuels-

son bageri på gården.  

Ålgårds kvarn 

På landtungan mellan Assmunderöd vatten och Grindsbyvattnet ligger Ålgårds kvarn. 

Ålgård finns omnämnd redan år 1528 och har fått sitt namn på grund av det goda ålfis-

ket på platsen. 1500-talets jordeböcker visar att invånarna betalade sin skatt i ål- och 

mjöltunnor. Kvarnen finns omnämnd redan 1594 av Oslobiskopen Jens Nilssøn. Han 

beskriver också att en såg nyligen anlagts vid Ålgård och att detta var den enda sågen 

på Orust vid denna tid. Sedan dess har kvarndrift funnits kontinuerligt vid Ålgård, vil-

ket är en anmärkningsvärt lång dokumenterad kontinuitet, även om platsen för kvar-

narna varierat. År 1827 grävdes en ny kanal mellan sjöarna och kvarnen fick en ny 

placering, även om det under en tid fanns en kvarn på det nya och två kvarnar på det 

gamla läget. Vissa lämningar efter de äldre kvarnarna finns fortfarande kvar.  

 

Den välbevarade kvarnmiljön omfattar idag kvarnhus (uppfört 1842, påbyggd 1939), 

såg (1921), bostadshus (påbyggt 1930-tal) och stallar (1920-tal). Kvarn och såg har 

ägts av Orust kommun sedan 1968 och var i bruk ända fram till 2003. På 1930-talet in-

stallerades en turbin och anläggningen blev eldriven. Anläggningen blev med tiden sli-

ten och nedgången, men från 2010 och framåt har den rustats upp med stort lokalt en-

gagemang.   

Motivering 

Välbevarade kvarn- och sågmiljöer i småskuret kulturlandskap i Orusts inland.  

Miljön uppvisar två välbevarade kvarnmiljöer, Ålgård och Assmunderöd, samt läm-

ningar efter ytterligare anläggningar. De goda förutsättningarna för vattenkraftsutnytt-

jande speglas av de tidiga kvarnetableringarna, samt att alla kvarn- och sågplatser i 

miljön med tiden växte till att bli ansenliga anläggningar.   

 

Ålgårds kvarn och Assmunderöd kvarn har särskilt höga kulturvärden på grund av väl-

bevarad bebyggelse, bevarade lämningar efter platsernas olika verksamheter och lång 

kontinuitet, i Ålgårds fall ända sedan 1500-talet.  
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Inom miljön finns också välbevarad jordbruksbebyggelse i anslutning till det små-

skurna odlingslandskap som omgärdar Assmunderöd vattnen. Landskapet omkring är 

relativt öppet med bevarade siktlinjer, tack vare de hävdade odlingsmarkerna som på 

flera håll når ända ned till sjön. Bebyggelsen ligger i traditionella lägen utmed dal-

gångssidorna.  

Nyckelvärden 

• Ålgårds kvarn och såg 

• Assmunderöd kvarnmiljö 

• Klevabäckens dalgång med lämningarna efter Kleva och Blibräcka kvarnar 

• Blibräcka gård  

• Odlingslandskapet kring Assmunderöd vatten 

• Jordbruksbebyggelse i traditionella lägen vid Assmunderöd, Blibräcka, Kleva 

och Groröd.  

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Kvarnmiljöerna vid Assmunderöd och Ålgård förblir välbevarade och kontinuerligt 

underhållna. Detta gäller såväl byggnaderna som andra lämningar efter platsernas 

olika verksamheter.  

 

Ett fortsatt öppet och hävdat kulturlandskap, med bibehållna siktlinjer och värdefulla 

landskapselement, bebyggelse i traditionella lägen, och välbevarad äldre jordbruksan-

knuten bebyggelse. 

 

En välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia som be-

byggelsen kring Assmunderöd och Ålgård ska berätta fortsätter vara närvarande och 

lätt avläsbar. De förändringar och tillägg som sker, görs varsamt och hänsynsfullt på 

den befintliga miljöns villkor, och med omsorg om både helhet och detaljer. 

Rekommendationer 

Kvarn- och sågmiljöerna bevaras. Varsam bebyggelseutveckling, i anknytning till 

kvarn- och sågmiljöerna endast i begränsad omfattning.  

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser.  

• Skogsbruket ska bedrivas så att inga skador uppkommer på fornlämningar el-

ler kulturlandskapselement.  

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   
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• Områdets jordbruksbetonade karaktär bör bevaras.  

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär. Detta 

gäller i synnerhet kring Assmunderöd vatten.  

• Siktlinjerna mellan bebyggelsen kring Assmunderöd vatten och i odlingsland-

skapet kring gårdarna på Assmunderöd bör bevaras. De är viktiga för förståel-

sen av landskapet och bebyggelsens organisation.  

 

• Bebyggelsen vid Ålgårds kvarn, Assmunderöds kvarn och Blibräcka gård är 

särskilt värdefull och bör genomgå så få förändringar som möjligt. Att bibe-

hålla de befintliga kvalitéerna hos de äldre husen och miljön är utgångspunk-

ten. 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som ska bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 

• Kring kvarn- och sågmiljöerna är endast begränsad förtätning av byggelsen 

lämplig. 

• Eventuellt tillkommande bebyggelse bör inordna sig i det befintliga bebyggel-

semönstret och placeras i traditionella lägen eller i anslutning till befintlig be-

byggelse.   

• Tillkommande bebyggelse i kulturlandskapsmiljön bör harmoniera med den 

äldre jordbruksbebyggelsen vad gäller form, färgsättning och materialval. I 

terräng anpassas tillkommande bebyggelse lämpligen till naturlandskapet som 

helhet.  

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Förvanskningsförbud omfattar äldre värdefulla byggnader i miljön, men det finns även 
andra byggnader som inte omfattas 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som sjöbodar och andra ekonomibyggnader) är kulturhistoriskt värdefulla 

och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 kap 13§. 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 
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Anpassning med inriktning mot kulturlandskapsbilden 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden och till landskapsbilden, enligt PBL 

2 kap 6§. Det innebär att det traditionella bebyggelsemönstret är vägledande 

vad gäller placering i landskapet och generell byggnadsutformning. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  

Referenser 

Abrahamson, Folke. 1996. Ålgårds kvarn. Stencil. 

 

Carlsson, Helene. 1994. Orust Historia och miljö - Kulturmiljöprogram för Orust 

kommun. Bohusläns museum Kulturhistoriska dokumentationer 7. Uddevalla.  

 

Föreningen Orusts Släktforskare. 1995. Gamla bilder från Orust. Årsbok 1995. 

 

Gårdar i Göteborgs och Bohuslän del II. Hushållningssällskapet i Göteborgs och Bo-

huslän. Munkedal 2001.  

 

Jerer, Conny och Pettersson, Linda. Ålgårds kvarn och såg. Skadeanalys och åtgärds-

förslag. Bohusläns ByggnadsCultur. Odaterad skrift.  

 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och 

Bohus län. Bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövården. 

Rapport 1995:21. Göteborg.  
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Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län IX. Ortnamnen i Orusts östra härad. Institutet 

för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs högskola. Göteborg 1940.  
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2. Bua - Hästekälla    

Dalgången vid Bua och Hästekälla var under forntiden en del av ett skyddat sund. 

Sundets betydelse kan än idag spåras genom de många stenåldersboplatserna och 

bronsåldersgravarna. I det öppna odlingslandskapet märks bland annat jordbruksbe-

byggelse i för Bohusläns typiska lägen, liksom en prästgård och en kvarnmiljö med 

höga kulturhistoriska värden.  

Fornlämningar 

Under forntiden var dalgången mellan Bua och Hästekälla ett långt, skyddat sund, som 

sträckte sig från Boxviks kile i söder till Gullbergs kile i norr. Stränderna utmed sun-

det utgjorde fina boplatslägen för både jägare- och bondestenålderns människor. Läm-

ningarna efter deras boplatser har hittats på sluttningarna kring Bua, Backa och Häste-

källa. Vid en boplats i Bua har man hittat många pilspetsar av flinta, samt yxor och ke-

ramik främst från yngre stenålder (gropkeramisk tid, ca 3000 – 2300 f.Kr.).  

 

Senare har bronsålderns människor anlagt gravar i typiska lägen på bergens krön ut-

med det förhistoriska sundet. Gravarna utgörs av både rösen och stensättningar och är 

omkring 3000 år gamla. Fyra av rösena inom miljön är av anmärkningsvärd storlek, 

mellan 20 och 25 m i diameter. Gravarna har tidigare legat exponerade i landskapet, 

men många av dem ligger numera i skogsmark.  

 

Gradvis grundades sundet upp, men det var troligen farbart för båtar under merparten 

av järnåldern. I den nordöstra delen av miljön har lämningar efter boplatsfynd från 

bronsåldern och järnåldern hittats i samband med arkeologiska undersökningar år 

1994.  

Bro kvarnmiljö 

I Brobäcken finns en välbevarad skvaltkvarn, uppförd på 1730-talet, samt flera läm-

ningar efter kvarnar och fördämningsvallar. Totalt har det funnits sju kvarnar i vatten-

draget, även om alla inte var i bruk samtidigt. Skvaltkvarnen innehåller två par kvarn-

stenar och drevs med två horisontellt ställda skovelhjul i bäckfåran, varav ett finns be-

varat. Kvarnen slutade användas på 1930-talet och 1949 bildades en aktionsgrupp i 

form av Morlanda hembygdsförening för att rädda kvarnen. De förvaltar den än idag. 

Kvartsgruvan i Bro 

I den södra delen av miljön finns en nedlagd kvartsgruva. Dagbrottet är ca 180 meter 

långt och 30 m brett och omfattar tre gruvhål, som idag är vattenfyllda. Gruvan starta-

des 1927 av Carl Claesson från Henån. Gruvan sysselsatte som mest omkring 25 per-

soner och var därmed en betydelsefull arbetsgivare under depressionstiden. Kvartsen 

skeppades ut via Hälleviksstrand till främst glas- och porslinsfabriker i Västergötland. 

Gruvan lades ned 1942. 
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Kulturlandskapet 

Dagens kulturlandskap är karaktäristiskt för de bohuslänska dalgångarna, med jord-

bruksbebyggelse längs bergssidorna och fria åkerytor i mitten, på ömse sidor om den 

bäck som rinner där. Trädridåer har vuxit upp längs vattendrag och diken, som gör det 

något svårare att få en överblick över dalgången. 

Dale prästgård 

I norra delen av miljön, invid vägen ut mot Stocken och Tuvesvik, ligger Dale f. d. 

prästgård. Gården var boställe för kyrkoherden i Morlanda från 1675 fram tills dessa 

att den såldes till privatpersoner 1996. Från sitt ursprungliga läge på andra sidan vägen 

flyttades bebyggelsen hit 1783. Från 1910 sköttes själva gårdsdriften av en arrendator, 

som från 1920-talet bodde i ett då nybyggt löneboställe, ett bostadshus som ligger i 

anslutning till gårdens ekonomibyggnader. 

 

Det är prästgårdens byggnader som är välbevarade och värdefulla och denna del är nu-

mera avstyckad från gårdsfastigheten. Huvudbyggnaden är uppförd 1888-90, och er-

satte då en prästgård från 1849. Intill finns en flygel från 1849, ett magasin från 1784 

och den äldre arrendatorsbostaden, vilken är den prästgård som 1783 flyttades hit, och 

därmed eventuellt kan ha ett ursprung i 1600-talet.  

Motivering 

Välbevarade fornlämningar i anslutning till kulturlandskap.  

 

Området är en värdefull fornlämningsmiljö med många stenåldersboplatser längs dal-

gångarna och bronsåldersgravar placerade på bergskrön utmed ett numera försvunnet 

forntida sund. Boplatserna är inte synliga ovan mark, men de innehåller värdefulla ar-

keologiska spår, som exempelvis fynd. Boplatsernas lägen kan än idag upplevas tack 

vare landskapets öppna karaktär.  

 

Gravarna är talrika och ligger på krönlägen utmed det forntida sundet, något som är 

typiskt för bronsåldern i Bohuslän. Flera av gravarna har utsikt över landskapet, men 

siktlinjerna mellan dem skyms i allmänhet av vegetation.  

 

Kulturlandskapet är ett utpräglat bohuslänskt dalgångslandskap med åkermark i dal-

gången och bebyggelse i karaktäristiska lägen i mötet mellan berg och odlingsmark. I 

landskapet finns lämningar efter viktiga näringar, så som kvarnmiljön kring den kul-

turhistoriskt väderfulla Bro skvaltkvarn eller kvartsgruvan från 1900-talets första hälft. 

Bevarade gruvor är relativt ovanliga i Bohuslän.  

 

Den traditionella jordbruksanknutna bebyggelsen har ett värde i och med sin anknyt-

ning till odlingslandskapet. Den är inte alltid välbevarad vad gäller detaljer, även om 

enskilda mer välbevarade hus finns här, men har i övergripande mening kvar sin ka-

raktär. 
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Dale prästgård har ett egenvärde med sina välbevarade äldre byggnader, liksom även 

Bro skvaltkvarn.  

Nyckelvärden 

• Stenåldersboplatserna utmed dalgångssidorna.  

• Bronsåldersgravarna i krönlägen på bergen utmed dalgången.  

• Kulturlandskapets organisation och öppna karaktär. 

• Den traditionella jordbruksanknutna bebyggelsens övergripande karaktär och 

placering i landskapet. 

• Bro skvaltkvarn med omkringliggande kvarnlämningar.  

• Bro kvartsgruva, ett bevarat exempel på en relativt ovanlig näring i Bohuslän.  

• Dale prästgårdsmiljö med välbevarad manbyggnad och äldre bostadshus och 

magasin. 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Ett fortsatt öppet och hävdat landskap, som gör att fornlämningarna och deras sam-

manhang i landskapet är förståeliga och avläsbara.  

En bebyggelsebild som i generell mening bibehåller den nuvarande karaktären.  

Bro skvaltkvarn och Dale prästgård bevaras. 

Rekommendationer 

Fornlämningskoncentration som ska bevaras, liksom fornlämningarnas samman-

hang i landskapet. Fortsatt öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling.  

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Skogsbruket ska bedrivas så att inga skador uppkommer på fornlämningar el-

ler kulturlandskapselement.  

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

• Fornlämningarnas pedagogiska värden är beroende av att landskapet hålls öp-

pet, så att man kan förstå och läsa fornlämningarna och deras historiska sam-

manhang. 

 

• Odlingslandskapet är värdefullt i sig och bör hållas öppet för att behålla de 

kulturhistoriska värdena. 
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• Upplevelsen av dalgången skulle förbättras om den upplagsplats för material 

som finns vid vägkorsningen där Tuvesvikvägen ansluter flyttades någon ann-

anstans. 

 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Eventuellt tillkommande bebyggelse bör inordna sig i det befintliga bebyggel-

semönstret, dvs. ligger längs dalgångens kanter, och i allmänhet också på utsi-

dan om de vägar som löper där.  

• Tillkommande bebyggelse bör ha en utformning som i generell mening anslu-

ter till den traditionella bebyggelse som finns.  

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning mot kulturlandskapsbilden 

• Ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt 

med hänsyn till platsens kulturvärden och till landskapsbilden, enligt PBL 2 

kap 6§. Det innebär att det traditionella bebyggelsemönstret är vägledande vad 

gäller placering i landskapet och generell byggnadsutformning. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  
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• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  

Referenser 

Bramstång, Carina m.fl. 1999. Omlagrade och inlagrade fynd i Morlandadalen. En ar-

keologisk undersökning av fornlämning 491 med fyndmaterial från mesolitikum till 

järnålder, Morlanda socken, Orust kommun, Bohuslän. Riksantikvarieämbetet UV 

Väst rapport 1998:18. Göteborg.  

 

Carlsson, Helene. 1994. Orust Historia och miljö - Kulturmiljöprogram för Orust 

kommun. Kulturhistoriska dokumentationer; 7. Uddevalla: Bohusläns museum. 

 

Johansson, Glenn. 1997. En lihultboplats med äldre och yngre inslag – fornlämning 

37, Morlanda socken, Orust kommun, Bohuslän. Riksantikvarieämbetet UV Väst rap-

port 1997:23.  

 

Karlström, Ulla & Hellman, Hans. 2019. Malet, sågat och stampat i Västra Götaland – 

en historisk översikt om kvarnar, sågar och andra vind- och vattendrivna agrara småin-

dustrier. Agrarhistoria i Västra Götaland. Länsstyrelsen Västra Götaland och Västar-

vet. Vänersborg.  

 

Lindman, Gundela. 1997. Forntid i Bua. Arkeologiska undersökningar av fornläm-

ningarna 354, 383, 483 i Morlanda socken, Orust, Bohuslän. Riksantikvarieämbetet 

UV Väst rapport 1997:21. Göteborg.  

 

Lokaltidningen Stenungsund, Tjörn, Orust: https://lokaltidningensto.se/ny-

heter/brokvarnen-ar-forsta-industrin-pa-on/ Informationen hämtad 2020-03-30 

 

Munkenberg, Betty-Ann. 1997. En senmesolitisk och neolitisk avfallsgrop och kultur-

lager på Orust - fornlämning 367, Morlanda socken, Bohuslän. Riksantikvarieämbetet 

UV Väst rapport 1997:22.  

 

Niklasson, Nils. 1962. Bua i Morlanda. En mellanneolitisk boplats på Orust. Studier i 

nordisk arkeologi 3. Arkeologiska museet, Göteborgs och Bohusläns fornminnesför-

ening och Institutionen för nordisk fornkunskap vid Göteborgs universitet. Göteborg.  

 

https://lokaltidningensto.se/nyheter/brokvarnen-ar-forsta-industrin-pa-on/
https://lokaltidningensto.se/nyheter/brokvarnen-ar-forsta-industrin-pa-on/
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3. Bö och Långelanda   

En miljö med förhistoriska lämningar som spänner över brons- och järnåldern, tillsam-

mans med tomtplatser och stengärdesgårdar som berättar om hur skiftena påverkade 

den jordbrukande befolkningen. Landskapet i miljön kännetecknas av stora samman-

hängande odlingsytor, i öster avgränsade av mycket flacka bergspartier. Bergssidorna 

har utnyttjats som betesmark. Hagarna är inhägnade av storblockiga stengärdesgårdar. 

Bebyggelsen är av skiftande ålder, i huvudsak jordbruksanknuten, med gårdarna pla-

cerade i traditionella lägen. En del av de äldre gårdarna är förhållandevis väl bevarade. 

Längst söderut i miljön ligger Långelanda kyrka där det fanns en kyrka redan år 1388.  

Fornlämningar 

Inom miljön finns fornlämningar från såväl förhistorisk som historisk tid. Vid odlings-

markernas impediment återfinner vi en gravhög och flera stensättningar. Det finns 

också fyra platser med hällristningar. Det rör sig om skålgropar, som knackats in på 

stora stenblock. Skålgroparna tros främst ha ristats under bronsåldern (1700 f.Kr. – 

500 f.Kr.).  

 

I närområdet har flera betydelsefulla bronsfynd gjorts. Samtliga hör hemma i den 

yngre bronsåldern. Ett av fynden var en bronsyxa, som hittades norr om Långelanda 

kyrka i samband med grustäkt på 1920-talet. De andra två fynden gjordes i mossar vid 

torvtäkt under 1800-talet. Det ena kommer från Klockaremyren och omfattade en 

spjutspets, ett hänge och några beslag, allt av brons. Det andra hittades på Åstens mar-

ker och utgörs av ett sällsynt bronssvärd. Bronsföremålen har troligen offrats i mos-

sarna för omkring 3000 år sedan.  

 

I anslutning till höjdpartier i de norra och centrala delarna av området finns gravfält 

och gravar som främst hör järnåldern till (ca 500 f.Kr. – 1050 e.Kr.). Här finns olika 

gravformer; exempelvis högar, resta stenar och stensättningar. På gravfältet ca 400 m 

norr om Långelanda kyrka finns också en tresidig stensättning, en s.k. treudd. Treud-

darna brukar räknas till järnålderns slutskede, till den period som kallas vikingatiden. 

Gravarna ligger numera i skogsmark.  

Bebyggelselämningar och stengärdesgårdar 

De historiska fornlämningarna utgörs av flera gamla tomtplatser med bevarade hus-

grunder. Det rör sig om gårdsplatser som lagts öde av olika skäl. Sådana tomtplatser 

finns vid Västra Bö, Kebo och Åsten. Vid Åsten finns också en spång av sten över ett 

vattendrag, som enligt den lokala traditionen ska ha gett upphov till gårdens namn.  

 

Stengärdesgårdarna inom området är ofta av anmärkningsvärd storlek. De kan vara 

över metern höga och ibland lika breda, uppbyggda av kraftiga stenblock. På vissa håll 

döljs de idag av uppväxande vegetation. Stengärdesgårdarna främst ett resultat av det 

laga skiftet, som förrättades på flera av områdets gårdar på 1840-talet. Gärdesgårdarna 
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anlades för att markera de nya ägostrukturerna. Bebyggelsen fördelades på de nya 

ägorna och därmed lades grunden till det glesa bebyggelsemönster vi ser idag.  

 

På ett berg i Angrimseröd finns lämningarna efter en väderkvarn, som enligt uppgift 

uppfördes under slutet av 1700-talet. Den förstördes i en storm 1936 och revs slutligen 

på 1940-talet.  

Långelanda kyrka 

Långelanda kyrka ligger på en liten höjd intill en bäckravin med en terrassering av na-

tursten runtom. Kyrkan byggdes 1852 och invigdes 1954 men står på samma plats som 

en äldre kyrka från 1388. När den gamla kyrkan revs var det en av de minsta kyrkorna 

i Bohuslän. 

 

Söder om kyrkan på en höjd ligger f.d. klockarebostaden och nordost utmed vägen lig-

ger f.d. prästgården, byggd 1937. 

Motivering 

Välbevarad landskaps- och fornlämningsmiljö samt kyrka på medeltida plats.  

 

I Bö finner vi en välbevarad landskapsmiljö, där gamla tomtplatser och stengärdesgår-

dar berättar om hur skiftena påverkade den jordbrukande befolkningen. Hemmans-

klyvningar och det laga skiftet påverkade var bebyggelsen lokaliserades och hur mar-

kerna delades in. Bebyggelselägena, stengärdesgårdarna och odlingslandskapet är re-

presentativa för hur landskapet påverkades av det laga skiftet. Stengärdesgårdarnas 

storlek och uppbyggnad är ovanlig.  

 

Områdets särpräglade stengärdesgårdar är betydelsefulla landskapselement, liksom be-

byggelsens placering i landskapet. Den jordbruksanknutna bebyggelsen ligger i karak-

täristiska lägen, ofta i mötet mellan höjdpartier och odlingsmark eller på impediment. 

Odlingslandskapet är till stor del opåverkat av senare decenniers bebyggelseexpans-

ion. 

 

De bevarade övergivna tomtplatserna är också viktiga för förståelsen av hur bebyggel-

sen i odlingslandskapet flyttat över tid. De förhistoriska fornlämningarna är inte domi-

nerande i landskapet, men ligger på typiska lägen på och vid höjdlägen och odlings-

impediment. 

Nyckelvärden 

• Fornlämningar i typiska lägen 

• Historiska by- och gårdstomter 

• Det småskaliga odlingslandskapet 

• Stengärdesgårdar 
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• Den traditionella jordbruksanknutna bebyggelsens övergripande karaktär och 

placering i landskapet. 

• Kyrkan med tillhörande byggnader. 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Ett fortsatt öppet och hävdat kulturlandskap, med bibehållna värdefulla landskapsele-

ment som exempelvis stengärdesgårdar, bebyggelse i traditionella lägen, och välbeva-

rad äldre jordbruksanknuten bebyggelse.  

 

Fornlämningarna och deras sammanhang i landskapet är förståeliga och avläsbara. 

Rekommendationer 

Fornlämningarna och deras sammanhang i landskapet ska bevaras. Fortsatt öppet 

landskap. Varsam bebyggelseutveckling. 

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Skogsbruket ska bedrivas så att inga skador uppkommer på fornlämningar el-

ler kulturlandskapselement.  

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

 

• Områdets jordbruksbetonade karaktär bör bevaras.  

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär. 

• Stengärdesgårdarna har höga kulturvärden och bör bevaras. De bör hållas fria 

från uppväxande vegetation.  

 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Eventuellt tillkommande bebyggelse bör inordna sig i det befintliga bebyggel-

semönstret och placeras i traditionella lägen eller i anslutning till befintlig be-

byggelse.   

• Tillkommande bebyggelse i kulturlandskapsmiljön bör harmoniera med den 

äldre jordbruksbebyggelsen vad gäller form, färgsättning och materialval. I 

terräng anpassas tillkommande bebyggelse lämpligen till naturlandskapet som 

helhet.  
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Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse  

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning främst mot kulturlandskapsbilden, men i delar också mot 
naturlandskapskapsbilden. 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, liksom landskapsbilden och natur-

värdena, enligt PBL 2 kap 6§. Det innebär för nytillkommande bebyggelse i 

odlingsmark och i anslutning till traditionell jordbruksbebyggelse att det trad-

itionella bebyggelsemönstret är vägledande vad gäller placering i landskapet 

och generell byggnadsutformning, medan bebyggelse som tillkommer i omgi-

vande terräng ges utformning som strävar att minska den visuella påverkan på 

miljön som helhet, och som därmed lämpligen anpassas till naturlandskapet 

som helhet. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Kyrkan 

• För kyrkplatsen gäller att kyrkliga kulturminnen inte får ändras utan tillstånd 

från Länsstyrelsen, enligt 4 kap Kulturmiljölagen. Det gäller såväl kyrkobygg-

naden som kyrkogård/begravningsplats, kyrkotomt, murar mm.  

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  
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• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  

Referenser 

Andersson, Tommy och Toreld, Andreas. 2014. Hällristningarna på Orust. Arkeolo-

gisk rapport 9. Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar. Göteborg.  

 

Carlsson, Helene. 1994. Orust Historia och miljö - Kulturmiljöprogram för Orust 

kommun. Kulturhistoriska dokumentationer; 7. Uddevalla: Bohusläns museum. 

 

Gårdar i Göteborgs och Bohus län del II. 2001. Hushållningssällskapet i Göteborg 

och Bohuslän. Munkedal. 

 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och 

Bohus län. Bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövården. 

Rapport 1995:21. Göteborg.  

 

Myckleby kommun – folket och bygden genom tiderna. Myckleby hembygds- och forn-

minnesförening. Göteborg 1957.  

 

Kindgren, H (red). 1999. Bronser. Bronsåldersfynd i Göteborgs och Bohus län. Bo-

husläns museum, Kulturhistoriska dokumentationer nr 8. Uddevalla.  

 

Svanesund du minns. Dokumentationsgruppen för bevarandet av Svanesunds historia. 

Stenungsund 2001.  

 

Digitala arkiv 

Statens historiska museers samlingar: 

 inv. nr. SHM 2531, informationen hämtad 2020-01-10.  
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4. Edshultshall 

Edshultshall var ursprungligen bönderna från Edshult och Barrreviks strandplats, kal-

lad ’Hala’, och utvecklades till ett mindre fiskar- och fraktfartssamhälle. Detta åter-

speglas fortfarande genom samhällets fysiska uppbyggnad och byggnadernas utform-

ning och historia. 

Äldre historia 

Som alla fiskelägens historia börjar också den för Edshultshall, eller ”Hala” som invå-

narna själva säger, på jordbrukshemmanen i närheten, Edshult och Barrevik. Båda går-

darna hade utmarker nere vid saltsjön och där hade bönderna sina båtplatser. På Eds-

hult fanns en mjuk slänt ner mot sjön med en djup naturlig hamn. 

 

Ägogränsen mellan dessa hemman går fortfarande genom samhället. Troligen var det 

så att strandbebyggelsen, som nämns första gången 1610, låg under Edshult, men 

växte och trängde in på Barreviks utmarker. En viss förvirring rådde sedan om hur 

man från officiellt håll skulle benämna fiskeläget. Inte förrän 1825 finner man namn-

formen Edshultshall. Tidigare har man benämnt det Hallen och ibland Stranden under 

Barrevik. Det mest förvirrande är att 1610 kallas fiskeläget Barrevik under Edshult. 

 

Edshultshall har aldrig varit något stort fiskeläge. På skifteskartan över Edshult från 

1788 finns fyra bostadshus markerade. Med silltillgången vid samma tid kom sam-

hället att utvidgas. Husförhörslängden för tiden 1789–94 tar upp 7 familjer. 1803 hade 

samhället 11 boningshus och 10 uthus, fyra sjöbodar samt fyra hus för trankokning. 

Resterna av en grumsedamm finns fortfarande kvar. 

 

När sillen försvann fortsatte man med annat fiske. Från 1832, när seglationen delvis 

släpptes fri, ägnade man sig åt fraktfart vid sidan om storsjöfisket. I koleraepidemin 

1853 dog 23 personer, d.v.s. 1/3 av Edshultshalls befolkning. Samhället gick tillbaka, 

hus stod tomma, och under en period hade man endast en fiskeskuta i fiskeläget.  

Dagens Edshultshall växer fram 

Så småningom hämtade sig Edshultshall, och 1883 fanns det tre skutor som bedrev 

storsjöfiske. 1890 fanns 40 bostadshus och cirka 200 invånare. Verksamheten ökade 

och 1897 fanns inte mindre än nio rederier i det lilla samhället. 

 

En stor epok för Edshultshall var Islandsfisket. År 1925, när fraktfarten inte längre var 

lönsam och makrilldörjet hade upphört, begav sig Oscar Gustafsson med sin kutter 

Rudolf till Island för att fiska sill med drivgarn. Han fick snart flera efterföljare. Som 

mest var det 13 båtar från Edshultshall som var ute på detta fiske. 

 

Trots motgångarna för kustsamhällena under världskrigen, överlevde Edshultshall. Så 

sent som 1950 var så gott som alla yrkesverksamma i samhället skeppare. Med Is-

landsfiskets begränsning 1953 drog man in på fisket men fortsatte med fraktfart. 
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Man satsade då på större fartyg av järn, ofta inköpta från utlandet. Fraktepoken avslu-

tades 1985 då 700-tonnaren Windö såldes. 

Fornlämningar 

I Skutevik har rester av en medeltida båt påträffats. Vrakdelarna kommer från en 

mindre klinkbyggd båt och har daterats till perioden 1390 - 1450 e.Kr. Fyndet visar att 

hamnen varit i bruk redan under medeltiden.  

Vid Skutevik låg också ett trankokeri, som anlades under det stora sillfisket vid 1700-

talets slut. Anläggningen ägdes av Erik och Johan Rydqwist från Göteborg. Idag finns 

endast delar av grumsedammen bevarad.  

Motivering 

Kustsamhälle med välbevarad bebyggelse. 

 

På Orusts västsida finns flera kustsamhällen med stark anknytning till de för Bohuslän 

karaktäristiska maritima näringarna. Den historiska utvecklingen inom fiske och frakt-

fart gör att bebyggelsen i dessa samhällen i hög grad är präglad av tiden mellan 1800-

talets mitt och första världskriget. Samhällena uppvisar mycket karaktäristiska bebyg-

gelsebilder, med grundelementen bryggor, sjöbodar/magasin och bostäder, samt också 

byggnader med anknytning till fiskberedningsindustri. Bebyggelsebilden är i allmän-

het oregelbunden där bostadshusen ligger, och mer regelbunden i sjöbodsraderna. Be-

byggelsen från decennierna kring 1900, särskilt bostadshusen, delar i dessa samhällen 

ofta en gemensam snickeritradition vad gäller detaljutformningen. 

 

Edshultshall är ett välbevarat exempel på detta, som ett av de mindre samhällena. Be-

byggelsebilden som helhet är välbevarad, och flera av de enskilda byggnaderna är 

också välbevarade.  

Nyckelvärden 

• Välbevarad bebyggelsestruktur, med tätt placerad bebyggelse. 

• Äldre och välbevarad bostadsbebyggelse, delvis oregelbundet placerad, och 

med få sentida tillägg. Sjöbodsrad mot vattnet. 

• Bebyggelsebilden som helhet, med de grundläggande elementen lätt avläs-

bara: Brygga, bod/magasin, verksamhetsbyggnader, och bostäder. 

• Den äldre bebyggelsens enhetliga traditionella utformning. 

• Den för Orusts västkust lokala variant av den bohuslänska snickeritraditionen, 

så som den kommer till uttryck i många av bostadshusens detaljutformning. 

• De hus som ännu har sina ursprungdetaljer kvar är särskilt värdefulla. 

• Ångbåtsbryggan  

• Den yngre men enhetliga sjöbodsmiljön på Jensholmen är viktig också för 

upplevelsen av den äldre delen av samhället.  



- 24 - 
 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

En välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia som be-

byggelsen på Edshultshall ska berätta fortsätter vara närvarande och lätt avläsbar. De 

förändringar och tillägg som sker, görs varsamt och hänsynsfullt på den befintliga mil-

jöns villkor, och med omsorg om både helhet och detaljer. 

Rekommendationer 

Bebyggelsemiljö som ska bevaras. Mycket varsam bebyggelseutveckling endast i be-

gränsad omfattning. 

 

• Inga anläggningar eller muddringsarbeten bör ske, som riskerar att skada båt-

lämningen i Skutevik. Båtlämningen (L1959:4320) är dåligt lokaliserad och 

därmed inte avgränsad.  

• Grumsedammen i Skutevik (L1968:2419) bör bevaras.  

• Vid fysisk planering av det aktuella och direkt angränsande vattenområdet till 

båtlämningen och grumsedammen bör samråd ske med Länsstyrelsen. 

 

• Bebyggelsen på Edshultshall är kulturhistoriskt värdefull och bör genomgå så 

få förändringar som möjligt. Att bibehålla de befintliga kvalitéerna hos de 

äldre husen och miljön är utgångspunkten. 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som ska bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.   

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön. 

• Miljön mellan husen ska även den behålla sin karaktär, utan moderna inslag 

som altaner, modernt utformade staket och plank, moderna markbeläggningar 

mm. Detta gäller vare sig åtgärderna är bygglovspliktiga eller ej. 

• De gemensamma kommunikationsytorna med stigar och prång ska inte göras 

privata eller halvprivata. 

• Inga mer omfattande nybyggnationer bör ske i eller i anslutning till bebyggel-

sen. Eventuella nytillskott bör utformas och placeras så att de smälter in i mil-

jön på ett positivt sätt, genom att utgå från den lokala byggnadstraditionen, 

och med omsorg om både helhet och detaljer. 



- 25 - 
 

• Bostadshusen bör vara vita eller ha annan mild ljus färg, om inte husets äldre 

färgsättning kan fastläggas. Röda hus kan behålla sin färg. På vita hus har 

fönster och fönsteromfattningar traditionellt sett inte varit vita, utan har haft 

avvikande kulör, som grönt, engelskt rött eller ockragult. Blått har inte varit 

vanligt förrän från 1900-talets mitt. Sjöbodar bör vara rödfärgade eller i en-

staka fall ockragula, om de inte är omålade. Takmaterial bör vara rött oglase-

rat lertegel, om inte annat är historiskt motiverat. 

• Funktionsuppdelningen bostadshus för boende, sjöbodar/magasin för förva-

ring bör bibehållas.  

• Även bryggors utformning är viktig för miljön, även om de inte alltid omfattas 

av Plan och bygglagens regler. 

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelsen 

Förvanskningsförbud omfattar hela miljön 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som sjöbodar och andra ekonomibyggnader), liksom miljön som helhet, är 

kulturhistoriskt värdefull, och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 

kap 13§. 

Varsamhet gäller för hela miljön 

• Alla ändringar ska utföras varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter 

tillvaratas, enligt PBL 8 kap 17§. 

Anpassning med inriktning mot den befintliga bebyggelsen 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, samt även landskapsbilden, enligt 

PBL 2 kap 6§. Det innebär att traditionellt bebyggelsemönster och byggnads-

utformning ska vara utgångspunkten för anpassningen. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

• Bygglovsbefrielse för åtgärder som balkonger, takkupor, Attefallshus, altaner 

mm gäller inte inom bebyggelsemiljön. 
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Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  

Referenser 

Carlsson, Helene. 1994. Orust Historia och miljö - Kulturmiljöprogram för Orust 

kommun. Bohusläns museum Kulturhistoriska dokumentationer 7. Uddevalla.  

 

Pettersson, Johan. 1999. Skärgårdsverken i Bohuslän. Trankokerier och sillsalterier 

under 1700-talets sillperiod. Kungälv. 

 

Wingård, Cecilia. 2018. Hälleviksstrand – Edshultshall, Översiktlig kulturhistorisk in-

ventering. Bohusläns museums rapport 2019:01. 

 

Digitala arkiv 

Lantmäterimyndigheternas arkiv: 

14-MOR-192. Fiskeläget Halla. Storskifte 1804. 
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5. Flatön 

Flatön uppvisar ett småbrutet och fortfarande öppet kulturlandskap, med en typisk bo-

huslänsk karaktär. Det som på dagens kartor kallas Flatön var ursprungligen tre öar, 

Rapön, Flatön och Ängön. De är numera förenade genom landhöjning och vägar.  

Medeltida gårdar 

Byarna Flatö och Bua samt gårdarna Korsgård, Ängön och Kila var etablerade redan 

under medeltiden. Ett diplom daterat 1494 ger en inblick i vad ägorna till gården Än-

gön omfattade vid denna tid. I diplomet pantsätter Ingerd Jonsdotter gården med jord, 

skog och mark, samt ö, ödegård, fiskevatten, betesmarker, jaktmarker, säljaktsplats 

och kvarn. Ödegården är troligen en Ängögård som lagts öde under den senmedeltida 

agrarkrisen, som började under 1300-talet. Ortnamnet Ödegården finns kvar på Ängön 

än idag. 

Näringar 

Jordbruket har varit en viktig utkomst befolkningen fram till 1900-talet. Havsnäring-

arna fiske, fraktfart och båtbyggeri har också varit av stor betydelse parallellt med 

jordbruket, på grund av öarnas läge i vattnen mellan Orust och Bokenäs. Fisket har va-

rit en särskilt viktig sidonäring. Under 1700-talets stora sillfiske anlades två skärgårds-

verk med trankokerier som låg på Ängön, nära dagens färjeläge. Det största hette Lilla 

Ängön och omfattade 8 kittlar. Lämningar efter två byggnader och grumsedammen 

finns fortfarande bevarade. Anläggningen var i bruk under 1700-talets slut och 1800-

talets början.  

 

När det stora sillfisket tog slut kring 1808 stod många utan försörjning. Lösningen för 

många på Flatön, Ängön och Rapön var att gå till sjöss, ägna sig åt fraktfart eller båt-

byggeri. Redan under 1770-talet startade den första båtbyggeriverksamheten. Senare 

har det funnits flera varv, som främst byggde fiskebåtar. Båtbyggerierna var verk-

samma fram till 1870-talet, och har alla varit lokaliserade till Ängön.  

 

Som på många andra ställen har invånarna försökt hitta flera olika sätt att öka sin ut-

komst. Ytterligare en näring som har lämnat spår i form av brott på Ängön och Flatön 

är brytningen av kvarts och fältspat, men även glimmer, torv, snäckskal, lera och sand 

exploaterades och såldes. 

Odlingslandskapet och bebyggelsen 

Odlingsmarken är småskalig och ligger mestadels i smala dalgångar mellan kala 

bergspartier. Det finns också större öppna odlingsytor, främst vid Ängön, Flatön och 

Korsgård. Hägnadssystemen med stengärdesgårdar är omfattande. Utmed dalgångssi-

dorna och på strandängarna finns hävdade hag- och betesmarker. Vägnätet är småska-

ligt och på flera ställen finns terränganpassade äldre vägar som löper längs bergssi-

dorna. 

 



- 28 - 
 

Den jordbruksanknutna bebyggelsen ligger i karaktäristiska lägen i mötet mellan berg 

och odlingsmark. Bebyggelsen som helhet är blandad, men de yngre tillskotten har i 

huvudsak inte påverkat odlingslandskapets karaktär. Den äldsta manbyggnaden är 

Ängö gård. Den har två våningar och är uppförd kring 1742. Ett annat 1700-talshus är 

den äldre mangårdsbyggnaden på Korsgård, sannolikt uppförd på 1790-talet. 

Flatöns kapell och skola 

Flatöns kapell uppfördes 1927 efter ritningar av arkitekten Sigfrid Ericsson, i nyklas-

sicistisk stil. Det tillhör den sista generationen kyrkor och kapell i längs Bohuskusten, 

som byggdes för att öarnas befolkning skulle slippa ta sig in till sockenkyrkan när det 

var gudstjänst, i detta fall Morlanda. Kapellet ligger i direkt anslutning till de två skol-

byggnaderna, varav den äldsta är från 1871. Det är den äldsta kvarvarande skolbygg-

naden i Morlanda församling, och är idag skolmuseum. Den inrymde ursprungligen 

endast skolsal och rastrum. 1891 byggde man till en lärarbostad. Skolbyggnaden fun-

gerade både som småskola och folkskola fram till den yngre skolbyggnaden stod klar 

1924. Skolan på Flatön stängdes 1965, och övergick då till den samtidigt bildade Före-

ningen Flatön. 

Handelsman Flink 

Handelsman Flinks affär har genom Evert Taubes visa ”Maj på Malö” blivit välkänd. 

Handelsboden öppnades 1912 av Petter Johansson och sonen Gustaf. Den förlades vid 

Stätte brygga som blivit en lokal samlingspunkt sedan vägen över Flatön och Ängön 

byggts på 1890-talet. Evert Taube tillbringade en del tid här under 1940-talet, och 

hyrde bl. a. åren 1942-1945 in sig på Ängö gård. Gustaf Johansson fick i Evert Taubes 

visor smeknamnet ”Handelsman Flink” och i och med visornas popularitet etablerades 

namnet. Den ursprungliga affärsbyggnaden finns kvar men är numera tillbyggd i flera 

omgångar. När Taube var i handelsboden ska han ha sett Maj Johansson från Malön 

komma roende för att hämta sin post, vilket inspirerade till visan. Den gavs 1943 ut 

tillsammans med andra visor från vistelsen här i samlingen ”Ballader i Bohuslän”, och 

gavs också ut på skiva samma år. Visorna blev snabbt mycket populära, och redan 

några få år senare började besökare komma still Stätte brygga och Flinks handelsbod 

med anledning av detta. 

Fritidslivet 

Det första sommarhuset byggdes 1934 på Ängön av familjen Boström från Stockholm. 

Det ligger ännu kvar i närheten på Ängön, vid färjeläget. Sommargästerna på Ängön, 

Flatön och Rapön följde annars den gängse utvecklingen av sommarboende där bo-

fasta hyrde ut en våning i sitt hus och själva flyttade ner till källaren eller till övervå-

ningen. Uthyrningen blev vanlig på 1940-talet, men tomter började säljas redan på 

1950-talet till sommargästerna. På 1960-talet upphörde de bofastas uthyrning av den 

egna bostaden, och det blev vanligare att sommargästerna köpte eller byggde ett eget 

hus. Fram till 1979 hade tre gårdar sålts och förvandlats till sommarstugeområden. 

Husen som byggdes var i regel enkla enplanshus, avsedda för sommarvistelse. Ett av 

de områden som byggdes på 1970-talet var Traneviken på Flatöns norra del. 
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Motivering 

Välbevarad landskaps- och jordbruksbebyggelsemiljö.  

 

Flatön uppvisar ett småbrutet och fortfarande öppet kulturlandskap, med en typisk bo-

huslänsk karaktär. Odlingslandskapet är till stor del, med några undantag, opåverkat 

av senare decenniers bebyggelseexpansion. 

 

Den jordbruksanknutna bebyggelsen är relativt välbevarad, och ligger i karaktäristiska 

lägen, ofta i mötet mellan berg och odlingsmark. Miljön med skolbyggnader och kyrka 

är ett välbevarat exempel på lokalt bygdecentrum. Några byggnader från 1700-talet 

finns också kvar. 

 

Lämningar efter fisket, som varit en viktig näring för ögruppen, finns i form av tran-

kokerilämning på Ängön och ett unikt gränsmärke för ostronfiske på strandängarna 

vid Bua. Brytningen av kvarts och fältspat har lämnat spår i landskapet på ett flertal 

platser på öarna. 

 

Handelsman Flink samt de berättelser om Evert Taube som den före detta affären illu-

strerar. Den ursprungliga byggnaden har blivit tillbyggd men är ännu avläsbar. 

 

Det finns flera områden med sportstugor och fritidshus. Husen är ännu idag exteriört 

relativt välbevarade, framförallt volymmässigt.  

Nyckelvärden 

• Odlingslandskapet med ingående kulturlandskapselement, såsom stengärdes-

gårdar.  

• Äldre, småskaligt vägnät. 

• Äldre gårdsbebyggelse på Ängön och Korsgård. 

• Skol- och kyrkomiljön med skolbyggnader av olika ålder och kapell från 

1927. 

• Trankokerilämning på Ängön. 

• Gränsmärke för ostronfiske 

• Kvarts- och fältspatsgruvor 

• Handelsman Flink 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Kulturlandskapet får behålla sin öppna karaktär, med tillhörande jordbruksanknuten 

bebyggelse. Nytillskott blir huvudsakligen placerade i traditionella lägen. De öppna 

landskapsavsnitten hålls fria från mer omfattande nytillskott. Äldre välbevarad bebyg-

gelse får behålla sin karaktär. Miljön kring kyrkan och skolan får behålla sin karaktär. 
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Rekommendationer 

Fortsatt öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling.  

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

 

• Områdets jordbruksbetonade karaktär bör bevaras.  

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär.  

• Hägnadssystemen (stengärdesgårdarna) är viktiga kulturlandskapselement och 

bör bevaras och hållas fria från vegetation.  

 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. Be-

byggelsemiljön kring kyrkan och skolbyggnaderna är särskilt värdefull, lik-

som på Ängö gård och den äldre manbyggnaden på Korsgård. 

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som bör bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.   

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön. 

• Eventuellt tillkommande bebyggelse bör inordna sig i det befintliga bebyggel-

semönstret och placeras i traditionella lägen eller i anslutning till befintlig be-

byggelse.  

• Tillkommande bebyggelse i eller i anslutning till kulturlandskapsmiljön bör 

harmoniera med den äldre jordbruksbebyggelsen vad gäller form, färgsättning 

och materialval. I terräng anpassas tillkommande bebyggelse lämpligen till 

naturlandskapet som helhet.  
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Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

För bebyggelsen 

Förvanskningsförbud omfattar äldre värdefulla byggnader i miljön, men det finns även 
andra byggnader som inte omfattas 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som ekonomibyggnader) är kulturhistoriskt värdefulla och omfattas av för-

vanskningsförbud enligt PBL 8 kap 13§. 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning mot kulturlandskapsbilden 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, liksom landskapsbilden och natur-

värdena, enligt PBL 2 kap 6§. Det innebär för nytillkommande bebyggelse i 

odlingsmark och i anslutning till traditionell jordbruksbebyggelse att det trad-

itionella bebyggelsemönstret är vägledande vad gäller placering i landskapet 

och generell byggnadsutformning, medan bebyggelse som tillkommer i omgi-

vande terräng ges utformning som strävar att minska den visuella påverkan på 

miljön som helhet, och som därmed lämpligen anpassas till naturlandskapet 

som helhet. 

Varsamt underhåll 

• Äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnader i miljön ska underhållas så att 

deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens som 

områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Kyrkan 

• För kyrkplatsen gäller att kyrkliga kulturminnen inte får ändras utan tillstånd 

från Länsstyrelsen, enligt 4 kap Kulturmiljölagen. Det gäller såväl kyrkobygg-

naden som kyrkogård/begravningsplats, kyrkotomt, murar mm.  



- 32 - 
 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  

Referenser 

Brattö Olof. 2001. Flatön – Malön – Ängön. Arbete – bostad. Göteborg. 

 

Carlsson, Helene. 1994. Orust Historia och miljö - Kulturmiljöprogram för Orust 

kommun. Kulturhistoriska dokumentationer; 7. Uddevalla: Bohusläns museum. 

 

Carlson, Gösta. 1994: Flatö. Berättelse om en ö. Malö-Flatö hembygdsförening. 

 

Carlson, Gösta. 2005. Malö & Flatön. En inbjudan till Bohuslän. Göteborg. 

 

Gårdar i Göteborgs och Bohuslän del II. 2001. Hushållningssällskapet i Göteborgs 

och Bohuslän. Munkedal.  

 

Välkommen till Malön Flatön Ängön: https://www.flaton.se/flat%C3%B6-

mal%C3%B6-hembygdsf%C3%B6rening/historik-fmh/ 

 

Digitala arkiv 

Diplomatarium Norvegicum, band 4, sid. 747, brev nr. 1019 via https://www.dok-

pro.uio.no/dipl_norv/diplom_felt.html 
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6. Gullholmen och Härmanö 

Landskapet på Gullholmen och Härmanö har flera ansikten. Ett är vänt åt havet och 

utgörs av den karga västra sidan av Härmanö. Ett ansikte omfattar odlingslandskapet 

och jordbruksbebyggelsen på den östra sidan och ett utgörs av den täta fiskelägesbe-

byggelsen på Gullholmen och östra sidan av Lilla Härmanö.  

Äldre historia 

Den viktiga nord-sydliga segelleden utmed Bohuskusten passerade längs den lång-

sträckta Härmanös insida, och här finns och har funnits flera bosättningar med anknyt-

ningar till både handel och fiske. 

 

En av dessa är det numera försvunna fiskeläget Härmanösund. Platsen Hermdarsundi 

omnämns redan kring 1253, då norske kung Håkon Håkonsson lade till där med sina 

skepp. Det är dock oklart om det då fanns någon bebyggelse på platsen. De första 

säkra beläggen för bebyggelse vid Härmanösund kommer från 1564, då en amiral från 

Lübeck fick danske kungens tillstånd att sätta upp bodar på Härmanö och Mollösund 

för det pågående sillfisket. Därefter nämns Härmanösund som tullstation till slutet av 

1580-talet. Under 1600-talet bodde 5–10 fiskarfamiljer här som då enbart benämndes 

Härmanö. Vid ett ägarbyte på den närbelägna skattegården Härm år 1705, flyttade 

samtliga familjer från Härmanös fiskeläge till Gullholmen. Därefter har det legat öde. 

Det är oklart precis var Härmanösund låg. 

 

Ett annat fiskeläge är Skållehus, beläget på den sydligaste spetsen av Härmanö. Här 

finns rester av en fiskelägesbebyggelse som består av ett tjugotal lämningar i form av 

tomtningar, husgrunder, stenhägnader och rester av två stenbryggor. Med tomtningar 

avses lämningar efter enkla strandbundna byggnader, som ofta utgörs av ovala eller 

rektangulära stenvallar. Det finns inga historiska källor som omnämner bebyggelsen 

vid Skållehus, endast den lokala traditionen berättar om att det funnits en äldre bosätt-

ning här. Därför utfördes en arkeologisk undersökning år 1950 för att kasta lite ljus 

över platsens historia. Man undersökte några av lämningarna och fann att de troligen 

varit stadigvarande bostäder under 1500- till 1700-talet och kanske även tidigare. Fol-

ket livnärde sig på fiske, men hade troligen också tamboskap. Bland fynden märks ke-

ramikskärvor, djurben, järnnitar, nålar och en kniv med skaft. I ett av husen hade det 

stått en enkel kakelugn.  

Gullholmen 

Den tredje bosättningen är Gullholmen, som tillsammans med Åstol är Bohusläns 

tätast bebyggda kustsamhällen. Här bodde människor redan på 1500-talet. Fartyg från 

Gullholmen finns registrerade i exempelvis Öresundstullens räkenskaper från denna 

tid. Mera flitigt förekommer Gullholmen i 1600-talets källmaterial. 
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Sillperioden på 1700-talet gav ett ekonomiskt uppsving, och under ett tiotal år i slutet 

av seklet byggdes så många som 74 nya hus. Kring 1800 fanns ungefär etthundra bo-

stadshus på ön och i storleksordningen 400 invånare. Dessutom får man tänka sig alla 

ekonomibyggnader, sjöbodar och magasin samt byggnader för sillhantering.  

 

Under mellantiden fram till nästa sillperiod uppfördes endast ett tjugotal hus, men när 

sillen åter gick till på 1870-talet började byggnadsverksamheten att skjuta fart. Till en 

början byggde man till sina hus men snart uppfördes även nya hus. Hela Gullholmen 

och Lilla Gullholmen blev fullbyggda. 1920 fanns här ungefär 150 hus och 100 bodar 

och magasin. Det blev så stor brist på mark att det även byggdes bostadshus med ma-

gasin i källaren, liksom att man byggde tvärs över sundet på Lilla Härmanö. Från 

1930-talet och framåt har i stort sett all bebyggelseutveckling skett på Härmanösidan.  

 

Ännu in på 1700-talet gick segelleden mellan Gullholmen och Härmanö. Strandlinjen 

var då alltså något högre. Här på holmens västsida bör den äldsta bebyggelsen ha legat 

i området mellan “Stranna” och Gatan. Mönstret med gavlarna mot sundet tyder på att 

det tidigt legat hus här. Även den inre raden av äldre bodar ger en antydan om detta. 

Landhöjningen har med åren ökat avståndet mellan dem och vattnet. Så småningom 

har nya sjöbodar byggts utanför de äldre. 

 

Befolkningen var som störst decennierna kring sekelskiftet 1900, med som flest över 

800 invånare år 1910. Gullholmen var ett självständigt samhälle, med kyrka från 1799, 

skola, postgång mm. Gullholmens landskommun inrättades 1863 och 1886 blev Gull-

holmen municipalsamhälle. 

 

Storsjöfisket var grunden i ekonomin från 1800-talet och fram till 1900-talets mitt. 

Från 1880-talet och fram till 1920 gav makrillfiske bra inkomster, och 1913 fanns ex-

empelvis så många som 70 segelfartyg här, varav 57 var kuttrar inköpta från England. 

Fisket kombinerades ofta också med fraktfart. Här fanns också fiskberedningsindustri 

fram till 1960-talet, och under 1900-talet ökade också turismnäringen. 1942 byggde 

exempelvis det folkrörelseägda Reso semesteranläggningen Gullholmsbaden.  

 

Sedan toppåren kring 1910-1920 började befolkningen snart att minska, 1920- och 

1930-talens osäkra ekonomi gjorde att många lämnade ön. Därför speglar bebyggelsen 

idag i mycket hög grad perioden från 1800-talets mitt och fram till första världskriget.  

Marina lämningar 

De kulturhistoriska spåren kring Gullholmen sträcker sig även ned på havets botten. 

Marinarkeologer har hittat två områden med hamnkulturlager, som är ansamlingar 

med fynd på bottnen av historiska hamnmiljöer. Fynden är i regel sopor som har 

slängts överbord från fartyg eller från bryggor, men kan även vara uppblandat med 

dumpad ballaststen och hantverksspill från strandnära aktiviteter. Hamnkulturlagrena 

vid Gullholmen innehåller fynd från medeltiden till 1900-talet. I den norra delen av 
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sundet mellan Gullholmen och Lilla Härmanö ligger ett vrak, som troligen gick till 

botten under den senare delen av 1700-talet.  

Kulturlandskapet 

Den östra sidan av Härmanö utgörs av odlingslandskapet kring de utflyttade gårdsde-

larna till byn Härm. Alla tillgängliga ytor har tidigare utgjort åker och äng, med hag-

och betesmarker utmed bergssidorna, på strandängarna och på de ljungbeväxta bergen. 

Idag förekommer ingen odling, utan landskapet hålls öppet genom slåtter och bete, vil-

ket också sörjer för en enhetlig landskapsbild.  

 

I samband med 1700-talets stora sillfiske fanns det flera skärgårdsverk, alltså tran-

kokerier och sillsalterier, i anslutning till Härmanö. På Lilla Härmanö fanns två verk, 

som idag är försvunna. Rester efter ytterligare två verk finns på Rörholmen och ön 

Skräddaren.  

Motivering 

Mycket välbevarad bebyggelse- och landskapsmiljö, med mycket höga kulturvärden.  

 

På Orusts västsida finns flera kustsamhällen med stark anknytning till de för Bohuslän 

karaktäristiska maritima näringarna. Den historiska utvecklingen inom fiske och frakt-

fart gör att bebyggelsen i dessa samhällen i hög grad är präglad av tiden mellan 1800-

talets mitt och första världskriget. Samhällena uppvisar mycket karaktäristiska bebyg-

gelsebilder med tätt liggande hus, och med grundelementen bryggor, sjöbodar/maga-

sin och bostäder, samt också byggnader med anknytning till fiskberedningsindustri. 

Bebyggelsebilden är i allmänhet oregelbunden där bostadshusen ligger, och mer regel-

bunden i sjöbodsraderna. Bebyggelsen från decennierna kring 1900, särskilt bostads-

husen, delar i dessa samhällen ofta en gemensam snickeritradition vad gäller detaljut-

formningen. 

 

Samhället Gullholmen utgör ett mycket väl välbevarat exempel på detta som ett av de 

större samhällena. Själva Gullholmen är också unik genom att vara så tätt bebyggt, 

och samhället har därför sammantaget mycket stora kulturhistoriska värden. Bebyg-

gelsebilden som helhet är välbevarad, och en stor andel av de enskilda byggnaderna är 

också välbevarade. Gullholmen har varit ett komplett och självständigt kustsamhälle, 

vilket återspeglas i att här finns eller har funnit kyrka, prästgård, affär, skola, post mm. 

 

Fornlämningsbilden anknyter i de flesta fall till de maritima näringarna. Skållehus är 

ett välbevarat och ovanligt exempel på enkel fiskelägesbebyggelse, där en arkeologisk 

undersökning bidragit med information om användningstid och platsens organisation. 

Av stort kulturhistoriskt värde är också de marina fornlämningarna, som i första hand 

utgörs av vrak och två hamnkulturlager i anslutning till Gullholmen.  

 

Gullholmen och Härmanö utgör tillsammans också ett sammanhängande landskapsav-

snitt som på ett tydligt sätt visar upp för Bohuslän karaktäristisk fiskelägesbebyggelse 
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och landskapstyper. Det karga men också kulturpräglade kustodlingslandskapet på 

Härmanö har höga natur- och kulturlandskapsvärden, och är därför också naturreser-

vat. Genom sitt läge utan fast landförbindelse är miljön också opåverkad av bilism. 

Nyckelvärden 

• Välbevarad bebyggelsestruktur, med tätt placerad bebyggelse. 

• Äldre och välbevarad bostadsbebyggelse, delvis oregelbundet placerad, och 

med få sentida tillägg. 

• Längs vattnet mer regelbundna rader med sjöbodar och bryggor. 

• Bebyggelsebilden som helhet, med de grundläggande elementen lätt avläs-

bara: Brygga, bod/magasin, verksamhetsbyggnader, och bostäder. 

• Den äldre bebyggelsens enhetliga traditionella utformning. 

• Den för Orusts västkust lokala variant av den bohuslänska snickeritraditionen, 

så som den kommer till uttryck i många av bostadshusens detaljutformning. 

• De hus som ännu har sina ursprungdetaljer kvar är särskilt värdefulla. 

• Enskilda särskilt värdefulla hus, som t.ex. stenstugan, skepparhuset med till-

hörande ekonomibyggnader. 

• Kommunikationsstråken i form av stigar, smala prång och trånga gränder.  

• Kyrkan uppförd under den stora sillfiskeperioden i slutet av 1700-talet.  

• Fiskelägeslämningen Skållehus 

• Den marina kulturmiljön i form av vrak och hamnkulturlager vid Gullholmen. 

• Lämningar efter skärgårdsverk på Rörholmen och Skäddaren.  

• Sjömärken i form av stenvalar på bergstopparna.  

• Kustnära kulturlandskap med öppen och enhetlig landskapsbild och hävdade 

betesmarker. 

• Kvarvarande gårdsenheter med bostadshus och ekonomibyggnad.  

• Kulturlandskapselement som stengärdesgårdar, hägnader och husgrunder. 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

En i hög grad välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia 

som bebyggelsen på Gullholmen och Härmanö ska berätta fortsätter vara närvarande 

och lätt avläsbar. De förändringar och tillägg som sker, görs varsamt och hänsynsfullt 

på den befintliga miljöns villkor, och med omsorg om både helhet och detaljer. 

 

Ett fortsatt öppet och hävdat kulturlandskap, med bibehållna värdefulla landskapsele-

ment som exempelvis stengärdesgårdar, bebyggelse i traditionella lägen, och välbeva-

rad äldre jordbruksanknuten bebyggelse. 

 

En välbevarad fornlämningsmiljö, där fornlämningarna både på land och under vatten 

och deras sammanhang i det maritima landskapet är förståeliga och avläsbara.  
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Rekommendationer 

Bebyggelsemiljö som ska bevaras. Fortsatt öppet landskap. Mycket varsam bebyg-

gelseutveckling i endast begränsad omfattning. 

Fornlämningar 

• Landskapsvård kring fornlämningarna på Skållehus är angeläget för att und-

vika överväxning. Överväxning gör lämningen svår att se och kan skada mu-

rarna i anläggningen. Detta bör ske inom ramen för vården av naturreservatet.  

• Avstå från ingrepp i den marina kulturmiljön vid Gullholmen, det vill säga 

hamnkulturlager och vrak. 

• Det större vattenområdet kring Gullholmen, som inbegriper hamnsundet och 

området ned mot ön Skottaren, är inte systematiskt inventerat, vilket betyder 

att kunskapsunderlaget är bristfälligt. Fysisk planering som medför ingrepp i 

bottenavsnitt bör därför undvikas och alltid samrådas med Länsstyrelsen.  

Kulturlandskap 

• Fortsatt landskapsvård genom slåtter och bete är angeläget för bevarandet av 

kulturvärdena i landskapet. Detta sker lämpligast inom ramen för vården av 

naturreservatet. 

• Bebyggelsen i anslutning till kulturlandskapet bör behålla sin traditionella ka-

raktär och färgsättning.  

Bebyggelse 

• Bebyggelsen på Gullholmen, Lilla Gullholmen och den äldre delen av bebyg-

gelsen på Stora och Lilla Härmanö är att betrakta som mycket kulturhistoriskt 

värdefull, och bör genomgå så få förändringar som möjligt. Att bibehålla de 

befintliga kvalitéerna hos de äldre husen och miljön är utgångspunkten. 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som ska bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 

• Eftersom bebyggelsen är mycket väl synlig från farlederna omkring måste be-

aktas att eventuella ändringar även får stor påverkan på riksintresset som hel-

het.  

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.  

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön.  
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• Byggrätterna i detaljplanerna på Gullholmen och Härmanö är mycket snäva. 

Detta som ett led i att bibehålla bebyggelsebildens karaktär, genom att be-

gränsa mängd och storlek på tillbyggnader. Avvikelser från byggrätterna bör 

ur kulturhistorisk synvinkel undvikas. 

• Miljön mellan husen ska även den behålla sin karaktär, utan moderna inslag 

som altaner, modernt utformade staket och plank, moderna markbeläggningar 

mm. Detta gäller vare sig åtgärderna är bygglovspliktiga eller ej. 

• De gemensamma kommunikationsytorna med stigar och prång ska inte göras 

privata eller halvprivata. 

• Inga mer omfattande nybyggnationer bör ske i eller i anslutning till bebyggel-

sen. Eventuella nytillskott bör utformas och placeras så att de smälter in i mil-

jön på ett positivt sätt, genom att utgå från den lokala byggnadstraditionen, 

och med omsorg om både helhet och detaljer. 

• Bostadshusen bör vara vita eller ha annan mild ljus färg, om inte husets äldre 

färgsättning kan fastläggas. Röda hus kan behålla sin färg. På vita hus har 

fönster och fönsteromfattningar traditionellt sett inte varit vita, utan har haft 

avvikande kulör, som grönt, engelskt rött eller ockragult. Blått har inte varit 

vanligt förrän från 1900-talets mitt. Sjöbodar är rödfärgade eller i enstaka fall 

ockragula, om de inte är omålade. Takmaterial bör vara rött oglaserat lertegel, 

om inte annat är historiskt motiverat. 

• Funktionsuppdelningen bostadshus för boende, sjöbodar/magasin för förva-

ring bör bibehållas. 

• Även bryggors utformning är viktig för miljön, även om de inte alltid omfattas 

av Plan och bygglagens regler.  

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön är ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården (MB 3 kap): 

O34 Nordvästra Orustskärgården. 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

• Detaljplaner med bevarandeinriktade bestämmelser finns för Gullholmen och 

Härmanö. 

För bebyggelsen 

Förvanskningsförbud omfattar hela miljön 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som sjöbodar och andra ekonomibyggnader), liksom miljön som helhet, är 

kulturhistoriskt värdefull, och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 

kap 13§. 

Varsamhet ska gälla i hela miljön 

• Alla ändringar ska utföras varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter 

tillvaratas, enligt PBL 8 kap 17§. 
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Anpassning med inriktning mot den befintliga bebyggelsen 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, samt även landskapsbilden, enligt 

PBL 2 kap 6§. Det innebär att traditionellt bebyggelsemönster och byggnads-

utformning ska vara utgångspunkten för anpassningen. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

• Bygglovsbefrielse för åtgärder som balkonger, takkupor, Attefallshus, altaner 

mm gäller inte inom bebyggelsemiljön. 

Kyrkan 

• För kyrkplatsen gäller att kyrkliga kulturminnen inte får ändras utan tillstånd 

från Länsstyrelsen, enligt 4 kap Kulturmiljölagen. Det gäller såväl kyrkobygg-

naden som kyrkogård/begravningsplats, kyrkotomt, murar mm.  

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  

Naturreservat 

• Härmanö utom samhället Gullholmen är naturreservat som omfattas av sär-

skilda föreskrifter och skötselplaner. 
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7. Hälleviksstrand 

Hällevikstrand, ’Strana’, var ursprungligen en plats där bönderna från Hällevik upp-

förde sina båtbodar. Orten utvecklades till ett fiskar- och fraktfartssamhälle, något som 

fortfarande återspeglas genom samhällets fysiska uppbyggnad och byggnadernas ut-

formning och historia. 

Samhällets bakgrund 

Hälleviksstrand har vuxit upp kring det lilla sund som är mynningen av viken Lerki-

len. Det äldsta funna kartmaterialet är från 1703, och visar bebyggelse på båda sidor 

om sundet. Om bebyggelse fanns här också på 1500-talet är okänt, men vid sillperi-

oden kring mitten av 1600-talet kan 16 familjer bekräftas. I samband med 1700-talets 

sillperiod växte Hälleviksstrands bebyggelse ytterligare. Söder om bebyggelsen, bl. a. 

vid nuvarande hamnen, anlades också flera skärgårdsverk med trankokerier och sill-

salterier. 

 

Hälleviksstrands historia liknar på många sätt de övriga kustsamhällenas, men skiljer 

sig också: Efter att häradsvägen under 1700-talet förlades förbi Hälleviksstrand kom 

inlandsbönder dit för att köpa fisk och sälja spannmål, och orten fick därmed också en 

betydelse för övrig befolkning i trakten. Vid 1800-talets mitt blev Hälleviksstrand ut-

skeppningshamn för havreexport, och flera större magasin uppfördes på nuvarande 

hamnplan.  

Samhället växer 

Befolkningen växte under andra halvan av 1800-talet och nya hus byggdes allt längre 

bort från den ursprungliga bebyggelsen invid Lerkilen. Hälleviksstrand blev munici-

palsamhälle 1886. Vid 1800-talets slut sökte sig badgäster till Hälleviksstrand och ett 

badhus uppfördes. Badgästepoken möjliggjordes då ångbåtstrafiken från Göteborg och 

upp längs Bohuskusten lade till i Hälleviksstrand. 

 

I och med ångbåtstrafiken längs kusten blev hamnplan och ångbåtsbryggan en knut-

punkt på västra Orust. Härifrån gick båtar ut till Käringön fram till 2013. När bilvägen 

till Hälleviksstrand blev klar 1927, var det hit som bussar från Uddevalla och Ellös 

kom. Havremagasinen vid hamnplanen revs så småningom för att lämna plats för bu-

tik och trafik. 

Uppgång och nedgång 

Som på flera av de övriga fiskelägena var det vid 1800-talets slut och 1900-talets bör-

jan storsjöfiske som gällde, kombinerat med fraktfart. Tiden efter första världskriget 

innebar en nedgång för både fiske och fraktfart. Allt fler av de tidigare badgästerna 

uppförde nu också egna sommarhus vilket minskade antalet tillresta badgäster.  

 

1904 fick Hälleviksstrand egen kyrka, då Hälleviksstrands kapell uppfördes efter rit-

ningar av kyrkoarkitekten Adrian Petersson. Med sitt utseende inspirerat av de norska 
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stavkyrkorna skiljer den sig avsevärt från den traditionella bebyggelsen. Idag är den 

röd, men ursprungligen var den målad i guldockra.  

 

1934 startade AB en konservfabrik vid landsvägen norr om samhället. Konservfabri-

ken lade ner sin verksamhet 1976. Båtbyggartraditionen är och har varit stark på Orust 

och 1907 startades en båtslip i en vik sydost om samhället. Slipen startades av Oscar 

Augustsson, född 1854, och den har sedan gått i arv till barn och barnbarn vilket gör 

att Hälleviksstrands varv ännu är i bruk. Den senast på Orust byggda fisketrålaren i trä 

byggdes och sjösattes här 1983. En specialitet för slipen var förbyggnad av kuttrar, 

d.v.s. en större reparation eller ombyggnad.  

Branden 1905 

En händelse som präglat samhället, och som gav efterverkningar utmed hela kusten 

genom ett förbättrat brandskydd, var den stora branden 1905. Den startade i ett av ma-

gasinen vid ångbåtskajen och innan den var släckt hade ett 60-tal byggnader, hälften 

bostadshus och hälften magasin och sjöbodar, brunnit ner.  

 

Nya hus återuppfördes på de gamla platserna, men ett flera valde att i stället uppföra 

sina hus på andra platser. Detta gjorde att det blev mindre trångt mellan husen. Alla 

husen på berget lades efter branden med gavlarna åt väster, vilket ger en mycket ka-

raktäristisk bebyggelsebild. 

Motivering 

Kustsamhälle med välbevarad bebyggelse. 

 

På Orusts västsida finns flera kustsamhällen med stark anknytning till de för Bohuslän 

karaktäristiska maritima näringarna. Den historiska utvecklingen inom fiske och frakt-

fart gör att bebyggelsen i dessa samhällen i hög grad är präglad av tiden mellan 1800-

talets mitt och första världskriget. Samhällena uppvisar mycket karaktäristiska bebyg-

gelsebilder med tätt liggande hus, och med grundelementen bryggor, sjöbodar/maga-

sin och bostäder, samt också byggnader med anknytning till fiskberedningsindustri. 

Bebyggelsebilden är i allmänhet oregelbunden där bostadshusen ligger, och mer regel-

bunden i sjöbodsraderna. Bebyggelsen från decennierna kring 1900, särskilt bostads-

husen, delar i dessa samhällen ofta en gemensam snickeritradition vad gäller detaljut-

formningen. 

 

Hälleviksstrand är ett välbevarat exempel på detta, men också på ett samhälle som har 

varit betydelsefullt i lokalsamhället i övrigt. Bebyggelsebilden som helhet är välbeva-

rad, och en stor andel av de enskilda byggnaderna är också välbevarade.  

Nyckelvärden 

• Välbevarad bebyggelsestruktur, med tätt placerad bebyggelse. 
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• Äldre och välbevarad bostadsbebyggelse, delvis oregelbundet placerad, och 

med få sentida tillägg. 

• Längs vattnet mer regelbunden rad med sjöbodar och bryggor. 

• Bebyggelsebilden som helhet, med de grundläggande elementen lätt avläs-

bara: Brygga, sjöbodar, verksamhetsbyggnader, och bostäder. 

• Likaså den bebyggelsebild som tillkom efter branden 1905, där husen ligger 

med gavlarna mot hamninloppet. 

• Den äldre bebyggelsens enhetliga traditionella utformning. 

• Den för Orust västkust lokala variant av den bohuslänska snickeritraditionen, 

så som den kommer till uttryck i många av bostadshusens detaljutformning. 

• De hus som ännu har sina ursprungdetaljer kvar är särskilt värdefulla. 

• Kommunikationsstråk i form av smala vägar, stigar, och smala prång.  

• Kyrkan ritad av Adrian Petersson. 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

En välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia som be-

byggelsen på Hälleviksstrand ska berätta fortsätter vara närvarande och lätt avläsbar. 

De förändringar och tillägg som sker, görs varsamt och hänsynsfullt på den befintliga 

miljöns villkor, och med omsorg om både helhet och detaljer. 

Rekommendationer 

Bebyggelsemiljö som ska bevaras. Mycket varsam bebyggelseutveckling i endast be-

gränsad omfattning.  

 

• Bebyggelsen på Hälleviksstrand är kulturhistoriskt värdefull och bör genomgå 

så få förändringar som möjligt. Att bibehålla de befintliga kvalitéerna hos de 

äldre husen och miljön är utgångspunkten. 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som ska bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.  

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön. 

• Miljön mellan husen ska även den behålla sin karaktär, utan moderna inslag 

som altaner, modernt utformade staket och plank, moderna markbeläggningar 

mm. Detta gäller vare sig åtgärderna är bygglovspliktiga eller ej. 
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• De gemensamma kommunikationsytorna med stigar och prång ska inte göras 

privata eller halvprivata. 

• Inga mer omfattande nybyggnationer bör ske i eller i anslutning till bebyggel-

sen. Eventuella nytillskott bör utformas och placeras så att de smälter in i mil-

jön på ett positivt sätt, genom att utgå från den lokala byggnadstraditionen, 

och med omsorg om både helhet och detaljer. 

• Bostadshusen bör vara vita eller ha annan mild ljus färg, om inte husets äldre 

färgsättning kan fastläggas. Röda hus kan behålla sin färg. På vita hus har 

fönster och fönsteromfattningar traditionellt sett inte varit vita, utan har haft 

avvikande kulör, som grönt, engelskt rött eller ockragult. Blått har inte varit 

vanligt förrän från 1900-talets mitt. Sjöbodar är rödfärgade eller i enstaka fall 

ockragula, om de inte är omålade. Takmaterial bör vara rött oglaserat lertegel, 

om inte annat är historiskt motiverat. 

• Funktionsuppdelningen bostadshus för boende, sjöbodar/magasin för förva-

ring bör bibehållas. 

• Även bryggors utformning är viktig för miljön, även om de inte alltid omfattas 

av Plan och bygglagens regler. 

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

För bebyggelsen 

Förvanskningsförbud omfattar hela miljön 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som sjöbodar och andra ekonomibyggnader), liksom miljön som helhet, är 

kulturhistoriskt värdefull, och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 

kap 13§. 

Varsamhet ska gälla i hela miljön 

• Alla ändringar ska utföras varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter 

tillvaratas, enligt PBL 8 kap 17§. 

Anpassning med inriktning mot den befintliga bebyggelsen 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, samt även landskapsbilden, enligt 

PBL 2 kap 6§. Det innebär att traditionellt bebyggelsemönster och byggnads-

utformning ska vara utgångspunkten för anpassningen. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 
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Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

• Bygglovsbefrielse för åtgärder som balkonger, takkupor, Attefallshus, altaner 

mm gäller inte inom bebyggelsemiljön. 

Kyrkan 

• För kyrkplatsen gäller att kyrkliga kulturminnen inte får ändras utan tillstånd 

från Länsstyrelsen, enligt 4 kap Kulturmiljölagen. Det gäller såväl kyrkobygg-

naden som kyrkogård/begravningsplats, kyrkotomt, murar mm.  

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  

Referenser 

Carlsson, Helene. 1994. Orust Historia och miljö - Kulturmiljöprogram för Orust 

kommun. Kulturhistoriska dokumentationer; 7. Uddevalla: Bohusläns museum. 

 

Pettersson, Johan. 1999. Skärgårdsverken i Bohuslän. Trankokerier och sillsalterier 

under 1700-talets sillperiod. Kungälv. 

 

Wingård, Cecilia. 2018. Hälleviksstrand – Edshultshall, Översiktlig kulturhistorisk in-

ventering. Bohusläns museums rapport 2019:01 
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8. Kultehamn 

Inom det höglänta hällmarksområdet Kultehamn finns välbevarade lämningar och be-

byggelse efter 1800-talets torp- och backstuguexpansion. Bebyggelse, husgrunder och 

andra lämningar efter utmarksbruk berättar om livsvillkoren för de som bodde här un-

der 1800-talet. Området är riksintresse för kulturmiljövården.  

Hamnen – ett utmarksområde 

Kultehamn är namnet på ett stort höglänt hällmarksområde, som varit utmark till om-

kringliggande byar och gårdar. Utmarken användes för främst för bete, virkesuttag, 

torvtäkt och likande. Hamn är bohuslänskans ord för denna typ av karga, höglänta ut-

marksområden och ortnamnet Kultehamn har den ungefärliga betydelsen ”karg utmark 

med bergknallar”.  

 

Kultehamn domineras idag av barrskogsbevuxna hällmarksområden, men det finns 

fortfarande hävdad odlingsmark i synnerhet i den östra delen av området i anslutning 

till bebyggelsen. Odlingsmarken är småskalig.  

 

Idag är alltså Kultehamn till stora delar skogbevuxet, men så var det inte för omkring 

150 år sedan. Då var området i princip skoglöst och ljungen bredde ut sig. Anled-

ningen till detta var bristen på virke i Bohuslän och ett hårt betestryck.  

Torpen anläggs 

De äldsta kända torpen etablerades i området redan på 1600-talet, men det var under 

1800-talet som torpen och backstugorna ökade kraftigt i antal, som ett resultat av be-

folkningsökningen i Sverige.  

 

Vissa torpställen anlades där det fanns brukbar mark, på andra platser fick man till-

skapa odlingsytor genom att dika ut våtmarker. Backstugorna hade sällan någon od-

lingsmark utöver kålgårdar, potatisland och trädgårdsodling. Befolkningen hade kor, 

får, grisar och höns i varierande utsträckning, beroende på vad ekonomin tillät. Från 

myrarna hämtades också torv till bränsle, eftersom det inte fanns någon skog. Både 

torparna och backstugusittarna gjorde dagsverken i gårdarna och byarna runt omkring 

hamnen.  

 

Tillvaron på Kultehamn var mycket hård och för många var det svårt att försörja sig. 

Historiskt källmaterial berättar om hur somliga fick tigga för sitt uppehälle, medan 

andra blev inhysta som fattighjon.  

 

Flera av torpen och backstugorna lades öde redan vid 1800-talets slut, medan andra 

var bebodda in på 1900-talets första decennier. På de mera bärkraftiga torpställena 

finns bebyggelse kvar än idag, som t. ex. Ransberg, Berga eller Hamburg. Bebyggel-

sen här är i varierande grad ombyggd, men några mer välbevarade torpställen finns 

kvar, exempelvis Ransberg. Utöver dessa finns ett 50-tal bebyggelselämningar efter 
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torp och backstugor med tillhörande uthus och jordkällare, samt torvlador och fårhus 

runt omkring på Kultehamn.  

Motivering 

Stor och sammanhållen torpruinmiljö som speglar de mindre bemedlades levnadsvill-

kor. 

 

Kultehamn är en kulturhistoriskt mycket värdefull helhetsmiljö som speglar förhållan-

dena för landsbygdens mest utsatta befolkning. Landskapet, bebyggelsen, ruinerna och 

de övriga lämningarna berättar sammantaget om det utsatta livet på utmarken under 

150 års tid i befolkningsökningens spår. Området har stora socialhistoriska värden vil-

ket har bidragit till att Kultehamn blivit utpekat som ett riksintresse för kulturmiljövår-

den. 

 

Kultehamns historia finns representerad framförallt genom de många ruinerna efter 

torpen och backstugorna. Ruinerna är i många fall välbevarade. Dessutom också ge-

nom bevarad torpbebyggelse. 

 

Det finns också ett stort antal lämningar efter utmarksbruket, såsom stenhägnader, fos-

sil åker, grävda kanaler och diken, kvarnstensbrott, torvtorkningshus, stengärdesgårdar 

och fårhus. Dessa lämningar speglar bredden och omfattningen på bruket av den karga 

utmarken.  

 

En skyltad vandringsled finns genom området, som ger en inblick i vardagen för ham-

nens folk. Skyltarna förmedlar det värdefulla immateriella kulturarvet, som utgörs av 

bebyggelsenamnen och berättelserna om de som en gång bott här. 

Nyckelvärden 

• Ruiner och bebyggelselämningar 

• Kulturhistoriska lämningar efter utmarksbruk, såsom diken, stengärdesgårdar, 

kvarnstensbrott, fossil åker mark mm.  

• Äldre torpmiljöer, som t. ex. Ranstorp. 

• Småskalig hävdad odlingsmark. 

• Immateriellt kulturarv i form av bebyggelsenamn och berättelser. 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Kultehamns bebyggelselämningar, kulturhistoriska lämningar och andra värdefulla 

landskapselement är bibehållna och hålls vårdade. Deras sammanhang i landskapet är 

förståeliga och avläsbara. Det småskaliga kulturlandskapet är fortsatt öppet och häv-

dat.  
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Den äldre torpbebyggelsen som är välbevarad får behålla sin karaktär, så att den histo-

ria som bebyggelsen på Kultehamn ska berätta fortsätter att vara närvarande och lätt 

avläsbar. De förändringar och tillägg som sker, görs varsamt och hänsynsfullt på den 

befintliga miljöns villkor, och med omsorg om både helhet och detaljer. 

 

Den skyltade vandringsleden är fortsatt underhållen och i gott skick. 

Rekommendationer 

Torplämningarna ska bevaras. Varsam bebyggelseutveckling, i skogsmiljön endast i 

mycket begränsad omfattning. Fortsatta vårdåtgärder för att förhindra igenväxning.  

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

• Igenväxning bör undvikas, eftersom den riskerar att förstöra husgrunderna och 

försvåra förståelsen av lämningarna och landskapet. Långsiktig vård och sköt-

sel är nödvändig. 

 

• Det är mycket angeläget att sammanhangen bevaras i miljön. Förtätning bör 

undvikas inom området, i synnerhet i anslutning till odlingsmarken.  

• Skogsbruket ska bedrivas så att inga bebyggelselämningar, kulturhistoriska 

lämningar eller landskapselement skadas.  

• Vandringsleden med sina skyltar och röjda husgrunder bör upprätthållas i gott 

skick.  

• Nytillkommande bebyggelse är inte lämpligt inom miljön, eftersom det skulle 

påverka områdets kulturvärden och övergripande utmarkskaraktär, och bör 

endast tillåtas restriktivt. 

 

• Välbevarad äldre bebyggelse bör behålla sitt utseende och sin karaktär. 

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön är utpekad som område av riksintresse för kulturmiljövården (MB 3 

kap): O31 Kultehamn. 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 
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Anpassning med inriktning mot kulturlandskapsbilden 

• Tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 

platsens kulturvärden och till landskapsbilden, enligt PBL 2 kap 6§. Det inne-

bär att det traditionella bebyggelsemönstret är vägledande vad gäller placering 

i landskapet och generell byggnadsutformning. 

Fornlämningar 

• Många av Kultehamns bebyggelselämningar och andra kulturhistoriska läm-

ningar är inte klassade som fornlämningar, eftersom de är tillkomna efter år 

1850. Dessa lämningar skyddas av Miljöbalkens bestämmelser, som ingående 

element i ett riksintresse för kulturmiljövården.  

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

Referenser 

Carlsson, Helene. 1994. Orust Historia och miljö - Kulturmiljöprogram för Orust 

kommun. Kulturhistoriska dokumentationer; 7. Uddevalla: Bohusläns museum. 

 

Brandt, Tomas. 1991. Kultehamn. Fördjupad studie av ett riksintresseområde för kul-

turminnesvården. Bohusläns museum rapport.  

 

Kulturarvsskyltar utmed vandringsleden på Kultehamn. Producerade 1998. Se Orusts 

kommuns hemsida, hämtat 2019-10-17.  

https://orust.se/amnesomrade/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/vandringsle-

der/kultehamn.4.ff67aea13f999476c238b6.html 

https://orust.se/amnesomrade/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/vandringsleder/kultehamn.4.ff67aea13f999476c238b6.html
https://orust.se/amnesomrade/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/vandringsleder/kultehamn.4.ff67aea13f999476c238b6.html
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9. Kungsviken 

Kungsviken har varit ett centrum för båtbyggeriet på Orust. Husen i samhället är av 

skiftande ålder och karaktär, men speglar tillsammans med en bevarade varvsmiljö 

samhällets historiska bakgrund. Till miljön hör också ett antal boplatser från jägarsten-

åldern.  

Kungsviken i källorna 

Kungsviken dyker upp första gången i de medeltida källorna som en gård. Äldsta be-

lägget för ortnamnet kommer från 1423. Året därpå intygar Dragsmarks kloster i ett 

brev att de ägt jord i Kungsviken i mer än 40 år.  En karta från 1695 visar att gårdsbe-

byggelsen låg ca 300 m söder om viken. Först på 1700-talet fanns det strandnära be-

byggelse, då i form av bodar och trankokerier vid två uddar på vardera sidan om vi-

ken.  

Stenåldersboplatser 

I de höglänta bergsområdena som omger Kungsviken döljs lämningar efter väsentligt 

äldre aktiviteter. Där kantas den dåvarande strandlinjen, ca 25 - 30 m över dagens 

havsnivå, av stenåldersboplatser. De skyddade lägena utmed den djupa havsviken var 

fördelaktiga platser i första hand för den äldre stenålderns jägar-samlarfolk. Några av 

dessa boplatser har undersökts av arkeologer, som funnit att boplatserna använts i 

samband med jakt, fiske och redskapstillverkning vid återkommande besök under en 

lång tidsperiod, ca 6500 – 4000 f.Kr. Spår efter eldstäder från bronsåldern har också 

hittats.  

Båtbyggeriet 

Kungsviken ingår i ett område på nordvästra Orust som varit känt för sitt båtbyggeri 

sedan långt tillbaka i tiden, men det verkliga uppsvinget för näringen skedde vid 1800-

talets mitt. År 1845 fanns endast en båtbyggare upptagen i Kungsviken, men under 

1850-talet fick han konkurrens av ytterligare tre båtbyggare. 

 

De båtar man huvudsakligen byggde var de relativt stora fiskebåtar, sjöbåtar, som vid 

denna tid ersatte de äldre bankskutorna. Man byggde inte bara traditionella båtar utan 

förbättrade också gamla båttyper. Bland annat utvecklades kravelltekniken på sjöbå-

tarna. Inflyttningen till Kungsviken ökade och båttillverkningen nådde under 1870-ta-

let sin höjdpunkt. Vid ett tillfälle lär 12 stora båtar ha varit under bygge samtidigt, 

vilka levererades till fiskare i såväl Bohuslän som i Norge och Danmark. Kring sekel-

skiftet 1900 innebar den blomstrande fraktfarten också tillverkning av jakter, galeaser 

och skonare. Första världskriget minskade emellertid fiske- och fraktflottans arbetsfält 

och därmed behovet av nya båtar. Flera varv på Orust lades ner, men i Kungsviken 

fortsatte man att bygga.  

 

Man breddade också produktionen, och byggde tidigt båtar för nöjessegling. År 1943 

startade båtbyggaren Harry Hallberg varv i Kungsviken, och fick stor framgång med 
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sina fritidsbåtar. När Hallberg flyttade verksamheten till Ellös på 1960-talet togs båt-

hallen över av Christoph Rassy, som slutligen köpte upp Hallberg 1972. Anläggningen 

i Kungsviken fanns kvar fram tills den revs på 2010-talet.  

 

Intill Hallbergs varv låg Einar Karlssons varv, som anlades 1938, med slip och verk-

stadslokaler. Den stora dominerande hallbyggnaden på varvet fick sitt utseende 1955. 

Den ersattes 2003 av den nuvarande hallen för båtförvaring, som i sin utformning ef-

terliknar den äldre hallen. 

 

Den enda kvarvarande varvsanläggningen nere vid vattnet idag är Gösta Johanssons 

varv. Varvet startades 1946 - 47, och hette egentligen Kungsvikens Jakt- och Motor-

båtsvarv, och här byggdes både fritids- och nyttobåtar. Verksamheten var igång fram 

till 1979 - 80 då Gösta Johansson gick i pension. Varvet är välbevarat, och ser i hu-

vudsak ut som när det anlades. Idag huserar kulturföreningen Gösta Johanssons varv 

här. 

 

Under båtbyggeritiden växte samhället genom att bostadshus för båtbyggarna och de-

ras familjer uppfördes på sluttningarna kring viken. Området närmast stranden var re-

serverad för båtbyggandet. Vid vikens innersta del finns en f.d. lanthandel. Huset, som 

nu är privatboende, uppfördes 1926–27 och byggdes till 1932.  

 

Båttillverkning har också skett i flera andra lokaler en bit ifrån vattnet, och här finns 

fortfarande den verksamhet som startades av Johannes Olsson 1939 och som idag in-

går i företaget Malö Yachts. Med en modern båthall på ena sidan vägen, och Kungsvi-

kens gamla gård med mangårdsbyggnad och ladugård i vinkel, uppförda 1877 på 

andra sidan, kan man tydligt se mötet mellan jordbruk och båtbyggartradition.  

Motivering 

Bebyggelsemiljö som speglar båtbyggerinäringen. 

 

Kungsviken är känt för sitt båtbyggeri, men idag är de flesta av varven rivna, och mil-

jön är inte så enhetlig som tidigare. Den enda kvarvarande varvsmiljön är Gösta Jo-

hanssons varv, som bibehållits i stort sett i oförändrat skick. Detta gör den särskilt kul-

turhistoriskt värdefull.  

 

Bostadsbebyggelsen är av skiftande ålder och karaktär, men berättar tillsammans med 

det bevarade varvet om samhällets framväxt och historiska bakgrund. Några äldre bo-

stadshus är väl bevarade. Äldre välbevarad jordbruksbebyggelse finns också i anslut-

ning till Kungsvikens historiska gårdstomt, som representerar områdets ursprung som 

jordbruksbygd. Även den tidigare affärsbyggnaden har ett kulturhistoriskt värde ge-

nom sin utformning, sitt läge och sin historiska betydelse i samhället.  

 

Stenåldersboplatserna ligger i karaktäristiska lägen och visar hur landskapet användes 

när stranden låg omkring 25 - 30 m över dagens. Även om boplatserna inte syns ovan 
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mark är boplatserna betydelsefulla, eftersom de med sitt fyndinnehåll och läge i land-

skapet berättar om jägar-samlarnas liv för ca 7000 år sedan. 

Nyckelvärden 

• Gösta Johanssons varv 

• De stränderna kring viken som ännu är obebyggda. 

• Äldre välbevarade bostadshus inom samhället, liksom affären och gårdsbe-

byggelsen vid Kungsvikens gårdstomt. 

• Stenåldersboplatserna 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

En välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia som be-

byggelsen i Kungsviken ska berätta fortsätter att vara närvarande och lätt avläsbar. De 

förändringar och tillägg som sker, görs varsamt och hänsynsfullt på den befintliga mil-

jöns villkor, och med omsorg om både helhet och detaljer. Gösta Johanssons varv be-

varas oförändrat och hålls i gott skick. 

 

Strandområdet i Kungsviken är fortsatt öppet, så att de historiska sammanhangen i 

Kungsviken och kring Gösta Johanssons varv är förståeliga och avläsbara.  

 

Kungsviken har genomgått stora förändringar de senaste 30 åren där bland annat flera 

båthallar har rivits. Bostadsbebyggelsen kring viken har genomgått stora förändringar, 

där nytillkommande bebyggelse skiljer sig från den äldre vad gäller form och storlek.  

I den kommunala planeringen pågår detaljplanearbete för ytterligare förändringar och 

förtätningar. Fortsatt exploatering i enlighet med planerna innebär att stenåldersboplat-

serna på sikt behöver undersökas och tas bort. Fortsatt förtätning innebär förlust av 

kulturvärden både vad gäller fornlämningar och bebyggelse.  

Rekommendationer  

Gösta Johanssons varv bevaras och underhålls. Bebyggelsebilden kring viken bibe-

hålls. Varsam bebyggelseutveckling, med bibehållen bebyggelsekaraktär, i synner-

het vid vattnet.  

 

• Fornlämningarna bör bevaras så långt det är möjligt. Länsstyrelsen beslutar 

om ev. antikvariska insatser i händelse av exploatering. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

• Skogsbruket ska bedrivas så att inga skador uppkommer på fornlämningar el-

ler kulturlandskapselement. 
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• Det är angeläget att spara så mycket som möjligt av de öppna ytorna kring 

stranden.  

• Den bebyggda miljön tål ingen större förtätning, eftersom områdets karaktär 

och kulturvärden då riskerar att gå förlorad.  

• För att bevara miljön kring Gösta Johanssons varv bör närområdet kring var-

vet hållas fri från nytillkommande bebyggelse.  

 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ske re-

spektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer.  

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som ska bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.  

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön. 

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelsen 

Förvanskningsförbud omfattar äldre värdefulla byggnader i miljön, men det finns även 
andra byggnader som inte omfattas 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som ekonomibyggnader) är kulturhistoriskt värdefulla och omfattas av för-

vanskningsförbud enligt PBL 8 kap 13§. 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning mot den befintliga bebyggelsen 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, samt även landskapsbilden, enligt 

PBL 2 kap 6§. Det innebär att traditionellt bebyggelsemönster och byggnads-

utformning ska vara utgångspunkten för anpassningen. 
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Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

• Bygglovsbefrielse för åtgärder som balkonger, takkupor, Attefallshus, altaner 

mm gäller inte inom miljön.  

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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10. Käringön med intilliggande öar 

Det västligaste av Orusts kustsamhällen är Käringön. Dit kommer man med färja från 

Tuvesvik. Öns namn har förvånat många. Käringen på Käringön har säkerligen varit 

ett av de många stenkummel som tjänat som sjömärken här ute före fyrarnas tid. I Bo-

huslän och även på andra håll har dessa kummel bland annat kallats käringar. 

Den äldre historien 

Käringön har varit bebodd åtminstone sedan 1590-talet. Enligt en skattelängd från 

1610 fanns 38 personer på ön. Käringön erbjöd bra hamnmöjligheter som mer sällan 

blev isbelagda. Även på intilliggande Vallerön fanns en bosättning under 1600-talet. 

1750, när den stora sillperioden just hade inletts, bodde omkring 100 personer på Kä-

ringön, för att under sillperioden öka till över 300. Efter nergångsperioden efter att sil-

len ”försvann” 1808, tog utvecklingen fart igen kring 1800-talets mitt, och 1875 bodde 

omkring 500 personer på ön. Som mest var befolkningen strax över 600 på 1910-talet.   

Storsjöfiske 

Från Käringön bedrevs storsjöfiske, och utvecklingen liknar den för de övriga på 

Orusts västsida. Under 1800-talets första hälft bedrevs fisket från s.k. bankskutor, som 

var däckade och tremastade med råsegel på för- och stormast. Man fiskade efter långa 

och torsk ute på bankarna på Nordsjön. Ute på fiskeplatsen kunde för- och stormasten 

tas ner för att ge bättre arbetsutrymme. Bankskutorna var något svårseglade, och kring 

1800-talets mitt utvecklades de s.k. sjöbåtarna, relativt lika i skrovet ovanför vatteny-

tan, men den kortare kölen och att de var riggade med gaffelsegel gjorde dem mycket 

mer lättmanövrerade. 

Fisket växer – och bebyggelsen 

Den äldsta delen av bebyggelsen växte fram i anslutning till Isackes sund, som längre 

tillbaka var den viktiga hamnplatsen. Flera av sjöbodarna kring Isackes sund är av 

äldre datum, små och i några fall timrade. Här är också många av bostadshusen lite 

mindre och ofta på enkel bredd.   

 

På 1860- och 70-talen blev återigen tillgången på sill god, och åren efter 1890 skedde 

ytterligare en förändring som var en kombination av två faktorer. Dels öppnade sig en 

marknad för rökt makrill i USA, dels blev engelska trätrålare till salu, s.k. kuttrar. Ett 

stort antal kuttrar köptes in till fiskelägena, 1915 var exempelvis 17 kuttrar hemmahö-

rande på Käringön. Perioden fram till första världskriget innebar ett ekonomiskt upp-

sving, som också satte avtryck i bebyggelsen. 

 

Bebyggelsen växte successivt, och vid seklets slut och även en bra hit in på 1900-talet 

var dubbelhuset den helt dominerande hustypen. Dessa större hus byggdes utanför den 

gamla koncentrationen av enkelstugor. Ju längre bort från öns gamla centrum vi kom-

mer, desto yngre blir husen. De ligger också mindre tätt.  
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I väster, lite för sig själva på Lotsberget, bodde lotsar och fyrpersonal. De hade en tid 

ensamrätt att bebygga den västligaste delen av ön. 

Bebyggelsebilden 

Bebyggelsen på Käringön ligger tätt, och är koncentrerad till öns norra del och mitt. 

Det är på norra delen som de bra hamnlägena finns. Öarna väster om Käringön, Fågel-

skär, Vedholmen och Tornö, skyddar mot västerhavet och ger lugnare vatten kring öns 

norra och nordvästra sida. Smala och slingrande stigar och vägar förbinder bostadshu-

sen med varandra och med bodar och bryggor. Merparten av bostadshusen är antingen 

enkel- eller dubbelhus, och ligger orienterade i öst-väst, d.v.s. med ena gaveln mot 

väst. Eftersom Käringön varit kronoholme ända fram till 1990-talet har inga ägogrän-

ser styrt byggandet. Den som tänkte bygga var ändå tvungen att ta hänsyn till vad 

grannar och andra hade att säga om ett tilltänkt hus. 

Hamnen 

Dagens hamn innanför Skeppers holme anlades i sin nuvarande form på 1930-talet. I 

samband muddringsarbetena påträffades en klinkbyggd fartygslämning. Fartygets ur-

sprungliga längd har uppskattats till ca elva meter. En årsringsdatering visade att farty-

get byggts under perioden sent 1600-tal eller tidigt 1700-tal. Rester av ett hamnkultur-

lager påträffades också, som innehöll fynd av bland annat djurben (matavfall), kera-

mik, kritpipor och huggspån från perioden 1600–1800-tal.  

Kyrkan 

Käringöns panelklädda timmerkyrka är uppförd 1796. Timret köptes från Dalsland, 

där det skeppades ut via Gullmarsfjordens inre del. Vid midsommar 1796 restes 

takstolarna, och den 18 september invigdes kyrkan. Denna typ av träkyrkor byggdes 

medan den stora sillperioden pågick i flera av kustsamhällena längs Bohuskusten. Att 

ön fick egen kyrka innebar att Käringön också blev egen församling. Kyrkan var under 

de första ca 100 åren rödfärgad. 

Badgäster 

Även till Käringön kom badgäster under 1900-talets somrar. Någon riktig badortsbe-

byggelse uppstod aldrig, men pensionat och kaféer anordnades i tidigare bostadshus, 

som exempelvis ”Bulls pensionat”, liksom i Simsons prästgård.  

 

August Simson var präst på Käringön mellan 1849 och 1900, under den tid då många 

bohuslänska samhällen var präglade av schartauanismen. Han lät 1876 - 77 uppföra en 

ny stor och ståndsmässig prästgård. Det är också ett av mycket få hus på ön som om-

ges av en trädgård, ett resultat av att pastorn enligt vad som berättas kunde förmå sina 

församlingsbor att från öar, holmar och skär hämta hem matjord för att ordna en till-

räckligt djup begravningsplats runt kyrkan, men också trädgård runt det egna huset. 

Skrönorna om pastor Simson är många, denna är bara en i mängden. Efter sin död 

bodde hans fosterdöttrar kvar, och en av dem startade pensionat i huset 1921. 



- 58 - 
 

Vedholmen  

Vedholmen blev känd som Söderviksholm på sjökort och beskrivningar från 1500- 

och 1600-talen. Vattenområdet ”Hamnen” mellan Vedholmen och Tornö har sannolikt 

utgjort en natt- eller nödhamn för handels- och fiskefartyg på väg utmed Bohuskusten. 

På ön finns en begravningsplats, kringgärdad av en stenmur. År 1746 beskrivs den 

som en gammal kyrkogård, som vid den tiden används som begravningsplats för 

okända personer, som dött till sjöss och sedan flutit iland i området.  

På Vedholmen finns några maritima ristningar i anslutning till lotsutkiken. Det ska ha 

funnits ristningar från 1500- eller 1600-talet, men dessa har inte kunnat återfinnas. De 

ristningar som idag finns bevarade är av yngre datum. På Tornö finns bland annat en 

inristad kompassros i anslutning till ett sjömärke på öns södra del.  

Vallerö 

På Vallerö fanns en strandsittarbosättning redan år 1610. Historiska kartor visar att det 

fanns strandsittare på ön åtminstone under hela 1600-talet. En strandsittare bodde på 

ofri grund (ofta på kronans mark) och levde främst av fiske. På ön finns flera husgrun-

der, som kan härröra från strandsittartiden.  

Vallerö har tillsammans med Vedholmen och Tornö också använts som betesmarker, 

men också för tångtäkt, vrakning och fiske. År 1883 skiftades dessa öar mellan ett 

stort antal delägare. Vid denna tid fanns det bofasta på Vallerö. De hade sina åkrar och 

betesmarker i anslutning till sitt hus mitt på ön. Husgrunderna efter bostadshus och la-

dugård finns fortfarande kvar. Stengärdesgårdarna, odlingsrösena och dikena stammar 

också från denna tid. 

Måseskär 

Sjösäkerheten i våra bohuslänska farvatten förbättrades avsevärt vid 1800-talets slut 

genom tillkomsten av ett fyrväsen. Allteftersom fraktseglationen ökade, ökade också 

klagomålen över osäkra farvatten. 

 

Fyren på Måseskär är av typen ”Heidenstamsfyr”, efter ingenjören Nils Gustav von 

Heidenstam. Det var en monterbar konstruktion av järn, där delarna tillverkades i land 

och monterades upp på plats. Fyrlanterninen var placerad ovanpå ett torn av järn, som 

stagades av ett fackverk, vilket gav fyrarna ett mycket karaktäristiskt utseende. Inne i 

järntornet leder en spiraltrappa upp till vaktrummet och lanterninen. Måseskärs fyr är 

en av dessa fyrar. När den sattes upp 1865 var det den första i sitt slag i Bohuslän. 

Själva järnkonstruktionen tillverkades på Eriksbergs mekaniska verkstad i Göteborg. 

Som på många andra fyrplatser byggdes bostadshus och andra byggnader för fyrvak-

tarna.  

 

1978 släcktes den äldre fyren och ersattes av en mindre fyr strax intill.  

Motivering 

Kustsamhälle med mycket välbevarad bebyggelse, samt fyrplats. 
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På Orusts västsida finns flera kustsamhällen med stark anknytning till de för Bohuslän 

karaktäristiska maritima näringarna. Den historiska utvecklingen inom fiske och frakt-

fart gör att bebyggelsen i dessa samhällen i hög grad är präglad av tiden mellan 1800-

talets mitt och första världskriget. Samhällena uppvisar mycket karaktäristiska bebyg-

gelsebilder med tätt liggande hus, och med grundelementen bryggor, sjöbodar/maga-

sin och bostäder, samt också byggnader med anknytning till fiskberedningsindustri. 

Bebyggelsebilden är i allmänhet oregelbunden där bostadshusen ligger, och mer regel-

bunden i sjöbodsraderna. Bebyggelsen från decennierna kring 1900, särskilt bostads-

husen, delar i dessa samhällen ofta en gemensam snickeritradition vad gäller detaljut-

formningen. 

 

Käringön är ett välbevarat exempel på detta, som ett av de större samhällena. Bebyg-

gelsebilden som helhet är välbevarad, och en stor andel av de enskilda byggnaderna är 

också välbevarade. Käringön har varit ett komplett och självständigt kustsamhälle, vil-

ket återspeglas i att här finns eller har funnit kyrka, prästgård, affär, skola, post mm.  

Genom sitt läge utan fast landförbindelse är miljön också opåverkad av bilism. 

 

Måseskärs fyrplats är viktig som ett exempel på en del av sjöfartens historia.  

 

Kring Käringön, Vedholmen, Tornö och Vallerö finns ett antal bevarade marina och 

maritima lämningar, som tillsammans berättar om områdets sjöfarts- och fiskean-

knutna historia under 1500 - 1700-talen. Lämningarna är bevarade i olika hög grad, 

men speglar sammantaget livsvillkoren för människorna i det yttersta havsbandet, un-

der en period med sparsamt historiskt källmaterial. Den uppmuddrade fartygsläm-

ningen vid Skeppers holme är ett av få kända marinarkeologiska spår som vittnar om 

Käringöns långa och betydelsefulla sjöfartshistoria.  

Nyckelvärden 

• Välbevarad bebyggelsestruktur, med tätt placerad bebyggelse. 

• Äldre och välbevarad bostadsbebyggelse, delvis oregelbundet placerad, och 

med få sentida tillägg. 

• Längs vattnet mer regelbundna rader med sjöbodar och bryggor. 

• Bebyggelsebilden som helhet, med de grundläggande elementen lätt avläs-

bara: Brygga, sjöbod, verksamhetsbyggnader, och bostäder. 

• Den äldre bebyggelsens enhetliga traditionella utformning. 

• Den för Orust västkust lokala variant av den bohuslänska snickeritraditionen, 

så som den kommer till uttryck i många av bostadshusens detaljutformning. 

• De hus som ännu har sina ursprungdetaljer kvar är särskilt värdefulla. 

• Kommunikationsstråk i form av öppna ytor, smala vägar, stigar och smala 

prång. 

• Kyrka med kyrkogård, uppförd under den stora sillfiskeperioden i slutet av 

1700-talet.  

• Särskilt värdefulla enskilda byggnader som t.ex. Simsons prästgård. 
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• Måseskärs fyrplats med Bohusläns första Heidenstamsfyr från 1865. 

• Fornlämningar efter vrak, förlistningsuppgifter, hamnkulturlager, maritima 

ristningar och lämningar efter strandsittarbosättningar. 

• Begravningsplatsen på Vedholmen. 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

En i hög grad välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia 

som bebyggelsen på Käringön ska berätta fortsätter vara närvarande och lätt avläsbar. 

Detta gäller också ön som helhet, med en bebyggd norra del och en i stort sett obe-

byggd södra del. De förändringar och tillägg som sker, görs varsamt och hänsynsfullt 

på den befintliga miljöns villkor, och med omsorg om både helhet och detaljer. 

  

Fyrplatsmiljön på Måseskär bevaras intakt. 

 

Fornlämningarna och deras sammanhang i det maritima kulturlandskapet är bibehållna 

och förståeliga.   

Rekommendationer 

Bebyggelsemiljö som ska bevaras. Mycket varsam bebyggelseutveckling i endast be-

gränsad omfattning. 

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Planering av muddring och större byggnationer som medför ingrepp i havs-

bottnen i vattenområden i anslutning till bebyggelsen skall samrådas med 

Länsstyrelsen, med avseende på fornlämningsmiljön under vatten.  

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

 

• Bebyggelsen på Käringön och på Måseskärs fyrplats är att betrakta som 

mycket kulturhistoriskt värdefull, och bör genomgå så få förändringar som 

möjligt. Att bibehålla de befintliga kvalitéerna hos de äldre husen och miljön 

är utgångspunkten. 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som ska bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 
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• Eftersom bebyggelsen är mycket väl synlig från farleden måste beaktas att 

eventuella ändringar även får stor påverkan på riksintresset som helhet.  

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.   

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön.  

• Byggrätterna i detaljplanen på Käringön är mycket snäva. Detta som ett led i 

att bibehålla bebyggelsebildens karaktär, genom att begränsa mängd och stor-

lek på tillbyggnader. Avvikelser från byggrätterna bör ur kulturhistorisk syn-

vinkel undvikas. 

• Miljön mellan husen ska även den behålla sin karaktär, utan moderna inslag 

som altaner, modernt utformade staket och plank, moderna markbeläggningar 

mm. Detta gäller vare sig åtgärderna är bygglovspliktiga eller ej. 

• De gemensamma kommunikationsytorna med stigar och prång ska inte göras 

privata eller halvprivata. 

• Inga mer omfattande nybyggnationer bör ske i eller i anslutning till bebyggel-

sen. Eventuella nytillskott bör utformas och placeras så att de smälter in i mil-

jön på ett positivt sätt, genom att utgå från den lokala byggnadstraditionen, 

och med omsorg om både helhet och detaljer. 

• Till detaljplanen finns ett miljö- och byggnadsprogram, vars riktlinjer ska föl-

jas.  

• Bostadshusen bör vara vita eller ha annan mild ljus färg, om inte husets äldre 

färgsättning kan fastläggas. Röda hus kan behålla sin färg. På vita hus har 

fönster och fönsteromfattningar traditionellt sett inte varit vita, utan har haft 

avvikande kulör, som grönt, engelskt rött eller ockragult. Blått har inte varit 

vanligt förrän från 1900-talets mitt. Sjöbodar är rödfärgade eller i enstaka fall 

ockragula, om de inte är omålade. Takmaterial bör vara rött oglaserat lertegel, 

om inte annat är historiskt motiverat. 

• Den mer sentida bebyggelse som finns på Skeppers holme och Öviken måste 

fortsatt vara anpassad till den äldre bebyggelsen vad gäller kulör, materialval 

och eventuella förändringar. 

• Funktionsuppdelningen bostadshus för boende, sjöbodar/magasin för förva-

ring bör bibehållas. 

• Även bryggors utformning är viktig för miljön, även om de inte alltid omfattas 

av Plan och bygglagens regler. 

• Fyrplatsmiljön på Måseskär bevaras som den är och får behålla sitt utseende. 
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Lagskydd 

Miljön som helhet  

• Miljön ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården (MB 3 kap): O34 

Orustskärgården. 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

• Detaljplan med bevarandeinriktade bestämmelser samt Miljö- och byggnads-

program finns för Käringön. 

Bebyggelsen 

Förvanskningsförbud omfattar hela miljön 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som sjöbodar och andra ekonomibyggnader), liksom miljön som helhet, är 

kulturhistoriskt värdefull, och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 

kap 13§. 

Varsamhet ska gälla i hela miljön 

• Alla ändringar ska utföras varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter 

tillvaratas, enligt PBL 8 kap 17§. 

Anpassning med inriktning mot den befintliga bebyggelsen 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, samt även landskapsbilden, enligt 

PBL 2 kap 6§. Det innebär att traditionellt bebyggelsemönster och byggnads-

utformning ska vara utgångspunkten för anpassningen. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

• Bygglovsbefrielse för åtgärder som balkonger, takkupor, Attefallshus, altaner 

mm gäller inte inom Käringöns bebyggelse. 

Kyrkan och Måseskärs fyrplats 

• För kyrkplatsen gäller att kyrkliga kulturminnen inte får ändras utan tillstånd 

från Länsstyrelsen, enligt 4 kap Kulturmiljölagen. Det gäller såväl kyrkobygg-

naden som kyrkogård/begravningsplats, kyrkotomt, murar mm.  

• Måseskärs fyr är statligt byggnadsminne enligt Förordningen (2013:558) om 

statliga byggnadsminnen mm. Det innebär att den inte får ändras utan tillstånd 

från Riksantikvarieämbetet. 
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Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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11. Lalleröd 

I miljöns norra del ligger tre Lallerödsgårdar med gavlarna vända mot den uppodlade 

dalbottnen. I slänten bakom finns beteshagar och små åkerlappar och där bortom tar 

utmarken snart vid. Gårdarnas placering i landskapet är mycket karaktäristiskt för 

1800-talets andra hälft. Bostadshusen liknar varandra och de är alla uppförda vid 

1800-talets slut. Dessa gårdar är ett mycket bra exempel på traditionell bohuslänsk 

jordbruksbebyggelse i lite mindre skala. Ytterligare välbevarade gårdar finns i miljön. 

Gårdarna skiftas 

Utvecklingen här är karaktäristisk för många av de småbrutna jordbruksbygderna i 

Bohuslän. Längre tillbaka låg gårdarna på Övre Lalleröd tillsammans, i dalens mitt 

(nuvarande Lalleröd 2:66, 2:129). Detta kan man se på kartan från storskiftet 1786. 

Före storskiftet hade varje gård andelar i varje åker, vid storskiftet samlades ägorna för 

varje gård i större enheter. Vid laga skiftet 1845–47 skedde en ännu större omfördel-

ning av ägorna, och alla ägor för varje gård samlades i en enda enhet. Därmed måste 

också gårdsbebyggelsen flyttas ut till de nya ägolotterna. I Övre Lalleröd spreds går-

darna längs dalsidan.  

 

Bybebyggelsen på Nedre Lalleröd låg på platsen för nuvarande Lalleröd 1:15 och 

dessa gårdar flyttades ut runtom dalgången söder om platsen för byn. Marken som till-

hörde Nedre Lalleröd sträcker sig ned till Gårvik och Holmudden i söder. Den första 

gården som flyttade ut från byn, Sandgärdet, flyttades ut redan 1810 men då endast ett 

hundratal meter västerut. Gården finns kvar än idag och är mycket väl bevarad.  

 

Inte långt efter det att skiftet genomförts på Övre Lalleröd, delades flera av fastighet-

erna genom s.k. hemmansklyvning och antalet brukningsenheter ökade. På en lantmä-

terikarta från 1872 redovisas den nordligaste av de tre gårdarna men inte de andra två 

vilket tydligt indikerar att avstyckningarna från stamfastigheten är gjorda under 1800-

talets sista decennier. 

Bebyggelsen 

Bostadshusen ligger på väldränerad och något höglänt mark, intill åkerjorden. De är på 

dubbel bredd i en och en halv våning. Fönstren är symmetriskt placerade vilket var ty-

piskt för den tid då husen byggdes. Taksprången är något utskjutande och ger fasa-

derna en inramande skuggverkan tillsammans med stående träpanel och fönstersnicke-

rier. Husen bärs upp av kraftiga naturstensgrunder. Ekonomibyggnaderna, varav flera 

äldre finns kvar, är rödfärgade och betydligt enklare i sin detaljutformning. Den närm-

aste omgivningen domineras av lövträd i kuperad mark, troligen tidigare använd som 

betes- och slåttermark. 

 

På platsen för den ursprungliga byn Övre Lalleröd byggdes ett skolhus som invigdes 

1908, numera privatbostad. Strax intill öppnades Lalleröds fjärde affär i början av 

1940-talet. Affären lades ner på 1970-talet och blev även den en privatbostad. 
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Motivering 

Välbevarad landskaps- och jordbruksbebyggelsemiljö, som speglar det karaktäristiska 

och av laga skifte påverkade odlingslandskapet.  

 

Lalleröd är ett bra pedagogiskt exempel på ett laga skiftespräglat landskap, typiskt för 

många platser i Bohuslän. I de långsmala dalgångarna är den odlade marken samlad i 

dalbottnarna, och betes- och slåttermarkerna på slänterna. Jordbrukslandskapet är ännu 

väl hävdat och gör tillsammans med bostadshus, ekonomibyggnader och byväg 1800-

talets jordbrukshistoria läsbar. Odlingslandskapet är till stor del opåverkat av senare 

decenniers bebyggelseexpansion. 

Nyckelvärden 

• Den väl bevarade gårdsbebyggelsen, såväl bostadshus som kvarvarande äldre 

ekonomibyggnader. 

• Bebyggelsens traditionella placering i landskapet. 

• Det öppna jordbrukslandskapet, ännu hävdat och fritt från bebyggelse på åker-

ytorna. 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Kulturlandskapet hålls fortsatt öppet, med tillhörande jordbruksanknuten bebyggelse. 

De öppna landskapsavsnitten hålls fria från mer omfattande nytillskott. Äldre välbeva-

rad bebyggelse får behålla sin karaktär, nytillskott blir huvudsakligen placerade i trad-

itionella lägen. De öppna landskapsavsnitten hålls fria från mer omfattande nybygg-

nationer. 

Rekommendationer 

Fortsatt öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling, med bibehållen bebyggelse-

bild. 

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Skogsbruket ska bedrivas så att inga skador uppkommer på fornlämningar el-

ler kulturlandskapselement.  

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

 

• Områdets jordbruksbetonade karaktär bör bevaras.  



- 67 - 
 

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär.  

 

• De välbevarade bostadshusen och ekonomibyggnaderna från slutet av 1800-

talet bör bevaras och underhållas varsamt utifrån sin ursprungskaraktär. 

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön. 

• Eventuellt tillkommande bebyggelse bör inordna sig i det befintliga bebyggel-

semönstret och placeras i traditionella lägen utmed dalgångens sidor.  

• Tillkommande bebyggelse ska anpassas till den äldre jordbruksbebyggelsen 

vad gäller form, färgsättning och materialval, företrädesvis genom att utgå 

från den lokala byggnadstraditionen, med omsorg om både helhet och detaljer, 

och placeras på ett sätt som inte förtar upplevelsen av den äldre bebyggelsen.  

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Förvanskningsförbud omfattar äldre värdefulla byggnader i miljön, men det finns även 
andra byggnader som inte omfattas. 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som sjöbodar och andra ekonomibyggnader) är kulturhistoriskt värdefulla 

och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 kap 13.  

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning mot kulturlandskapsbilden 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden och till landskapsbilden, enligt PBL 

2 kap 6§. Det innebär att det traditionella bebyggelsemönstret är vägledande 

vad gäller placering i landskapet och generell byggnadsutformning. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 
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• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  

Referenser 

Carlsson, Helene. 1994. Orust Historia och miljö - Kulturmiljöprogram för Orust 

kommun. Kulturhistoriska dokumentationer; 7. Uddevalla: Bohusläns museum. 

 

Föreningen Orusts Släktforskare. 2002. Övre Lalleröd – en gård på Orust. Årsbok 

2002. 

Digitala arkiv 

Lantmäteristyrelsens arkiv: 

N117-27:4. Lalleröd nr 1-2. Storskifte utmark/utägor 1813  

N117-27:1. Lalleröd nr 1-2. Storskifte inägor 1786  
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12. Lunden och Torp 

I sprickdalslandskapet utmed vägen mot Nösund trängs fornlämningar från alla förhi-

storiska tidsperioder. Odlingslandskapet, som anpassar sig till den variationsrika ter-

rängen, hålls till stora delar öppen genom slåtter och bete.  

Boplatserna 

I de flesta åkrarna har föremål av flinta från stenåldern påträffats. Den äldsta kända 

boplatsen i området ligger i Enersbacken. Arkeologerna har hittat yxor, pilspetsar och 

skrapor från de första människorna som kom till Bohuslän efter istiden för ca 10 000 

år sedan.  

 

En annan boplats ligger vid Risset, inte långt från områdets två stenkammargravar. 

Här har bland annat keramik från bondestenåldern (3400 - 2900 f.Kr.) hittats. Boplat-

sen är samtida med stenkammargravarna och på keramiken har man hittat avtryck, tro-

ligen efter sädeskorn.  

 

Stenåldersboplatsernas skyddade lägen vid dåtidens havsvikar kan fortfarande anas i 

dagens landskap, tack vare dess öppna karaktär.   

Lundens gånggrift 

Områdets mest kända fornlämning är en gånggrift från bondestenåldern. Den har varit 

gravplats för människorna som bodde här för ca 5000 år sedan (ca 3400 - 2900 f.Kr.). 

Vid en arkeologisk utgrävning år 1915 hittades flera bärnstenspärlor, en skafthålsyxa 

och flera keramikkärl, bland annat en keramikskål på fot. Utgrävningen slutade i en 

tragedi, när arkeologen Wilhelm Ekman omkom efter att ha hamnat under en av gra-

vens stenhällar.  

Gravar och hällristningar 

På bergshöjderna i syd och nordost finns rösen och stensättningar, som är gravar från 

bronsåldern (1700 - 500 f.Kr). I nordost finns också ett flertal platser med skålgropar, 

troligen från samma tid. Under järnåldern (ca 500 f.Kr. – 1050 e.Kr.) begravdes de 

döda i gravhögar eller i gravfält. Vid Torp finns exempel på ett gravfält med stensätt-

ningar, samt några högar, som troligen anlagts under järnåldern. Gravarna i miljön har 

tidigare legat exponerade i landskapet, men de flesta ligger numera i skogsmark. 

Bebyggelsen 

I den södra delen av området finns en äldre och delvis välbevarad bebyggelse, bland 

annat ett båtsmanstorp från slutet av 1700-talet. Bebyggelsen utgör en fin provkarta på 

byggnader från sent 1700-tal och ett drygt sekel framåt. Här finns också en del yngre 

hus. I områdets västra del skymtar en del av en äldre vägsträckning utmed berget.  

 

Vid Torp i den norra delen av området finner vi en liten och välbevarad skvaltkvarn, 

uppförd 1830, och som ägs av Tegneby hembygdsförening. En skvaltkvarn är en 
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mindre vattendriven kvarntyp som var vanlig förr i små vattendrag och oftast nyttjades 

för husbehovsmalning.  

Nösunds kapell 

I söder ligger också Nösunds kapell som byggdes 1912. Detta kapell underlättade 

gudstjänstbesöken för invånarna på Lyr och andra sockenbor som hade lång väg till 

Tegneby kyrka. Kapellet är uppfört i trä och vitmålat. Ritningarna och bygget utfördes 

av byggmästare Axel Johansson från Nösund. Han byggde även Hamburgsunds och 

Bovallstrands kapell, med liknande utseende. 

Motivering 

Välbevarad fornlämningsmiljö, med en koncentration av förhistoriska boplatser och 

gravar i ett småskaligt kulturlandskap.  

 

Området är mycket tätt på fornlämningar från alla tidsperioder, vilket visar på konti-

nuerlig användning från äldsta stenålder till våra dagar. I synnerhet stenåldern är när-

varande i landskapet genom ett trettiotal stenåldersboplatser och fyndplatser, en dös, 

och den monumentala Lundens gånggrift. Förekomsten av hällristningar och gravar 

från hela förhistorien bidrar till en komplett fornlämningsmiljö inom ett avgränsat 

landskapsavsnitt.  

 

Det småskurna odlingslandskapet med sina terränganpassade åkerytor, i synnerhet 

kring Lunden, och betesmarker utmed dalgångssidorna, är typiskt för hur landskapsut-

nyttjandet sett ut i Orusts små sprickdalgångar. Hävdade betesmarker med höga kul-

turvärden återfinns främst vid Risset och Lundens gånggrift. Den i huvudsak jord-

bruksanknutna bebyggelsen i odlingslandskapet ligger i karaktäristiska lägen vid dal-

gångssidorna eller intill lägre bergspartier. Vid Torp finns en av Orusts få bevarade 

skvaltkvarnar.  

 

Bebyggelsen utmed den äldre vägsträckningen i den södra delen av området är repre-

sentativ för 1800- och det tidiga 1900-talets byggnadstradition. Nösunds vita kapell 

har ett viktigt miljöskapande värde både genom utformning och placering invid lands-

vägen till Nösund.  

Nyckelvärden 

• Stenåldersboplatserna 

• Lundens gånggrift 

• Gravar och hällristningar 

• Det småskurna odlingslandskapet 

• Nösunds kapell 

• Bebyggelsen nära Nösunds kapell 

• Skvaltkvarnen vid Torp 



- 71 - 
 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Ett fortsatt öppet och hävdat kulturlandskap, med bibehållna värdefulla landskapsele-

ment som exempelvis stengärdesgårdar, bebyggelse i traditionella lägen, och välbeva-

rad äldre jordbruksanknuten bebyggelse. 

 

Ett fortsatt öppet och hävdat landskap, som gör att fornlämningarna, t ex Lundens 

gånggrift och stenåldersboplatserna, och deras sammanhang i landskapet är förståeliga 

och avläsbara.  

 

Torps skvaltkvarn bevaras. Den äldre bebyggelsen får behålla sin karaktär, så att den 

historia som den kan berätta fortsätter att vara närvarande och lätt avläsbar.  

Rekommendationer 

Fornlämningskoncentration som ska bevaras, liksom fornlämningarnas samman-

hang i landskapet. Fortsatt öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling. 

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

• Skogsbruket ska bedrivas så att inga skador uppkommer på fornlämningar el-

ler kulturlandskapselement.  

• Fornlämningarnas pedagogiska värden, i synnerhet vad gäller boplatserna och 

Lundens gånggrift, är helt beroende av att landskapet hålls öppet, så att man 

kan förstå och läsa fornlämningarna och deras historiska sammanhang. 

 

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets historia och karaktär. Även området 

kring Nösunds kapell bör hållas öppet.  

• Den äldre vägsträckningen genom bebyggelsen i sydost är ett viktigt land-

skapselement och bör bevaras.  

 

• Eventuell tillkommande bebyggelse bör vara småskalig och ansluta till befint-

lig bebyggelse i traditionella lägen. 

• Tillkommande bebyggelse bör ha en utformning som i generell mening anslu-

ter till den traditionella bebyggelse som finns.  
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Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning främst mot kulturlandskapsbilden, men i delar också mot 
naturlandskapskapsbilden. 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, liksom landskapsbilden och natur-

värdena, enligt PBL 2 kap 6§. Det innebär för nytillkommande bebyggelse i 

odlingsmark och i anslutning till traditionell jordbruksbebyggelse att det trad-

itionella bebyggelsemönstret är vägledande vad gäller placering i landskapet 

och generell byggnadsutformning, medan bebyggelse som tillkommer i omgi-

vande terräng ges utformning som strävar att minska den visuella påverkan på 

miljön som helhet, och som därmed lämpligen anpassas till naturlandskapet 

som helhet. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Kyrkan 

• För kyrkplatsen (Nösunds kapell) gäller att kyrkliga kulturminnen inte får 

ändras utan tillstånd från Länsstyrelsen, enligt 4 kap Kulturmiljölagen. Det 

gäller såväl kyrkobyggnaden som kyrkotomt, murar mm.  

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  
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• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  

Referenser 
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13. Lyr  

På Lyr finns ett välbevarat småbrutet odlingslandskap, med flera karaktärsskapande 

och historiska landskapselement och en enhetlig och förhållandevis välbevarad jord-

bruksbebyggelse. Med undantag för några mindre områden gäller detta för hela ön. 

Här finns också fornlämningar från både förhistorisk tid i form av boplatser och grav-

rösen, liksom lämningar efter trankokerier från 1700-talets sillperiod. 

Förhistoria 

Lyr har varit befolkat redan under förhistorisk tid. På ön finns ett tjugotal boplatser el-

ler fyndplatser, där redskap och restprodukter efter redskapstillverkning i flinta påträf-

fats. Fynden antyder att boplatserna använts under både jägarstenåldern och bonde-

stenålder, men även senare. På två boplatser har arkeologer utfört mindre undersök-

ningar, som föranlett förmodade dateringar till förromersk järnålder (tiden kring år 0) 

och bronsålder (1700 - 500 f.Kr).  

 

Från bronsåldern är också Lyrs sex rösen, som alla ligger på bergshöjder utmed Lyre 

sund, Tångesund och Hästeskärsfjorden. Genom att placera gravarna utmed vattenvä-

garna markerade bronsålderns människor sin närvaro i landskapet. Det största röset 

kallas Ängesrös och är 20 m i diameter.  

De äldsta källorna 

På Lyr finns gårdarna Bot, Bö, Låssbo, Bäckevik, Röd och Äng. Den första Lyrgården 

att dyka upp i de historiska källorna är Låssbo, som omnämns redan 1461. Övriga går-

dar omnämns år 1528, undantaget Bäckevik, som tas upp i jordeboken 1568. Alla går-

darna ägdes av adelssläkten Rosenkrantz till i början av 1600-talet, då flera köptes av 

borgare i Marstrand. Först under 1700-talet fick bönderna lov att friköpa sina gårdar. 

 

I och med 1600-talets ingång kommer det fram uppgifter om fiske och fiskare. 1610 

fanns flera strandsittare registrerade på Lyr. De bodde troligen på Bös utmark vid 

Tångesund. Detta fiskeläge kallades Lyreleje, och där bodde 1645 inte mindre än sju 

familjer. Befolkningen minskade dock snart och under 1700-talet och fram till 1800-

talets mitt var ”Läget” ett torpställe. Numera finns inga synliga lämningar på platsen. 

Fisket 

Fisket har varit en viktig näring som ett komplement till jordbruket. År 1665 omtalas 

att fiske vid stranden bedrevs av alla öns gårdar. Under slutet av 1700-talet under den 

stora sillfiskeperioden lär det ha funnits åtminstone tre skärgårdsverk med trankokerier 

på Lyr. På den södra delen av ön finns lämningar kvar efter två av dem. Ett låg vid 

Manneviken och var ett trankokeri med åtta kittlar och en mangårdsbyggnad. Anlägg-

ningen uppfördes 1787.  
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Odlingslandskap och bebyggelse 

Lyrs småskaliga kulturlandskap är fortfarande öppet, hävdat genom slåtter och bete. 

Det är uppbrutet i många små dalgångar, omgivna av berg och mindre skogspartier, 

där de karaktäristiska små gärdesgårdarna slingrar sig fram genom terrängen. Dungar 

med lövträd, inte minst ek, ramar in åkermarken, och under senare år har det vuxit upp 

en del yngre lövträd på impediment (dvs icke odlingsbara ytor i odlingsmarken) och 

längs vägar och diken. Vägarna är smala och slingrar sig fram mellan berg och jord-

bruksmark. Bilfärjan till Lyresund togs i bruk 1952 men bilandvändandet har inte i nå-

gon högre grad påverkat helhetsbilden. 

 

Den äldre jordbruksbebyggelsen ligger samlad, ofta i klungor, i anslutning till den od-

lade marken, och är genomgående väl bevarad. Här finns samtidigt även en del yngre 

bebyggelse, som med något undantag inordnat sig i det befintliga bebyggelsemönstret. 

Det äldre mönstret där bostadshusen är vitmålade och ekonomibyggnaderna är rödfär-

gade är också helt genomgående och många av de yngre husen har inordnat sig också i 

detta. Bebyggelsen på ön ger därför ett ovanligt enhetligt intryck, få är de byggnader 

som bryter av det generella mönstret. 

 

Som på många platser längs kusten har man tidigare kombinerat jordbruket med andra 

näringar. Vid Bö finns en av kommunens två bevarade väderkvarnar, från 1896, och 

strax intill har man också bedrivit båtbyggeri.  

 

Jämfört med landskapet under mellankrigstiden ser man tydligt att den odlade arealen 

har minskat under de senare årtiondena. Främst är det de avsides belägna åkerlyckorna 

och ängslotterna som övergivits. Men jordbruksprägeln dominerar fortfarande såväl 

landskaps- som bebyggelsebilden, trots de många fritidshusen.  

Motivering 

Välbevarad landskaps- och jordbruksbebyggelsemiljö, med ovanligt enhetlig bebyg-

gelsebild.  

 

På nästan hela Lyr finns ett välbevarat och ännu hävdat småskaligt odlingslandskap, 

med flera karaktäristiska landskapselement, inte minst stengärdesgårdarna. Odlings-

landskapet är till stor del, med några undantag, opåverkat av senare decenniers bebyg-

gelseexpansion. 

 

Bebyggelsebilden är som helhet ovanligt enhetlig, trots en del senare fritidshus. Den 

jordbruksanknutna bebyggelsen är relativt välbevarad, och ligger i karaktäristiska lä-

gen, ofta i mötet mellan berg och odlingsmark. Detta gör sammantaget att landskapets 

historiska värden är mycket tydligt läsbara. Här finns också en av kommunens två be-

varade väderkvarnar. 
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Lyr innehåller också spår av förhistoriska aktiviteter, såsom boplatser och gravrösen. 

Rösena ligger i för västra Orust typiska lägen; på bergskrön utmed vattenvägarna.  

Nyckelvärden 

• Väl bevarat, enhetligt och öppet kulturlandskap över i stort sett hela ön. 

• Kulturlandskapets landskapselement, som exempelvis de karaktäristiska 

stengärdesgårdarna, såväl i åkermarken som i de bergiga utmarkerna. 

• Välbevarad och enhetlig bebyggelsebild, såväl vad gäller utformning, place-

ring i landskapet, som färgsättning. 

• Väderkvarnen 

• Småskaligt vägnät 

• Rösen i krönlägen 

• Trankokerilämningar 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Landskapets nuvarande helhetsutseende bibehålls så långt möjligt. Kulturlandskapet 

hålls fortsatt öppet, med tillhörande jordbruksanknuten bebyggelse. De öppna land-

skapsavsnitten hålls fria från mer omfattande nytillskott.  

 

Äldre välbevarad bebyggelse får behålla sin karaktär, nytillskott blir huvudsakligen 

placerade i traditionella lägen, och bebyggelsens sammantaget mycket enhetliga ka-

raktär bibehålls. Väderkvarnen bevaras. 

 

Ett fortsatt öppet och hävdat landskap gör också att fornlämningarna och deras sam-

manhang i landskapet är förståeliga och avläsbara.  

Rekommendationer 

Fortsatt öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling, med bibehållen bebyggelse-

bild.  

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

 

• Områdets jordbruksbetonade karaktär bör bevaras.  

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär. Det 

gäller såväl odlings- och betesmark som övriga biytor. 
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• Stengärdesgårdar är viktiga kulturlandskapselement och bör bevaras. 

• Generell breddning av vägar bör undvikas. Äldre vägtillbehör som gärdesgår-

dar, stengardister mm bibehålls. 

 

• Bebyggelsens karaktär är särskilt enhetlig på nästan hela Lyr, och bör därför 

bibehållas. Eventuellt tillkommande bebyggelse bör inordna sig i detta bebyg-

gelsemönster. 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer.  

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i mil-

jön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på ett sätt 

som inte förändrar det värdefulla bebyggelsemönstret. 

• Färgsättningsmönstret med i huvudsak vita bostadshus och rödfärgade eko-

nomi- och komplementbyggnader bibehålls så långt möjligt för såväl befintlig 

som nytillkommande bebyggelse. 

• Tillkommande bebyggelse i eller i anslutning till kulturlandskapsmiljön bör 

harmoniera med den äldre jordbruksbebyggelsen vad gäller form, färgsättning 

och materialval. I terräng anpassas tillkommande bebyggelse lämpligen till 

naturlandskapet som helhet.  

• Inom Breviks sommarhusområde kan man vara något friare vad gäller husens 

form och placering. 

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning främst mot kulturlandskapsbilden, men i delar också mot 
naturlandskapskapsbilden. 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, liksom landskapsbilden och natur-

värdena, enligt PBL 2 kap 6§. Det innebär för nytillkommande bebyggelse i 

odlingsmark och i anslutning till traditionell jordbruksbebyggelse att det trad-

itionella bebyggelsemönstret är vägledande vad gäller placering i landskapet 

och generell byggnadsutformning, medan bebyggelse som tillkommer i omgi-

vande terräng ges utformning som strävar att minska den visuella påverkan på 

miljön som helhet, och som därmed lämpligen anpassas till naturlandskapet 

som helhet. 
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Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  

Naturreservat 

• Delar av Lyr i syd och sydöst är beläget inom Stigfjordens naturreservat som 

omfattas av särskilda föreskrifter och skötselplaner. 
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14. Lyresund  

Landskapet vid Lyresund domineras av dramatiska bergsformationer och ett småsku-

ret odlingslandskap i dalgångarna. Den äldre bebyggelsen är genomgående koncentre-

rad till de små strandängarna och färjeläget. Smala vägar slingrar sig runt branta 

bergssidor och i kanten av odlad mark. Vägarna är i de flesta fall tillkomma på 1900-

talet; före bilismen gick kommunikationerna vanligtvis sjövägen. Vid stränderna ut-

med Lyresund har bedrivits båtbyggeri sedan lång tid, ett näringsliv som det idag finns 

flera rester av. På krönet av det högsta och brantaste berget finns en fornborg. 

Fornlämningar 

Vid Ramshult ligger Borgekullen, som är en av Orusts 14 fornborgar. På den östra si-

dan, där berget är mindre brant, finns rester av murar uppbyggda av stenar. Murarna 

täpper till sprickdalar och bergshyllor och anlades för att göra det svårt att angripa bor-

gen på de platser där det var lättast att klättra upp. Fornborgen är inte undersökt och 

därmed inte daterad, men fornborgar brukar i allmänhet räknas till järnåldern (ca 500 

f.Kr. – ca 1050 e.Kr). 

 

Övriga fornlämningar i området utgörs av boplatser med fynd främst från stenåldern. 

Rösen och stensättningar ligger på bergshöjdernas krön på båda sidor utmed sundet. 

Bronsålderns människor markerade på detta sätt sin närvaro i landskapet utmed vat-

tenvägarna.  

Bebyggelse och landskap 

Ner mot vattnet, i sänkorna mellan bergsklackarna ligger bebyggelsen vid Ramshult, 

Tofta, Nötskär och Vasseröd. Den äldre bebyggelsen är delvis välbevarad, och de tidi-

gare brukade markerna hålls fortfarande öppna, och tillsammans bildar detta en 

mycket karaktäristisk kustmiljö utmed sundet.  

 

Den äldre bebyggelsen har under andra halvan av 1900-talet kompletterats med små 

sportstugor och fritidshus, men stora delar av det traditionella landskapet har fortfa-

rande sin karaktär i behåll. Fritidshusen vid Tofta tillkom i samband med att vägen till 

Nötskär byggdes. Vid Ramshult utgörs fritidshusbebyggelsen av småskaliga enplans-

hus med låga volymer. 

 

Näringsfånget här har historiskt sett varit det karaktäristiska för Orust kustlandskap.  

Jordbruk har kombinerats med maritima näringar som fiske, fraktfart och båtbyggeri. 

Båtbyggeri här är dokumenterat åtminstone från 1600-talet. Idag ser vi resterna av två 

varv: Vasseröd och Holmudden. Under den stora sillperioden under 1700-talets slut 

etablerades också ett sillsalteri kallat Snäckehallen vid Ramshult i norra delen av mil-

jön. Inga synliga lämningar finns dock kvar idag.  

 

Båtbyggande på Vasseröd är dokumenterat sedan början av 1800-talet, och fortsatte 

under flera generationer i samma familj. Den först till namnet kände båtbyggaren på 
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platsen var Anders Andersson (1785-1874) från Lalleröd. Sonen Samuel Andersson, 

dennes son Abraham Samuelsson och hans son Albin Abrahamsson fortsatte verksam-

heten. För att reparera och underhålla de större engelska kuttrarna byggdes upphal-

ningsslipar ca 150 meter norr om varvet år 1900 och strax därefter. 1910 byggdes en 

såg vid bäcken från Vasserödsvattnet.  På 1930-talet startades också istillverkning, 

som bedrevs ända till 1962. Isen togs från Vasseröds vatten. 

 

Också trävaruhandeln vid färjeläget har en bakgrund i varvsverksamheten, som 

byggde en ny såg  vid färjeläget år 1936. 1972 lades varvsverksamheten ner och före-

taget inriktades på trävaruhandel.  

 

Idag finns flera av varvsbyggnaderna kvar, även i magasinet, om än i nedgånget skick. 

Albin Abrahamssons bostadshus, med två frontespiser, finns kvar, liksom det närlig-

gande s.k. fyrfrontshuset, där husets alla sidor ser ut som gavlar, som båtbyggaren An-

ders Samuelsson byggde strax efter 1900.  

 

Anders Samuelsson startade varvet på Holmudden 1909, och det lades ned i början av 

1970-talet. Varvet var redan från början ett reparations- och underhållsvarv. Bostads-

huset strax intill slipen, ett traditionellt dubbelhus, uppfördes av Anders Samuelsson 

1913. 

Motivering 

Bebyggelse-, landskaps- och fornlämningsmiljö, karaktäristisk för kustlandskapet och 

med anknytning till Orusts varvsnäring. Två av Orusts få kvarvarande äldre varvsmil-

jöer finns här. 

 

Från förhistorisk tid finns fornlämningar som boplatser, gravar och en fornborg, där i 

första hand gravarna och fornborgen ligger framträdande i landskapet. Fornborgsklip-

pan är ett dominerande landskapselement med symbolvärde. De förhistoriska gravarna 

ligger alla i anslutning till Lyre sund och har bevarade siktlinjer över till motsvarande 

fornlämningar på Lyr. Gravarnas placering utmed dåtidens vattenvägar är typisk för 

västra Orust.  

 

Det småskaliga, ofta strandnära, odlingslandskapet hålls fortfarande öppet och de be-

varade stengärdsgårdarna är betydelsefulla kulturlandskapselement. Den äldre bebyg-

gelsen är till delar välbevarad och ligger i karaktäristiska lägen i landskapet. Flertalet 

av sportstugorna och fritidsbebyggelsen uppvisar karaktärsdrag typiska för sin till-

komsttid, framförallt vad gäller småskalighet och låga volymer. 

 

Varvsmiljöerna vid Vasseröd och Holmudden uppvisar flera bevarade byggnader och 

anläggningar från varvsverksamheten. Eftersom verksamheterna har upphört är miljö-

erna relativt oförändrade och autentiska. En konsekvens av att varven inte är i bruk är 

att de inte underhålls i någon större utsträckning. 
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Nyckelvärden 

• Varvsmiljöerna Vasseröd och Holmudden. 

• Övrig äldre bebyggelse i anslutning till odlingsmark och varv. 

• Småskaligt odlingslandskap. 

• Fornborgen Borgekullen. 

• Förhistoriska stensättningar och rösen i krönlägen. 

• Sportstugor och fritidshusbebyggelse. 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Ett fortsatt öppet och hävdat kulturlandskap, med bibehållna värdefulla landskapsele-

ment som exempelvis stengärdesgårdar, bebyggelse i traditionella lägen, och välbeva-

rad äldre jordbruksanknuten bebyggelse. 

 

Ett fortsatt öppet och hävdat landskap, som gör att fornlämningarna och deras sam-

manhang i landskapet är förståeliga och avläsbara.  

 

En välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia som be-

byggelsen utmed Lyresund ska berätta fortsätter att vara närvarande och lätt avläsbar. 

Sportstugor och fritidsbebyggelse bör även fortsättningsvis behålla sin småskalighet 

och de låga volymerna för att anknyta till sitt ursprung samt för att inte dominera i 

landskapet. Varvsmiljöerna Vasseröd och Holmudden bevaras. De förändringar och 

tillägg som sker, görs varsamt och hänsynsfullt på den befintliga miljöns villkor, och 

med omsorg om både helhet och detaljer.  

Rekommendationer 

Äldre bebyggelse bevaras. Bevarade varvsmiljöer i behov av upprustning. Varsam 

bebyggelseutveckling, i sjönära lägen endast i begränsad omfattning. Fornlämning-

arna och deras sammanhang i landskapet ska bevaras.  

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

 

• De små odlingsytorna bör fortsatt hållas öppna, vilket är viktigt för förståelsen 

av områdets framväxt och nuvarande karaktär.   

• Stengärdesgårdarna i anslutning till dessa är viktiga kulturlandskapselement, 

som bör bevaras och hållas fria från vegetation.  
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• De siktlinjer som finns mellan fornlämningarna på höjderna på Orustsidan och 

över sundet till fornlämningarna på Lyrsidan bör bevaras.  

 

• Varvsmiljöerna har höga kulturvärden på grund av att många byggnader, an-

läggningar och maskinerier finns bevarade. För ett fortsatt långsiktigt beva-

rande krävs dock underhåll.  

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som ska bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.  

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön. 

• I miljön är småskalighet och anpassning till landskapets förutsättningar ett 

viktigt tema. Ytterligare förtätning av bebyggelsen bör undvikas, liksom 

breddning av vägarna till vikarna.  

• Eventuellt tillkommande bebyggelse bör inordna sig i det befintliga bebyggel-

semönstret. 

• Tillkommande bebyggelse måste anpassas till omgivande äldre bebyggelse 

vad gäller form, färgsättning och materialval. 

Lagskydd  

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Förvanskningsförbud omfattar äldre värdefulla byggnader i miljön, men det finns även 
andra byggnader som inte omfattas 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som sjöbodar och andra ekonomibyggnader) är kulturhistoriskt värdefulla 

och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 kap 13§. 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 
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Anpassning med inriktning främst mot kulturlandskapsbilden, men i delar också mot 
naturlandskapskapsbilden. 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, liksom landskapsbilden och natur-

värdena, enligt PBL 2 kap 6§. Det innebär för nytillkommande bebyggelse i 

odlingsmark och i anslutning till traditionell jordbruksbebyggelse att det trad-

itionella bebyggelsemönstret är vägledande vad gäller placering i landskapet 

och generell byggnadsutformning, medan bebyggelse som tillkommer i omgi-

vande terräng ges utformning som strävar att minska den visuella påverkan på 

miljön som helhet, och som därmed lämpligen anpassas till naturlandskapet 

som helhet. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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15. Mollösund 

Mollösund brukar räknas som Bohusläns äldsta fiskeläge, etablerat under 1500-talets 

sillperiod. Den äldre täta och oregelbundna samhällskärnan är mycket välbevarad, lik-

som den långa raden med sjöbodar och bryggor. Mollösund är av riksintresse för kul-

turmiljövården. Utanför ligger Mollön och Sörön, två sammanvuxna öar som skyddar 

samhället och det mellanliggande sundet från västliga och sydvästliga vindar. 

Den medeltida hamnen 

Under medeltiden var sundet innanför Mollön en omtyckt hamn och ankarplats. Sun-

det är skyddat, djupt och ligger i den yttersta skärgården, vilket gjorde hamnen mycket 

lämplig för sjöfarare på resa längs segelleden utmed Bohuskusten. Det äldsta omnäm-

nandet av hamnen kommer från år 1325 i ett brev utfärdat i Mollösund och underteck-

nat av rådmän från en rad hansestäder.  

 

Flera arkeologiska fynd har gjorts, som speglar hamnens betydelse för den långväga 

handeln under medeltiden. På bottnen av Mollösundet har man lokaliserat två vrak 

från 1300-talet och medeltida keramik. I en trädgård i Mollösund har dessutom ett 

1300-talsmynt från hansestaden Rostock påträffats.  

Fiskeläget på 1500- och 1600-talet 

När den allra första bebyggelsen tillkom på Mollösund är inte känt. Det första säkra 

beviset är ett brev från 1564, skrivet under 1500-talets sillperiod. I detta brev till kung 

Fredrik II anhöll en amiral i Lübeck om att få fiska, salta in och handla med sill i 

Mollösund. Av brevet att döma var fiskeläget fullt etablerat redan då. Till skillnad från 

många andra fiskelägen, som bara användes under sillfiskesäsongerna, verkar 

Mollösund ha varit permanent bebott och med en betydande verksamhet kring fisket 

och handeln med sill. En tullbod finns omnämnd från och med år 1572 och år 1586, 

när sillperioden led mot sitt slut, omnämns Mollösunds kapell för första gången. Det 

gamla kapellet låg på kyrkogården inne i samhället, strax norr om den välvda portalen 

i kyrkogårdsmuren. Denna äldre kyrka fanns kvar tills den ersattes av den nuvarande 

kyrkan från 1866 efter ritningar av H.J. Strömberg. 

 

Trots nedgången efter sillperiodens slut förblev Mollösund det största fiskeläget i Bo-

huslän under 1600-talet. Vid 1600-talets mitt bodde minst 200 personer i Mollösund. 

Kustfisket och sjöfarten förblev den viktigaste utkomsten under hela 1600-talet.  

 

På Mollön finns ett antal bevarade lämningar, som kan kopplas till sjöfarten och fis-

ket. Bland dessa märks en begravningsplats omgärdad av en stenmur. 14C-dateringar 

tyder på att begravningsplatsen varit i bruk under perioden 1400 - 1600-tal. Intill finns 

ett bomärke eller en kompassros inristad på ett löst block. Vid ett av rösena på Mollön 

finns en kompassros, som tros vara inristad i berget under början av 1600-talet.  
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Även på Mollösundets botten finns lämningar från denna tid. Bland annat har två vrak 

påträffats; det ena från 1500-talets slut eller 1600-talet, och det andra från 1700-talet. 

Det finns också ett område med hamnkulturlager. Det består av sopor som har slängts 

överbord från fartyg eller från bryggor, som djurben och keramik, men också av dum-

pad ballaststen och hantverksspill från strandnära aktiviteter. Keramiken i kulturlagret 

som dateras till 1500– och 1600-talet som äldst.  

1700 - 1800-tal: Samhället växer 

Under 1700-talets stora sillperiod fördubblades befolkningen i Mollösund. I samhället 

med omgivningar fanns dessutom 11 större trankokerier och sillsalterier. Lämningarna 

efter några av dessa finns vid bland annat vid Tornvik, Svensholmen och Åkervik.  

 

Det samhälle vi nu ser är dock mest präglat av den senaste sillperioden, d.v.s. mellan 

1870-1910. Då började det bli vanligt med sjöbodar. Den långa och täta bod- och ma-

gasinraden har till stora delar tillkommit just under denna tid. Mollösund tillhör dock 

de samhällen som hade sjöbodar även tidigare. På 1773 års karta finns flera sjöbodar 

och många ladugårdar markerade. På denna karta kan man också se att bostadshusen 

ligger mycket tätt på planen mellan saltsjön och berget. Man kan lätt orientera sig och 

hitta våra dagars gator utefter hamnen. Med 1800-talets befolkningsökning började be-

byggelsen ”klättra” upp i berget. 

 

I Mollösund fanns från 1800-talets mitt till början av 1900-talet en betydande flotta av 

större segelfartyg, som mest gick i långfart. I 1877 års skeppslista kan man se att här 

fanns 30 större fraktfartyg (8 briggar, 1 skepp, 1 bark, 3 skonertskepp, 2 skonerter och 

15 skonare). I början av 1900-talet förbättrades villkoren avsevärt för långafisket då 

större båtar, s.k. kuttrar, inköptes från England. Fisket kunde nu utsträckas till de stora 

fiskebankarna utanför Shetlandsöarna. Sensommar och höst bedrevs makrilldörje i 

Nordsjön. Islandsfiske och annat sillfiske har också under 1900-talet bedrivits av 

Mollösundsbåtar, men fiske och beredning av långa har sedan det stora sillfiskets da-

gar till de senaste decennierna varit den mest betydande näringen. 

Bebyggelsebilden 

Mollösunds äldre bebyggelse utgör en karaktäristisk tät och långsträckt bebyggelse-

klunga från hamnen i norr till udden i söder. Genom samhället löper huvudstråket 

”Gatan”, där tidigare många av samhällets affärer och andra verksamheter låg. Den 

norra delen av samhället, i anslutning till hamnen, kallas ”Norlejet” och den södra de-

len ”Sörlejet”. Bebyggelsen i södra delen var generellt något enklare. 

 

Bebyggelsen ligger tätt och oregelbundet, där de oftast välbevarade husen tillsammans 

bildar en organiskt framvuxen samhällsbild. Mellan husen löper karaktäristiska stigar 

och prång, som är en viktig del av helhetsbilden. Ser man samhället från vattnet ser 

man de täta raderna med sjöbodar och magasin, i huvudsak rödfärgade men också ock-
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ragula, och bakom dem de oftast vita bostadshusen. På Mollön finns bebyggelse kopp-

lad till fiske och fiskberedning, och här finns också en torkställning av äldre modell, 

där man förr torkade långa.  

 

I stort sett all senare bebyggelseutveckling har skett öster om den gamla bebyggelsen, 

på andra sidan bergshöjden, vilket gör att den äldre bebyggelsen med enstaka undan-

tag visar en mycket enhetlig äldre karaktär. På berget ovanför Sörlejet står Mollösunds 

väderkvarn, en av två bevarade väderkvarnar på Orust. 

Motivering 

Mycket höga kulturvärden. Kustsamhälle med mycket välbevarad bebyggelse, samt 

värdefullt kustlandskap. 

 

På Orusts västsida finns flera kustsamhällen med stark anknytning till de för Bohuslän 

karaktäristiska maritima näringarna. Den historiska utvecklingen inom fiske och frakt-

fart gör att bebyggelsen i dessa samhällen i hög grad är präglad av tiden mellan 1800-

talets mitt och första världskriget. Samhällena uppvisar mycket karaktäristiska bebyg-

gelsebilder med tätt liggande hus, och med grundelementen bryggor, sjöbodar/maga-

sin och bostäder, samt också byggnader med anknytning till fiskberedningsindustri. 

Bebyggelsebilden är i allmänhet oregelbunden där bostadshusen ligger, och mer regel-

bunden i sjöbodsraderna. Bebyggelsen från decennierna kring 1900, särskilt bostads-

husen, delar i dessa samhällen ofta en gemensam snickeritradition vad gäller detaljut-

formningen. 

 

Mollösund är ett välbevarat exempel på detta, som ett av de största och äldsta sam-

hällena. Bebyggelsebilden som helhet är välbevarad, och en stor andel av de enskilda 

byggnaderna är också välbevarade. Mollösund har varit ett komplett och självständigt 

kustsamhälle, vilket återspeglas i att här finns eller har funnits kyrka, prästgård, affär, 

skola, post mm. Mollösund är också det fiskeläge på Orust där det finns flest äldre 

hus, dvs före 1800-talets mitt. 

 

I och kring Mollösund finns lämningar bevarade efter platsens tidiga historia som 

hamn och ankringsplats. Bevarade medeltida vrak är mycket ovanliga i Bohuslän och i 

Mollösundet finns två av dessa.  

 

Fornlämningarna både på land och under vatten representerar ortens långa utveckling 

som en viktig hamn och sjöfartssamhälle, från 1300-talets kontinentala fjärrhandel till 

1800- och 1900-talens fiske med inköpta engelska kuttrar. Fornlämningarnas, fyndens 

och hamnkulturlagrets stora tidsmässiga omfång utgör ett viktig historiskt arkiv för 

berättelsen om ortens förändring över tid.  

Nyckelvärden 

• Välbevarad bebyggelsestruktur, med tätt placerad bebyggelse. 
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• Äldre och välbevarad bostadsbebyggelse, delvis oregelbundet placerad, och 

med få sentida tillägg. 

• Längs vattnet mer regelbunden rad med sjöbodar/magasin och bryggor. 

• Bebyggelsebilden som helhet, med de grundläggande elementen lätt avläs-

bara: Brygga, bodar/magasin, verksamhetsbyggnader, och bostäder. 

• Den äldre bebyggelsens enhetliga traditionella utformning. 

• Den för Orust västkust lokala variant av den bohuslänska snickeritraditionen, 

så som den kommer till uttryck i många av bostadshusens detaljutformning. 

• De hus som ännu har sina ursprungdetaljer kvar är särskilt värdefulla. 

• Kommunikationsstråk i form av huvudstråket Gatan i kombination med små-

vägar, stigar och smala prång som enligt karta fanns redan 1773. 

• Kyrkogård där 1500-talskapellet låg och nuvarande kyrka i trä från 1866. 

• Torkställningar för långa på Mollön. 

• Vraken från olika tider i Mollösundet. 

• Andra fornlämningar under vatten, som hamnkulturlager, ballastplatser mm. 

• Fornlämningarna på Mollön, t ex begravningsplats, maritima ristningar, tomt-

ningar, husgrunder, rösen och sjömärken. 

• Lämningar efter skärgårdsverk. 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

En i mycket hög grad välbevarad äldre bebyggelse och bebyggelsebild som får bibe-

hålla sin karaktär, så att den historia som bebyggelse och anläggningar på Mollösund 

och Mollön ska berätta fortsätter vara närvarande och lätt avläsbar.  

 

De förändringar och tillägg som sker, görs varsamt och hänsynsfullt på den befintliga 

miljöns villkor, och med omsorg om både helhet och detaljer. 

 

En välbevarad fornlämningsmiljö, där fornlämningarna både på land och under vatten 

och deras sammanhang i det maritima landskapet är förståeliga och avläsbara.  

Rekommendationer 

Bebyggelsemiljö som ska bevaras. Mycket varsam bebyggelseutveckling i endast be-

gränsad omfattning. Fornlämningarna och deras sammanhang i landskapet ska be-

varas.  

Fornlämningar 

• Avstå från ingrepp i den marina kulturmiljön i Mollösundet, det vill säga i 

vraken, hamnkulturlager och andra anläggningar. 

• Fysisk planering som medför ingrepp i havsbottenavsnitt bör undvikas och all-

tid samrådas med Länsstyrelsen. Även mindre ingrepp som exempelvis bryg-

gor, muddring eller liknande måste samrådas med Länsstyrelsen.  

• Ev. markingrepp eller exploatering ska inte inkräkta på fornlämningarna och 

deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir aktuella ska de 
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föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. antikvariska insat-

ser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

Bebyggelsen 

• Bebyggelsen på Mollösund och Mollön är att betrakta som mycket kulturhi-

storiskt värdefull, och bör genomgå så få förändringar som möjligt. Att bibe-

hålla de befintliga kvalitéerna hos de äldre husen och miljön är utgångspunk-

ten. 

• De äldre byggnaderna och anläggningarna ska behålla sin karaktär, och lö-

pande underhåll ska ske respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ur-

sprungliga detaljer. 

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som ska bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.   

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön. 

• Byggrätterna i detaljplanen är snäva. Detta som ett led i att bibehålla bebyg-

gelsebildens karaktär, genom att begränsa mängd och storlek på tillbyggnader. 

Avvikelser från byggrätterna bör ur kulturhistorisk synvinkel undvikas.  

• Miljön mellan husen ska även den behålla sin karaktär, utan moderna inslag 

som altaner, modernt utformade staket och plank, moderna markbeläggningar 

mm. Detta gäller vare sig åtgärderna är bygglovspliktiga eller ej. 

• De gemensamma kommunikationsytorna med stigar och prång ska inte göras 

privata eller halvprivata. 

• Inga mer omfattande nybyggnationer bör ske i eller i anslutning till bebyggel-

sen. Eventuella nytillskott bör utformas och placeras så att de smälter in i mil-

jön på ett positivt sätt, genom att utgå från den lokala byggnadstraditionen, 

och med omsorg om både helhet och detaljer. 

• Till detaljplanen finns ett miljö- och byggnadsprogram, vars riktlinjer ska föl-

jas.  

• Bostadshusen bör vara vita eller ha annan mild ljus färg, om inte husets äldre 

färgsättning kan fastläggas. Röda hus kan behålla sin färg. På vita hus har 

fönster och fönsteromfattningar traditionellt sett inte varit vita, utan har haft 

avvikande kulör, som grönt, engelskt rött eller ockragult. Blått har inte varit 
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vanligt förrän från 1900-talets mitt. Sjöbodar är rödfärgade eller i enstaka fall 

ockragula, om de inte är omålade. Takmaterial bör vara rött oglaserat lertegel, 

om inte annat är historiskt motiverat. 

• Funktionsuppdelningen bostadshus för boende, sjöbodar/magasin för förva-

ring/verksamhet bör bibehållas. 

• Även bryggors utformning är viktig för miljön, även om de inte alltid omfattas 

av Plan och bygglagens regler.  

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Mollösund är utpekad område av riksintresse för kulturmiljövården (MB 3 

kap): O32 Mollösund. 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

• Detaljplan med bevarandeinriktade bestämmelser samt Miljö- och byggnads-

program finns för Mollösund, gamla delen. 

För bebyggelsen 

Förvanskningsförbud omfattar hela miljön 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som sjöbodar och andra ekonomibyggnader), liksom miljön som helhet, är 

kulturhistoriskt värdefull, och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 

kap 13§. 

Varsamhet ska gälla i hela miljön 

• Alla ändringar ska utföras varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter 

tillvaratas, enligt PBL 8 kap 17§. 

Anpassning med inriktning mot den befintliga bebyggelsen 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, samt även landskapsbilden, enligt 

PBL 2 kap 6§. Det innebär att traditionellt bebyggelsemönster och byggnads-

utformning ska vara utgångspunkten för anpassningen. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

• Bygglovsbefrielse för åtgärder som balkonger, takkupor, Attefallshus, altaner 

mm gäller inte inom bebyggelsemiljön. 
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Kyrkan 

• För kyrkplatsen gäller att kyrkliga kulturminnen inte får ändras utan tillstånd 

från Länsstyrelsen, enligt 4 kap Kulturmiljölagen. Det gäller såväl kyrkobygg-

naden som kyrkogård/begravningsplats, kyrkotomt, murar mm.  

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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16. Morlanda 

I Morlandadalen finns lämningar, som speglar mänsklig verksamhet allt från stenål-

dern till våra dagar. Dalgången domineras av Morlanda säteri och kyrka, båda med 

rötter i medeltiden. Morlanda kyrka är Orust enda bevarade medeltida kyrka. På slutt-

ningarna i områdets östra och norra delar finns flera stenåldersboplatser och stenkam-

margravar, som tillsammans utgör en ovanligt stor och koncentrerad stenåldersmiljö.  

 

Dalgången är avgränsad av Storehamns höga bergvägg i öster och av havet i väster. 

Landskapet karaktäriseras av stora öppna ytor, till stor del odlingsytor men idag finns 

också en golfbana här. 

Fornlämningarna 

Kring Morlandadalgången finns lämningar efter mänsklig aktivitet från hela förhisto-

rien. På en bergsplatå områdets nordöstra del ligger två stora dösar. Båda dösarna lig-

ger i högar som omges av resta stenar. Den största av dem har kallats för Torebo altare 

eller Jättealtaret. Dösarna har anlagts som gravar under bondestenåldern, ca 3400 - 

2900 f.Kr. Kring Ilanda fors och Torebo finns en koncentration av boplatser, med 

fyndmaterial främst från stenåldern.  

 

Kring Kårehogen och Morlanda kyrka finns fler förhistoriska boplatser. Arkeologiska 

undersökningar visar att de använts i perioder under såväl stenåldern, som bronsåldern 

och järnåldern. Från järnåldern finns bl.a. en fornborg som kallas Slottsberget och ett 

gravfält med nio högar vid Nybygget. Fornborgen utgörs av ett brant berg, som man 

befäst genom att bygga murar i mindre branta partier. Borgen har troligen använts som 

tillfällig tillflyktsort i orostider.  

 

Många av fornlämningarna i miljön har tidigare legat synliga i landskapet, men nu-

mera ligger de flesta i skogsmark. Siktlinjerna mellan dem skyms ofta av vegetation. 

Morlanda säteri 

På Orust har funnits fyra säterier med underliggande gårdar: Svanvik, Råssö, Kåröd 

och Morlanda. Av dessa är det bara Morlanda som fortfarande kallas säteri, även om 

de skattemässiga förmånerna avskaffades under 1800-talet. Många gårdar på Orust, 

Tjörn och Inland låg under Morlanda långt fram i tiden. 

 

Morlanda var en storgård redan på medeltiden, de äldsta uppgifterna är från 1388. 

Godset var då ett av Bohusläns största med huvudsakliga ägor på Orust och Morlanda 

socken, men med mark också på många andra håll. Godsets omfattning under de föl-

jande århundradena både minskade genom arvskifte och utökades genom nyförvärv. 

När Bohuslän blev svenskt 1658 ägdes omkring hälften av all jord Morlanda socken 

av säteriet. Under många år från 1500-talet och fram till 1800-talets slut ägdes säteriet 

av släkten Bildt, ett släktnamn som inte sällan återkommer i den lokala historien. 
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Från 1521 finns en uppgift om att gården brändes av svenskar, den ska då ha legat 

närmre sjön. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes på 1600-talets andra hälft, på 

en sten i grunden finns årtalet 1675 inhugget. Den har förändrats en del under århund-

radena, men har mycket av ursprunget kvar, bl.a. det glaserade takteglet. Under åren 

1919-20 genomgick byggnaden en genomgripande restaurering. Många äldre detaljer 

som väggmålningar och dörrar togs då fram. 

 

I den första brandförsäkringen från 1811 framgår att huset var rödfärgat, en färg som 

då fortfarande var ståndsmässig. 1846 när ny brädklädsel sattes upp hade rödfärgen 

blivit så vanlig, att det var den gula oljefärgen som var en statusmarkering, och bygg-

naden blev gulmålad. De två flygelbyggnaderna är från 1806 och 1809. Här finns 

också ekonomibyggnader av äldre datum, bl.a. ett sädesmagasin vars bottenvåning är 

från 1700-talet, smedja, äppelbod, äldre ladugård, och mejeri. Vid 1600-talets slut 

skapades också en prydnadsträdgård. Här finns idag kvar en lind, kallad ”Apostlalin-

den”, syftande på dess tolv stammar, och som är planterad i mitten av 1600-talet och 

fridlyst sedan 1942.   

 

Från slutet av 1700-talet ökades andelen odlad mark för att kunna bemöta befolknings-

ökningen och i samband med det också antalet torp med dagsverksavtal under Mor-

landa. Totalt har det funnits 21 torpställen under Morlanda, 11 under Torebo och 9 un-

der Hålta. När torpinstitutionen upphörde 1943 styckades och såldes torpen av till re-

spektive brukare.  

Kyrkan 

Morlanda kyrka är den enda av Orusts medeltidskyrkor som inte revs under 1800-ta-

let. Den är sannolikt uppförd på 1100- eller 1200-talet, omnämnd första gången 1308. 

Kyrkans nuvarande form härrör från en ombyggnad på 1680-talet, kompletterat med 

klocktorn 1765-69. Under 1600-talet och fram till 1760-talet skapades stora delar av 

inredningen i kyrkan, inte minst präglad av närheten till säteriet. Ägaren till säteriet 

hade ända fram till 1921 s.k. patronatsrätt, vilket innebar rätt att tillsätta präst i kyrkan. 

Detta speglar den nära kopplingen mellan säteriet och kyrkan. 1804 köptes en orgel 

från Marstrands kyrka, en orgel som idag är landets äldsta spelbara orgel. Den är 

byggd 1604, men ombyggd 1715. Den genomgick en noggrann restaurering 1999-

2001 som förde den så nära 1715 års spelverk som var möjligt, och med några stäm-

mor från 1604. 

Kårehogen 

Ytterligare ett uttryck för att platsen hade en central funktion inte bara i socknen, utan 

även för hela västra Orust, är Kårehogen. Här finns en välbevarad anläggning, utse-

endemässigt präglad av det tidiga 1900-talet, där Orusts första apotek inrättades 1840. 

Här fanns även bostad åt provinsialläkaren, och affär, post och telefonväxel. 

 

I den s.k. Kårehogs hage vid Höjentorp anlades en kolerakyrkogård år 1834. Den an-

vändes som begravningsplats under flera av 1800-talets koleraepidemier. Kyrkogården 
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omgärdas av en stenmur och har en minnessten, uppsatt av Morlanda hembygdsför-

ening. 1830-talets koleraepidemi bidrog troligen till att Orusts första fasta läkare och 

apotek kom att inrättas vid Kårehogen.  

Ilanda fors och Strömsholm 

Längs Torebosjöns utlopp genom Torebobäcken har det funnits vattenkvarnar redan 

under 1400-talet. Här står idag kvar stenpelare som burit upp en vattenränna till en av 

de mer sentida kvarnarna, Morlanda kvarn. Ytterligare en kvarn, Getrilla kvarn, låg 

nedströms. Över Torebosjöns utlopp går Åsebron, en väl bevarad stenvalvsbro, byggd 

1889. Ilanda fors och Strömsholm strax intill Morlanda brygga har varit en mötesplats 

i bygden. 1915 anlades en ångbåtsbrygga vid bäckens mynning. Här fanns förutom 

kvarnar senare även garveri, färgeri, affär och skolhus. Affären låg i det kvarvarande 

gula huset intill landsvägen som uppfördes 1864. 1975 lades affären ned.  

 

Utmed strandkanten norr om Strömsholm låg tidigare ett cementgjuteri som framför 

allt under 1920- och 30-talen tillverkade cementhålsten och andra cementprodukter. 

Sanden kom från grustäkten mellan säteriet och kyrkan. Verksamheten sysselsatte som 

mest 60 anställda. Idag finns det ytterst små spår kvar av denna verksamhet. 

Bildtska hembygdsmuseet och Torebo 

I nordöstra delen av miljön ligger Bildtska hembygdsmuseet. Det är inrymt i konstnä-

ren och vetenskapsmannen Wilhelm von Wrights hem Marieberg. Här finns dels före-

mål med anslutning till von Wright, dels Axel Vincent Bildts samlingar av föremål 

från stenåldern till tidigt 1900-tal. Bildt bodde på intilliggande Torebo, som var en del 

av Morlanda säteris ägor. Wilhelm von Wright gifte sig med dottern Maria Bildt och 

byggde på 1840-talet ett boställe som döptes efter Maria. Wilhelm von Wright, som 

ursprungligen kom från Savolax i Finland, och hans två bröder Axel och Ferdinand 

dokumenterade det svenska och nordiska fågellivet och gav ut flera omtalade plansch-

verk med fågelillustrationer.  

 

Den ursprungliga fastigheten Torebo nämns i skriftliga källor så tidigt som 1430 och 

kom i familjen Bildts ägo under 1500-talet. Nuvarande manbyggnad, som ersatte en 

tidigare, uppfördes 1887 men byggdes om och till 1943, och även under senare tid. 

Ekonomibyggnaden är från 1840 och renoverad 1940. Under Torebo fanns torp och 

lägenheter varav de flesta låg och ligger än idag i Toreboskogen ovanför Ilanda fors. 

Ett av dessa var Tegelverket. Torpet, som var bebott in på 1900-talet, har fått sitt namn 

efter de tegelugnar som legat här. Lämningarna efter två runda ugnar finns fortfarande 

kvar. Tegelugnarna anlades troligen för Morlanda säteris behov, men det är inte känt 

hur läge de var i bruk. Det finns källor som visar att tegelugnarna var igång under 

1600-talet. De äldsta kända torparna på platsen bodde här från och med 1680-talet.  

Motivering 

Välbevarad centralbygdsmiljö, med fornlämningar, säteri med tillhörande herrgårds-

landskap och medeltida kyrka. Varierad fornlämningsbild med lång kontinuitet. 
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I Morlandadalen finns lämningar, som speglar mänsklig verksamhet allt från stenål-

dern till våra dagar. Fornlämningsbilden är varierad och representerar en lång kontinu-

itet av bosättning, särskilt kring Morlanda kyrka och Kårehogen. I den nordöstra delen 

av området finns en stor koncentration av fornlämningar från stenåldern. De två välbe-

varade dösarna utgör monumentala uttryck för bondestenålderns gravskick och land-

skapsutnyttjande.  

 

Morlanda kyrka är den enda kvarvarande medeltida kyrkan på Orust, och med en väl-

bevarad interiör från främst 1600- och 1700-tal. Morlanda säteri är ett välbevarat ex-

empel på en för Bohuslän karaktäristisk herrgårdsmiljö. Det öppna landskapet är präg-

lat av storgårdens behov, och gör ännu historien läsbar, även om delar av marken ut-

görs av golfbana. Kårehogen berättar om platsens betydelse för västra Orust.  

 

Området kring Morlanda säteri är ett herrgårdslandskap. Mindre gårdar har redan ti-

digt inlemmats i storgårdens ägor, vars behov präglat landskapet. På grund av detta 

domineras odlingslandskapet av stora öppna ytor i dalgången och utmed stranden, som 

hävdas genom bete och slåtter. Kring säteriet finns en parkmiljö med höga natur- och 

kulturvärden.  

 

Bildtska hembygdsmuseet med intilliggande Torebo gård har ett egenvärde genom 

sina samlingar med anknytning till Wilhelm von Wright. 

Nyckelvärden 

• Dösarna på Torebo marker. 

• Stenåldersboplatser kring Ilandafors och Torebo. 

• Fornlämningar kring Morlanda kyrka, säteri och Kårehogen.  

• Det öppna landskapet. 

• Morlanda säteri, med både manbyggnad från 1600-talet och övrig välbevarad 

gårdsbebyggelse. 

• Morlanda kyrka 

• Bebyggelsen på Kårehogen 

• Bildska hembygdsmuseet 

• På Torebo finns manbyggnad och ekonomibyggnader från 1800-talet. 

• Torpen under Morlanda och Torebo 

• Kvarn- och industrihistoriska lämningar vid Ilanda fors. 

Långsiktig målbild för miljön 

Ett fortsatt öppet och hävdat landskap, som gör att fornlämningarna och deras sam-

manhang i landskapet är förståeliga och avläsbara.  

 

Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket är vik-

tigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär.  
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En välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia som be-

byggelsen på och omkring Morlanda ska berätta fortsätter att vara närvarande och lätt 

avläsbar. De förändringar och tillägg som sker, görs varsamt och hänsynsfullt på den 

befintliga miljöns villkor, och med omsorg om både helhet och detaljer. 

Rekommendationer 

Bibehållet öppet landskap, med bevarad miljö kring säteriet och kyrkan. Fornläm-

ningarna och deras sammanhang i landskapet ska bevaras. Varsam bebyggelseut-

veckling. 

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

• Skogsbruket ska bedrivas så att inga skador uppkommer på fornlämningar el-

ler kulturlandskapselement.  

 

• Områdets jordbruksbetonade karaktär bör bevaras.  

• Landskapet bör hållas öppet och med fria siktlinjer för att behålla de kulturhi-

storiska värdena, vilket är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nu-

varande karaktär. 

 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som ska bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 

• Endast enstaka förtätning av byggelsen är lämplig, och då i anslutning till be-

fintlig bebyggelse.  

• Tillkommande bebyggelse bör harmoniera med äldre jordbruksbebyggelse 

vad gäller form, färgsättning och materialval. 

Lagskydd 

Miljön som helhet  

• Miljön är utpekad som område av riksintresse för kulturmiljövården (MB 3 

kap): O33 Morlanda-Torebo 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 
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Bebyggelse 

Förvanskningsförbud omfattar äldre värdefulla byggnader i miljön, men det finns även 
andra byggnader som inte omfattas 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som ekonomibyggnader) är kulturhistoriskt värdefulla och omfattas av för-

vanskningsförbud enligt PBL 8 kap 13§. 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning mot kulturlandskapsbilden 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden och till landskapsbilden, enligt PBL 

2 kap 6§. Det innebär att det traditionella bebyggelsemönstret är vägledande 

vad gäller placering i landskapet och generell byggnadsutformning. 

• gäller placering i landskapet och generell byggnadsutformning, medan bebyg-

gelse som tillkommer i omgivande terräng ges utformning som strävar att 

minska den visuella påverkan på miljön som helhet, och som därmed lämpli-

gen anpassas till naturlandskapet som helhet. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Kyrkan 

För kyrkplatsen gäller att kyrkliga kulturminnen inte får ändras utan tillstånd från 

Länsstyrelsen, enligt 4 kap Kulturmiljölagen. Det gäller såväl kyrkobyggnaden som 

kyrkogård/begravningsplats, kyrkotomt, murar mm. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  
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• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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17. Myckleby 

Mycklebyslätten karaktäriseras av ett öppet odlingslandskap med många fornläm-

ningar, i synnerhet gravfält och gravar från järnåldern. Myckleby kyrka ligger centralt 

i miljön. Kyrkan togs i bruk 1848 och ersatte en medeltida stenkyrka på samma plats. 

Området kring kyrkan har tjänat som sockencentrum med bland annat prästgård och 

hembygdsgård.  

Förhistoriska lämningar 

Runt den öppna Mycklebyslätten finns många lämningar från förhistorisk tid. På krö-

nen av de skogbevuxna höjderna kring slätten ligger stensättningar och rösen. Dessa är 

gravar från bronsåldern (1700 - 500 f.Kr.) På sluttningarna ned mot jordbruksmarken 

ligger flera gravhögar och gravfält, bland annat vid Myckleby kyrka. De utgör rester 

efter järnålderns landskap (ca 500 f.Kr. – 1050 e.Kr). Det största gravfältet omfattar ca 

40 högar och stensättningar och ligger på en åsrygg vid gården Totorp, med vacker ut-

sikt över landskapet.  

Vid Västra Bogane undersöktes lämningarna efter en järnåldersgård år 1993. Arkeolo-

gerna hittade rester efter gårdens hus och eldstäder, samt föremål som använts på plat-

sen; bland annat en järnkniv, keramikskärvor och löpare till handmalningsstenar.  

 

Gravarna har tidigare legat exponerade i landskapet, men många av dem ligger nu-

mera i skogsmark. Delar av Totorpsgravfältet ligger synligt i välhävdad betesmark, 

meden andra delar av gravfältet är övervuxet av tätt buskage. Siktlinjerna mellan forn-

lämningarna i miljön skyms i allmänhet av vegetation. 

Kyrkplatsen 

Under tidig medeltid byggdes den stenkyrka som kom att tjäna som sockenkyrka fram 

till 1848. Kyrkan och ortnamnet Myckleby omnämns första gången år 1388. Trots 

flera ombyggnader i början av 1800-talet blev kyrkan för liten när befolkningen ökade 

under 1800-talet. År 1848 - 50 uppfördes en ny kyrka på samma plats som den gamla, 

invigd den 11 september 1850. Kyrkobyggnaden blev lång och hög med stora luftiga 

fönster. Byggmästare var Anders Persson från Bollebygd, som byggde kyrkor på flera 

håll i Västsverige. I kyrkan finns altartavla och predikstol från 1600-talet. Den äldsta 

delen av kyrkogården har varit i bruk sedan medeltiden. Kyrkogården har utvidgats 

flera gånger, bland annat 1883, 1927 och 1992 då en minneslund byggdes.  

 

Öster om kyrkan, på andra sidan vägen, ligger prästgården, med sin uppfartsväg flan-

kerad av två kraftiga grindstolpar. Det var härifrån som 1790 års prästgårdsbyggnad 

flyttades till Stillingsön år 1862. Den nuvarande huvudbyggnaden är från 1937. Grun-

derna från flera äldre byggnader finns kvar på fastigheten. Prästgården var pastorsex-

pedition fram till 2008 då det nya församlingshemmet byggdes. 

 

Vid kyrkan finns också en hembygdsgård, omfattande en rad byggnader från Myck-

leby och Torps socknar, som flyttats hit under 1900-talet. I en påbyggd ovanvåning till 
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ett spannmålsmagasin höll Myckleby kommunalnämnd sina möten under 1900-talets 

början. Hembygdsgården invigdes 1955.  

Landskapet och bebyggelsen 

Landskapet är ett svagt kuperat slättlandskap, som är förhållandevis öppet och till 

stora delar väl hävdat. Jordbruksbebyggelsen ligger relativt jämnt utspridd på Myckle-

byslätten. Flera av gårdsmiljöerna har sin karaktär relativt välbevarad, men här finns 

också mer förändrad bebyggelse. Jordbrukslandskapet som helhet är förhållandevis 

opåverkat av senare bebyggelse, utöver jordbruksbebyggelsen. 

Motivering 

Välbevarad centralbygdsmiljö, med fornlämningar, landskap och kyrka.  

 

Bland fornlämningarna kring Myckleby är järnålderslämningarna särskilt framträ-

dande. De ligger i karaktäristiska lägen; antingen på bergskrönen eller längre ned i 

sluttningarna närmare odlingsmarken. Gravfälten och gravhögarna ligger med något 

undantag inte i anslutning till de historiska gårdstomterna, vilket låter oss ana att det 

forntida bebyggelsemönstret i denna bygd såg annorlunda ut än dagens. Gravfältet vid 

Totorp har genom sin storlek och genom sitt höglänta läge i betesmark ett miljöskap-

ande värde.  

 

Odlingslandskapet har lång agrarhistorisk kontinuitet och hålls till stora delar öppet 

genom fortsatt jordbruk. Hävdade betesmarker med höga kulturvärden finns i anslut-

ning till Totorp och Övre Myckleby. Den jordbruksanknutna bebyggelsen ligger i ka-

raktäristiska lägen, ofta i mötet mellan höjdpartier och odlingsmark eller på impedi-

ment. Odlingslandskapet är till stor del opåverkat av senare decenniers bebyggelseex-

pansion. 

 

Området kring Myckleby kyrka och prästgård utgör ett sockencentrum med lång kon-

tinuitet. Det närbelägna järnåldersgravfältet tyder på att platsen haft betydelse även 

före medeltiden. Under 1900-talets första hälft kanaliserades bygdens intresse för att 

bevara det förgångna genom anläggandet av hembygdsgården vid socknens givna 

mittpunkt. 

Nyckelvärden 

• Gravfältet vid Totorp 

• Gravfältet vid Myckleby kyrka 

• Myckleby kyrka 

• Hembygdsgården 

• Myckleby prästgård med den gamla tomten 

• Det öppna odlingslandskapet 
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Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Ett fortsatt öppet och hävdat kulturlandskap, med bibehållna värdefulla landskapsele-

ment som exempelvis stengärdesgårdar, bebyggelse i traditionella lägen, och välbeva-

rad äldre jordbruksanknuten bebyggelse.  

 

Ett fortsatt öppet och hävdat landskap gör att fornlämningarna i synnerhet vid Totorp 

och Myckleby kyrka och deras sammanhang i landskapet är förståeliga och avläsbara.  

Rekommendationer 

Fornlämningskoncentration som ska bevaras, liksom fornlämningarnas samman-

hang i landskapet. Bibehållet öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling, kring 

Myckleby kyrka endast i begränsad omfattning. 

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

• Skogsbruket ska bedrivas så att inga skador uppkommer på fornlämningar el-

ler kulturlandskapselement.  

 

• Områdets jordbruksbetonade karaktär bör bevaras.  

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär.  

 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Endast begränsad förtätning är lämplig, och då i traditionella lägen i anslut-

ning till befintlig bebyggelse. Restriktivitet bör gälla i området kring Myck-

leby kyrka.  

• Tillkommande bebyggelse bör harmoniera med den äldre jordbruksbebyggel-

sen vad gäller form, färgsättning och materialval. 

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 
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• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning främst mot kulturlandskapsbilden, men i delar också mot 
naturlandskapskapsbilden. 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, liksom landskapsbilden och natur-

värdena, enligt PBL 2 kap 6§. Det innebär för nytillkommande bebyggelse i 

odlingsmark och i anslutning till traditionell jordbruksbebyggelse att det trad-

itionella bebyggelsemönstret är vägledande vad gäller placering i landskapet 

och generell byggnadsutformning, medan bebyggelse som tillkommer i omgi-

vande terräng ges utformning som strävar att minska den visuella påverkan på 

miljön som helhet, och som därmed lämpligen anpassas till naturlandskapet 

som helhet. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Kyrkan 

• För kyrkplatsen gäller att kyrkliga kulturminnen inte får ändras utan tillstånd 

från Länsstyrelsen, enligt 4 kap Kulturmiljölagen. Det gäller såväl kyrkobygg-

naden som kyrkogård/begravningsplats, kyrkotomt, murar mm.  

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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18. Nösund 

Bebyggelsestrukturen i Nösund skiljer sig från övriga kustsamhällen i kommunen. 

Nere vid gamla ångbåtsbryggan finns en oreglerad husklunga, men i övrigt ligger bo-

stadshusen på rad utmed landsvägen. Samhället domineras fortfarande av de två stora 

handelshusen, vilka under 1800-talet etablerades i Nösund och kring vilkas verksam-

het samhället vuxit fram. Badgästliv, konservindustri och framförallt fraktfart (havre-

export) var de viktigaste näringsgrenarna. Den äldre bebyggelsen är med några undan-

tag väl bevarad. Inom kulturmiljön finns också ett stort antal förhistoriska boplatser.  

Äldre historia 

Redan på stenåldern bodde människor vid Nösund. Arkeologerna har hittat flera stora 

boplatser och många fyndplatser i dalgångarna, där människor lämnat spår efter sig i 

form av flintverktyg, yxor och lämningar efter eldstäder. Några av boplatserna har da-

terats till mesolitisk tid, d.v.s. från ca 7000 f.Kr och framåt. Det har rört sig om strand-

bundna boplatser, där befolkningen ägnat sig åt jakt och fiske.  

 

Nösund är sedan kring år 1400 känt som en jordbruksfastighet. Då skänkte en bonde i 

Lalleröd en jordlott i Nydisundi till kyrkan. Gården räknades sedan 1500-talet som ett 

helt hemman. Fram till sekelskiftet 1800 livnärde sig invånarna här av jordbruk och 

husbehovsfiske. Bebyggelsen låg då intill den odlade marken. 

Dagens Nösund växer fram 

Under sillperioden vid 1700-talets slut förändrades Nösund. Nere vid nuvarande bryg-

gan uppfördes sillsalteri och trankokeri. I början av 1800-talet försvann sillen och svå-

rare tider tog vid längs kusten. I Nösund började då handelsmannen Gerle att skeppa 

havre till England och orten blev en av kustens s.k. havrehamnar.  

 

Gerle ägnade sig även åt annan affärsverksamhet. Handel blev vid sidan av fraktfarten 

ett mycket viktigt inslag i Nösunds näringsliv. År 1850 fanns tre affärer här, att jäm-

föra med tio handelsbodar på hela övriga Orust. Ett gästgiveri fanns också, och 

Nösund var på väg att bli den knutpunkt för Västra Orust som samhället kom att vara 

långt in på 1900-talet. 

 

Med 1800-talets sillperiod tillkom en konservfabrik. Även andra verksamheter drogs 

till platsen, bl.a. skomakeri, skrädderi. bageri, krog, kvarn, benmjölsstamp och bleck-

slageri. Mot slutet av 1800-talet kom också post, bank och telegraf. All den nya be-

byggelsen placerades utefter landsvägen i sluttningen ner mot hamnen. 

Badgäster 

Under 1880-talet upptäcktes Nösund av badgäster som föredrog att kombinera salta 

bad och kala klippor med lummig grönska och pastorala idyller. Nösunds Hafsbadsan-

stalt och Nösunds Badhusaktiebolag lät uppföra både kall- och varmbadhus, varav 
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varmbadhuset finns kvar idag. Badgäster kom i allt större utsträckning till Nösund 

samtidigt som handels- och sjöfartsverksamheten avtog.  

 

Förutom gästgiveri och privatbostäder fanns vid sekelskiftet också Edströms hotell. 

Det idag mycket om- och tillbyggda pensionatsbyggnaden är från 1925, men verksam-

heten startade 1912, då Gerle köpte ett äldre hus och hyrde ut som sommarpensionat 

under namnet Nösunds pensionat. Namnet byttes 1925 till pensionat Strandgården, 

och senare 1962/63 till Nösunds värdshus och numera Nösunds Havshotell.  

 

Den första sommarvillan byggdes i 1905 och följdes snart av andra, och ett flertal 

sommarhus byggdes i och i anslutning till samhället.  Senare har ett flertal hus byggts 

som sommarhus. 

Senare decennier 

Under en stagnationsperiod på 1950-talet hoppades man att en ny bilvägsförbindelse 

åt nordväst mot Boxvik, Mollösund och Hälleviksstrand skulle gjuta nytt liv i orten. 

Tunneln genom Stigberget kom att bli Sveriges första landsvägstunnel och stod färdig 

1958. På grund av ett nybyggnadsförbud och en bristfällig VA-situation skedde från 

1950-talet i princip ingen nybyggnation i samhället, innan en ny detaljplan togs fram 

vid 1990-talets slut, något som också präglat dagens bebyggelsebild.  

Bebyggelsen i Nösund 

Med sin historia och sin bebyggelsestruktur har Nösund kommit att skilja sig från öv-

riga kustsamhällen på Orust. Flera välbevarade byggnader finns i samhället. Nere vid 

den gamla ångbåtsbryggan finns exempelvis sillsalteriets magasin, uppfört 1873-1874, 

dess kontor och en ångbåtsbrygga. Här finns också samhällets äldsta bevarade hus, 

uppfört på 1780-talet och kallat Källarhuset, som huserat gästgiverirörelse, brännvins-

förvaring och utskänkning.  

 

I huvudsak ligger annars bebyggelsen längs landsvägen mot Tegneby. Här finns bl. a. 

Holsts affär, som drevs av Carl Holst från 1861. I huset fanns affär fram till 1950-talet. 

Här finns också Gerlegården med tillhörande parklikande trädgård, där handelsman-

nen Rudolf Leopold Gerle bodde med sin familj, och mitt emot ligger huset som var 

Gerles affär. Intill ligger ett hus som varit gästgiveri och pensionat (Edströms hotell) 

samt ett f.d. posthus. Vid gamla landsvägen låg Orusts sparbank mellan 1909 och 

1998 i ett hus som uppfördes på 1870-talet som kaptensbostad. Utmed den nya lands-

vägen växte bostadsbebyggelse fram under 1900-talets början. Här finns också ett f.d. 

bussgarage.  

Motivering 

Välbevarad bebyggelse- och fornlämningsmiljö som vuxit fram ur handel och sjöfart. 

 

Bebyggelsen i Nösund illustrerar ett samhälle som utvecklats från helt andra utgång-

punkter än det traditionella fiskeläget. Här är det framförallt de stora handelshusen och 
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sjöfarten som präglat samhällets utveckling. Senare har även badgästlivet kommit att 

prägla samhällets utseende. Här finns många välbevarade hus som speglar de olika 

verksamheterna som präglat samhället från 1700-talet och framåt. I bebyggelsen, dess 

utformning och lokalisering kan vi följa samhällets framväxt, dess viktiga näringar 

och hur det anpassades till bilismen. 

 

Rester av det strandnära odlingslandskapet kan anas i den västra delen av miljön, där 

också flera av de förhistoriska boplatserna finns. Fornlämningarna har hög arkeologisk 

forskningspotential, men är svåra att förstå i dagens landskap. 

Nyckelvärden  

• Bebyggelsens struktur och organisering är viktig; dels i de centrala delarna, 

utmed landsvägen mot Tegneby, dels vid hamnen. 

• I bebyggelsen finns flera ”nyckelbyggnader” som tillsammans bygger upp be-

rättelsen om Nösund, och därför vart och ett är viktiga för miljön. Exempel på 

detta är Gerlegården med tillhörande parklikande trädgård, och affär mitt 

emot. Intilliggande gästgiveri och pensionat (Edströms hotell) samt f.d. post-

hus, det hus där Orust sparbank låg, bussgaraget m.fl. byggnader. Likaså 

hamnmiljön, med bl.a. ångbåtsbrygga från 1953 och sillsalteriets magasin, och 

Källarhuset från 1780-talet.  

• Varmbadhuset. 

• Övrig välbevarad bebyggelse, som speglar både åretruntboende och sommar-

hus. 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

En välbevarad äldre bebyggelse och bebyggelsebild med bibehållen karaktär, så att 

den historia som bebyggelsen i Nösund ska berätta fortsätter vara närvarande och lätt 

avläsbar. Det gäller särskilt i den centrala delen och för de nyckelbyggnader som byg-

ger upp den historiska berättelsen. De förändringar och tillägg som sker, görs respekt-

fullt och hänsynsfullt på den befintliga miljöns villkor, och med omsorg om både hel-

het och detaljer.  

Rekommendationer 

Bebyggelsemiljö som ska bevaras. Varsam bebyggelseutveckling i enlighet med de-

taljplan.  

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 
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• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.  

  

• Den relativt öppna karaktären mot vattnet bör bibehållas.  

• Resterna av det strandnära odlingslandskapet bör bevaras.  

 

• Bebyggelsen i Nösund är kulturhistoriskt värdefull och bör genomgå så få för-

ändringar som möjligt. Att bibehålla de befintliga kvalitéerna hos de äldre hu-

sen och miljön är utgångspunkten. 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. Det 

gäller särskilt de nyckelbyggnader som är särskilt viktiga för samhällets histo-

ria. 

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som ska bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.  

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön.  

• Miljön kring husen bör så långt möjligt även den behålla sin karaktär, utan allt 

för påtagliga moderna inslag som altaner, modernt utformade staket och 

plank, moderna markbeläggningar mm. Detta gäller vare sig åtgärderna är 

bygglovspliktiga eller ej. 

• Eventuella nytillskott bör utformas och placeras så att de smälter in i miljön 

på ett positivt sätt, genom att utgå från den lokala byggnadstraditionen, och 

med omsorg om både helhet och detaljer. Ytterligare riktlinjer finns i detalj-

planens miljö- och byggnadsprogram, vars riktlinjer ska följas. 

• Bostadshusen bör vara vita eller ha annan mild ljus färg, om inte husets äldre 

färgsättning kan fastläggas. Röda hus kan behålla sin färg. På vita hus har 

fönster och fönsteromfattningar traditionellt sett inte varit vita, utan har haft 

avvikande kulör, som grönt, engelskt rött eller ockragult. Blått har inte varit 

vanligt förrän från 1900-talets mitt. Sjöbodar är rödfärgade eller i enstaka fall 

ockragula, om de inte är omålade. Takmaterial bör vara rött oglaserat lertegel, 

om inte annat är historiskt motiverat. 
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Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

• Detaljplan med bevarandeinriktade bestämmelser samt Miljö- och byggnads-

program finns för Nösund. 

Bebyggelse 

Förvanskningsförbud omfattar hela miljön 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som sjöbodar och andra ekonomibyggnader), liksom miljön som helhet, är 

kulturhistoriskt värdefull, och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 

kap 13§. 

Varsamhet ska gälla i hela miljön 

• Alla ändringar ska utföras varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter 

tillvaratas, enligt PBL 8 kap 17§. 

Anpassning med inriktning mot den befintliga bebyggelsen 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, samt även landskapsbilden, enligt 

PBL 2 kap 6§. Det innebär att traditionellt bebyggelsemönster och byggnads-

utformning ska vara utgångspunkten för anpassningen. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

• Bygglovsbefrielse för åtgärder som balkonger, takkupor, Attefallshus, altaner 

mm gäller inte inom bebyggelsemiljön. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  
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• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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19. Nötskär 

Den flacka Nötskärsdalen utmed vägen till Lyresund är en långsmal uppodlad dalgång 

omgiven av vidsträckta utmarker. Det är en jordbruksmiljö som genom skiften och 

hemmansklyvning fått ett för Orust typiskt utseende, där gårdarna ligger utspridda i 

övergången mellan berg och dal. 

Bebyggelsestrukturen 

Bakgrunden till Nötskärs bebyggelsestruktur är de två skiftesreformerna storskifte och 

laga skifte, tillsammans med 1800-talets befolkningsökning. År 1781 storskiftades 

ägorna, men gårdarna låg då ännu samlade i sitt gamla läge, i en byklunga vid dal-

gångens västra sida.  

 

Den stora befolkningsökningen i början av 1800-talet satte sina spår även i Nötskär. 

När det var dags att genomföra laga skifte 1840 hade flera gårdar tillkommit i dal-

gången. Laga skiftet innebar att varje gårds alla ägor, som tidigare var utspridda, sam-

lades i nya lotter, och gårdsbebyggelsen flyttade från den gamla byn ut till de nya 

ägorna. En av gårdarna blev kvar på den gamla bytomten, övriga är utflyttade och lig-

ger i en gles rad utmed den gamla byvägen, norr om den ursprungliga bytomten. En 

gård ligger på andra sidan dalgången. 

Bebyggelsen 

Gårdsbebyggelsen utgörs huvudsakligen av vitmålade dubbelhus och faluröda ekono-

mibyggnader och de välbevarade byggnaderna förstärker bilden av den äldre jord-

bruksmiljön. Manhusen präglas av det sena 1800-talets strama och symmetriska arki-

tektur. Här och var bryts stramheten av lysande exempel på samma tids prakt och fan-

tasi i form av glasverandor med spetsbågefönster och rikliga lövsågerier. 

 

Gårdbebyggelsen är förhållandevis välbevarad, inte minst flera av bostadshusen. En-

staka yngre byggnader har tillkommit. Den gamla byvägen mellan åkermark och berg 

finns delvis bevarad, i kontrast till dagens bilväg som är anlagd rakt över åkermarken i 

mitten av dalgången. På höjden bakom bebyggelsen finns grunden efter en väder-

kvarn, belägen invid en forntida stensättning. Väderkvarnar var relativt vanliga under 

1800-talet, men försvann i och med landsbygdens elektrifiering. Kartorna visar att 

kvarnen var borta redan på 1930-talet. 

Motivering 

Välbevarad landskaps- och jordbruksbebyggelsemiljö, som speglar det karaktäristiska 

och av laga skifte påverkade odlingslandskapet. 

 

Nötskär är ett bra exempel på ett laga skiftespräglat landskap, typiskt för många plat-

ser i Bohuslän. I de långsmala dalgångarna är den odlade marken samlad i dalbott-

narna, och betes- och slåttermarkerna på slänterna. Jordbrukslandskapet är ännu väl 
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hävdat och gör historien enkelt avläsbar. Odlingslandskapet är till stor del opåverkat 

av senare decenniers bebyggelseexpansion.  

 

Gårdarnas placering i landskapet, i mötet mellan berg och odlingsmark, är mycket ka-

raktäristisk för 1800-talets senare hälft och ger en tydlig bild av hur laga skiftet för-

ändrade landsbygden vilket ger ett pedagogiskt värde. Den jordbruksanknutna bebyg-

gelsen är förhållandevis välbevarad och har en utformning som är karaktäristisk för 

Bohuslän. 

Nyckelvärden 

• Den väl bevarade gårdsbebyggelsen, såväl bostadshus som kvarvarande äldre 

ekonomibyggnader. 

• Bebyggelsens traditionella placering i landskapet. 

• Det öppna jordbrukslandskapet, ännu hävdat och fritt från bebyggelse på åker-

ytorna. 

• Den gamla byvägen. 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Kulturlandskapet hålls fortsatt öppet, med tillhörande jordbruksanknuten bebyggelse. 

De öppna landskapsavsnitten hålls fria från mer omfattande nytillskott. Äldre välbeva-

rad bebyggelse får behålla sin karaktär, nytillskott blir huvudsakligen placerade i trad-

itionella lägen. De öppna landskapsavsnitten hålls fria från mer omfattande nybygg-

nationer.   

Rekommendationer 

Fortsatt öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling, med bibehållen bebyggelse-

bild. 

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

 

• Områdets jordbruksbetonade karaktär bör bevaras.  

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär. Den 

äldre byvägen är ett viktigt landskapselement och bör bibehålla sin sträckning. 
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• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer.  

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.   

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön.  

• Eventuellt tillkommande bebyggelse bör inordna sig i det befintliga bebyggel-

semönstret och placeras i traditionella lägen utmed dalgångens sidor.  

• Tillkommande bebyggelse ska anpassas till den äldre jordbruksbebyggelsen 

vad gäller form, färgsättning och materialval, företrädesvis genom att utgå 

från den lokala byggnadstraditionen, med omsorg om både helhet och detaljer, 

och placeras på ett sätt som inte förtar upplevelsen av den äldre bebyggelsen.  

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Förvanskningsförbud omfattar äldre värdefulla byggnader i miljön, men det finns även 
andra byggnader som inte omfattas 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som sjöbodar och andra ekonomibyggnader) är kulturhistoriskt värdefulla 

och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 kap 13§. 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning mot kulturlandskapsbilden 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden och till landskapsbilden, enligt PBL 

2 kap 6§. Det innebär att det traditionella bebyggelsemönstret är vägledande 

vad gäller placering i landskapet och generell byggnadsutformning. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 
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Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  

 

Referenser 

Carlsson, Helene. 1994. Orust Historia och miljö - Kulturmiljöprogram för Orust 

kommun. Kulturhistoriska dokumentationer; 7. Uddevalla: Bohusläns museum. 

Lantmäterimyndigheternas arkiv: 

14-teg-271. Nötskär. Laga skifte, 1842  
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20. Rossö  

På Rossö ligger jordbruksbebyggelsen fortfarande samlad i en byliknande klunga ut-

med landsvägen. Bebyggelsen är mycket enhetlig och delvis väl bevarad. Kulturland-

skapet karaktäriseras av små odlingsytor, brutna av åkerholmar och stenhägnader, 

samt öppna strandängar utmed Kalvöfjorden. 

Den tidiga historien 

Det tidigaste skriftliga belägget för Rossö är från 1460, då Herman Green på Rossö 

omnämns. Denne Herman var sannolikt stamfar till släkten Green som fanns här fram 

till 1600-talets slut. Hermans sonson Reer Reerssøn Green blev år 1487 upptagen i den 

norska adeln på grund av trofast och villig tjänst till kungen. Samtidigt blev Rossö sä-

tesgård och åtnjöt skattefrihet. Vid 1600-talets början hade Rossö ett antal underly-

dande gods, som de närbelägna Rörvik, Svanvik och Bråttkärr. Man hade också några 

strögods på övriga Orust, Tjörn och i Lyse.  

 

Under 1600-talet minskade Greensläktens förmögenhet. En orsak till detta var troligen 

det ökade skattetrycket, som med anledning av 1600-talets många krig även belastade 

den skattebefriade adeln. Gradvis blev ägaren Olof Reersson Green tvungen att panta 

bort de underlydande gårdarna, vilka hamnade hos kronan, hos bönder eller hos godsä-

gare som exempelvis Margareta Huitfeldt. Efter Olof Reerssons död tvingades arving-

arna år 1670 att sälja Rossö till lagman Alexander Kock. Han flyttade säterirättighet-

erna till granngården Svanvik år 1691 och Rossö förvandlades till en vanlig gård i det 

nya säteriets utkant. 

Strukturen och bebyggelsen 

Vid 1700-talets slut hade Rossö delats upp på två hemman. Bebyggelsen låg samlad 

vid foten av ett berg, där också säteribyggnaderna förmodligen en gång legat. Norr om 

bebyggelsen låg åkrar och ängsmark. Bergen och strandängarna var betesmarker. På 

1860-talet var Rossö uppdelad på fyra hemman, med bebyggelsen förlagd på en rad 

utmed bergssidan. Fisket var också betydelsefullt vid sidan av jordbruket. Det fanns en 

samfällt ägd lastageplats på den sydöstra sidan av Rossö och alla ägare hade rätt att 

bruka stränderna för fiske och ostronfiske.  

 

Laga skiftet genomfördes 1860–62 och bebyggelsen hade då vuxit till fyra gårdar, två 

i vägkröken och två längs vägen strax öster därom. Odlade ytor sträckte sig emellan 

bergkullarna. Lotterna var små. De nya ägogränserna kom att skära rätt över de gamla 

åkertegarna. På utmarken fanns flera torp. 

 

Bostadshusen ligger fortfarande på samma plats som på laga skifteskartan, liksom od-

lingsmarken som sträcker sig in mellan kala berg och strandängarna ner mot vattnet. 

Den stora skillnaden är att utmarken nu är uppstyckad i en mängd sommarstugor. I 

byn har husen genomgått olika grader av förändring och ekonomibyggnader är av va-

rierad ålder men strukturen är bevarad. 
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Motivering 

Välbevarad landskapsmiljö med jordbruksbebyggelse i bevarad bystruktur.  

  

På Rossö finns välhävdat småskaligt odlingslandskap med utbredda strandängar och 

bevarade kulturlandskapselement som små odlingsytor och stengärdesgårdar. Bebyg-

gelsen är delvis välbevarad och utgör en av Orusts få platser med bevarad bykaraktär. 

Platsens långa jordbrukshistoria och bebyggelseutveckling under främst 1700- och 

1800-talen kan ännu tydligt avläsas i bebyggelsen, och i landskapets indelning.  

Nyckelvärden 

• Kulturlandskapet med betade strandängar 

• Den väl bevarade bybebyggelsen, såväl bostadshus som kvarvarande äldre 

ekonomibyggnader. 

• Bebyggelsens traditionella placering i landskapet. 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Ett fortsatt öppet och hävdat kulturlandskap, med bibehållna värdefulla landskapsele-

ment som exempelvis stengärdesgårdar, bebyggelse i traditionella lägen, och välbeva-

rad äldre jordbruksanknuten bebyggelse. 

 

En välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia som be-

byggelsen på Rossö ska berätta fortsätter att vara närvarande och lätt avläsbar.  

Rekommendationer 

Bibehållet öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling, med bibehållen bebyggel-

sebild. 

 

• Ev. ingrepp i stranden eller i bottnen vid viken på den sydöstra sidan av Rossö 

bör först samrådas med Länsstyrelsen, med anledning av att platsen varit las-

tageplats. Belägg för detta finns på historiska kartor från och med 1800-talets 

början.  

• Landskapet bör hållas öppet och med fria siktlinjer för att behålla de kulturhi-

storiska värdena, vilket är viktigt för förståelsen av områdets historia och ka-

raktär. 

• Områdets jordbruksbetonade karaktär bör bevaras.  

• Det öppna kulturlandslandskapet inom Rossö naturreservat bibehålls genom 

fortsatt landskapsvård med slåtter och bete.  

 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ske re-

spektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. Det 

gäller särskilt de nyckelbyggnader som är särskilt viktiga för Rossös historia. 
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• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som ska bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.   

• Inga mer omfattande nybyggnationer bör ske i eller i anslutning till den äldre 

bebyggelsen. Eventuella nytillskott blir utformade och placerade så att de 

smälter in i miljön på ett positivt sätt, genom att utgå från den lokala bygg-

nadstraditionen, och med omsorg om både helhet och detaljer. 

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning mot kulturlandskapsbilden 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden och till landskapsbilden, enligt PBL 

2 kap 6§. Det innebär att det traditionella bebyggelsemönstret är vägledande 

vad gäller placering i landskapet och generell byggnadsutformning. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

 

Naturreservat 

• Området är beläget inom Rossö naturreservat och omfattas av särskilda före-

skrifter och skötselplaner. 
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21. Röra 

Den stora slätten kring Röra kyrka domineras av stora sammanhängande odlingsmar-

ker, avgränsade av låga bergspartier. Röra kyrka ligger framträdande i landskapet och 

ersatte 1846 en äldre kyrka. Bebyggelsen ligger spridd på impediment eller i över-

gången mellan berg och dal. Här ligger också många av fornlämningarna, som främst 

kommer från brons- och järnålder.  

Fornlämningar 

Fornlämningarna ligger på impediment och höjdpartier på slätten och påträffas ofta i 

anslutning till dagens jordbruksbebyggelse. I första hand rör det sig om gravar, grav-

fält och hällristningar. Detta visar att dagens gårdslägen har varit bebodda och brukade 

ändra sedan bronsåldern och järnåldern. Här finns högar och stensättningar, både en-

samliggande och i gravfält. Omkring 300 m söder om Röra kyrka finns två monumen-

tala gravhögar, som än idag har en framträdande position i landskapet. Flera fynd från 

trakterna kring Röra kyrka visar att en del av gravarna tillkommit under den yngre de-

len av järnåldern, kring 400 - 600 e.Kr.   

 

Hällristningarna utgörs av skålgropar, som ristats på åkerholmar någon gång under 

bronsåldern. Den största lokalen med skålgropar ligger inom Kolbuxeröds gamla tomt 

i den norra delen av miljön. Här har 99 skålgropar ristats in i berget. Flera av skålgro-

parna binds samman av ristade rännor.  

 

Fornlämningarna i miljön har tidigare legat exponerade i landskapet, men i synnerhet 

gravarna ligger numera i skogsmark. Siktlinjerna mellan dem skyms i vissa fall av ve-

getation. 

Kyrkan 

Röra socken har haft tre kyrkor efter varandra, belägna på samma plats. Den tidigast 

kända var av trä, ersattes 1635 av en stenkyrka som revs 1846, då den nuvarande upp-

fördes 1846–48. Byggmästare var Johannes Gunnarson från Stala, som också gjort rit-

ningarna. Utvändigt har skett två ombyggnader som medfört vissa förändringar. 1912 

byggdes tornhuven om, och 1986 byggdes en sakristia invid östgaveln. 

 

Interiört har vissa mindre ändringar skett vid de reparationer och renoveringar som 

gjorts under åren, men inga stora förändringar. 1885 kompletterades altaruppsatsen 

med skulpturer utförda av den orustfödde Carl Johan Dyfverman. 1962 - 63 sattes den 

gamla kyrkans altartavla och predikstol upp i kyrkorummet. I kyrkan finns en medel-

tida dopfunt av täljsten.  

Odlingslandskap och bebyggelse 

Landskapet i miljön domineras av slättens öppna odlingslandskap, men exempel på ett 

mer småskuret odlingslandskap finns i både den norra och södra delen av miljön. Ut-
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med dalgångssidorna finns exempel på betesmarker med bland annat stengärdesgår-

dar. I dalgångens mitt finns några väghållningsstenar, som indikerar att den raka väg-

sträckningen genom dalgången tidigare inte var alls lika rak, utan mer slingrande. 

 

Jordbruksbebyggelsen ligger relativt jämnt utspridda i dalgången, längs dalgångens si-

dor eller i höjdlägen ute i odlingsmarkerna. På Röraslätten fanns det både byar med 

flera gårdar; som Röra, Göksäter och Vena, och ensamgårdar; som till exempel Röd, 

Kolbuxeröd, Fläskum eller Assletorp. De äldsta skriftliga beläggen går tillbaka till me-

deltiden för många av gårdarna. 

 

Flera av gårdsmiljöerna har sin karaktär relativt välbevarad, men här finns också mer 

förändrad bebyggelse, inte minst kring Göksäter. Jordbrukslandskapet som helhet är 

förhållandevis opåverkat av senare bebyggelse, utöver jordbruksbebyggelsen. 

 

Göksäter varuhus är ett familjeföretag och ligger centralt i kulturmiljön. Där startades 

en affärsrörelse redan 1866. 1937 byggdes nytt bostadshus och affärslokal. Affären 

har kontinuerligt drivits av samma familj sedan starten.  

Motivering 

Välbevarad centralbygdsmiljö, med fornlämningar, landskap och kyrka.  

 

Miljöns viktigaste karaktärsdrag utgörs främst av samspelet mellan fornlämningar och 

bebyggelse, samt deras läge i det omgivande odlingslandskapet. 

 

Röraslättens långa historia är fortfarande synlig i landskapet, eftersom de förhistoriska 

gravarna och hällristningarna i många fall ligger nära dagens gårdar. Detta tyder på en 

brukandekontinuitet ända sedan brons- och järnåldern. Liknande förhållanden före-

kommer i flera av Orusts slättbygder, men är särskilt framträdande i Röra. 

 

Det flacka odlingslandskapet hålls öppet genom fortsatt hävd, vilket gör rättvisa åt 

landskapets monumentala inslag som kyrkan och några av gravhögarna, men också åt 

några av gårdslägena.  

 

Den jordbruksanknutna bebyggelsen är relativt välbevarad med välbevarade manhus 

på flera av gårdarna. Bebyggelsen ligger i karaktäristiska lägen i mötet mellan berg 

och odlingsmark, och är en viktig del i odlingslandskapets karaktär. Det öppna land-

skapet gör historien läsbar, även om merparten av områdets förhistoriska gravar ligger 

på platser som idag är skogbevuxna. Odlingslandskapet är till stor del opåverkat av se-

nare decenniers bebyggelseexpansion.  

Nyckelvärden 

• Monumentala gravhögar söder om kyrkan 

• Förhistoriska gravar 
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• Hällristningar på åkerholmar 

• Röra kyrka 

• Jordbruksbebyggelse i traditionella lägen med flertal välbevarade manhus. 

• Öppet odlingslandskap 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Ett fortsatt öppet och hävdat kulturlandskap, med bibehållna värdefulla landskapsele-

ment som exempelvis stengärdesgårdar, bebyggelse i traditionella lägen, och välbeva-

rad äldre jordbruksanknuten bebyggelse. 

 

Ett fortsatt öppet och hävdat landskap, som gör att fornlämningarna, i synnerhet de 

monumentala gravhögarna, och deras sammanhang i landskapet är förståeliga och av-

läsbara.  

 

En välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia som be-

byggelsen på Röraslätten ska berätta fortsätter att vara närvarande och lätt avläsbar. 

De förändringar och tillägg som sker, görs varsamt och hänsynsfullt på den befintliga 

miljöns villkor, och med omsorg om både helhet och detaljer. 

Rekommendationer 

Bibehållet öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling. Fornlämningarna och de-

ras sammanhang i landskapet ska bevaras.  

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

• Skogsbruket ska bedrivas så att inga skador uppkommer på fornlämningar el-

ler kulturlandskapselement.  

 

• Områdets jordbruksbetonade karaktär bör bevaras.  

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär.  

• Kyrkans upplevelsevärden är beroende av att landskapet hålls öppet. 

 

• De äldre byggnaderna och anläggningarna ska behålla sin karaktär, och lö-

pande underhåll ska ske respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ur-

sprungliga detaljer. 
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• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som ska bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.   

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön. 

• Eventuellt tillkommande bebyggelse bör inordna sig i det befintliga bebyggel-

semönstret och placeras i traditionella lägen eller i anslutning till befintlig be-

byggelse, under förutsättning att den inte kommer i konflikt med fornläm-

ningar.  

• Tillkommande bebyggelse bör harmoniera med den äldre jordbruksbebyggel-

sen vad gäller form, färgsättning och materialval. 

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Förvanskningsförbud omfattar äldre värdefulla byggnader i miljön, men det finns även 
andra byggnader som inte omfattas. 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som ekonomibyggnader) är kulturhistoriskt värdefulla och omfattas av för-

vanskningsförbud enligt PBL 8 kap 13§. 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning främst mot kulturlandskapsbilden, men i delar också mot 
naturlandskapskapsbilden. 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, liksom landskapsbilden och natur-

värdena, enligt PBL 2 kap 6§. Det innebär för nytillkommande bebyggelse i 

odlingsmark och i anslutning till traditionell jordbruksbebyggelse att det trad-

itionella bebyggelsemönstret är vägledande vad gäller placering i landskapet 

och generell byggnadsutformning, medan bebyggelse som tillkommer i omgi-

vande terräng ges utformning som strävar att minska den visuella påverkan på 
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miljön som helhet, och som därmed lämpligen anpassas till naturlandskapet 

som helhet. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Kyrkan 

• För kyrkplatsen gäller att kyrkliga kulturminnen inte får ändras utan tillstånd 

från Länsstyrelsen, enligt 4 kap Kulturmiljölagen. Det gäller såväl kyrkobygg-

naden som kyrkogård/begravningsplats, kyrkotomt, murar mm.  

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  

Referenser 

Almegius, Folke och Bertrandsson, Anders. 2009. Vägminnen på Orust. En kulturhi-

storisk resa längs gamla vägar på Orust. Orust kommun och Vägverket.  

 

Andersson, Tommy och Toreld, Andreas. 2014. Hällristningarna på Orust. Arkeolo-

gisk rapport 9. Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar. Göteborg.  

 

Carlsson, Helene. 1994. Orust Historia och miljö - Kulturmiljöprogram för Orust 

kommun. Kulturhistoriska dokumentationer; 7. Uddevalla: Bohusläns museum. 

 

Gustafsson, G. 1993. Något om Röra kyrkas historia. Göteborg.  

 

Palm, David. 1963. Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län VIII. Ortnamnen i Orusts 

västra härad. Institutet för Ortnamns- och dialektforskning i Göteborg. Lund.  

 



- 125 - 
 

22. Slussen 

Slussen på östra Orust är ett litet kustsamhälle som har en historia som skiljer sig lite 

från samhällena på västsidan, i och med att man inte bedrivit fiske i större omfattning 

härifrån. Det djupa och skyddade hamnläget vid Slussekilen har varit en viktig förut-

sättning för utvecklingen, och platsen har använts under lång tid.  

Den äldre historien 

De äldsta mänskliga spåren från Slussen är knappt 1000 år gamla. I leran vid Runns 

vattens norra strand har arkeologer hittat en stör av eneträ till en hägnad eller gärdes-

gård. Den tillverkades någon gång under sen vikingatid eller tidig medeltid (1020 - 

1170 e.Kr.). Fyndet förklarar tyvärr inte hur man använde platsen, eller om den var 

permanent bebodd. 

 

De första dokumenterade beläggen för bebyggelse kring Slussen är betydligt yngre. 

Den äldsta stavningen av ortnamnet är “Slusa”, som finns skrivet på en karta från 

1715. Bakom ordet anar vi det äldre norska verbet slusa, som beskriver vattnets for-

sande i en stenig bäck. Samhället ligger också vid en kort å som förbinder Runns vat-

ten med havet. Äldre kartor namnger bebyggelsen som ”Runn”, vilket är ett ortsnamn 

som år 1594 skrevs ”Rønsby” men som under 1600-talet blivit Rönn eller Runn.  

 

Före 1658 var berghällen vid Runn en lastageplats, som tjänade som utskeppningsplats 

för timmer. Vid 1600-talets mitt fanns också ett saltverk, där salt utvanns genom 

sjudning av havsvatten. Kring 1797 låg det lilla trankokeriet Båtebråten vid Runns 

vattens utlopp i havet.  

En hamn på östra Orust 

På 1700-talet anlades en stenbrygga i den nuvarande hamnen. Stenbryggan finns fort-

farande kvar under piren. Det byggdes även en stenkaj, vilken sträckte sig från den 

plats där piren finns idag och till den första sjöboden efter magasinet.  

 

Under 1800-talet var Slussen en viktig angöringsplats på nordöstra Orust, hit kom 

fraktbåtar och lossade och lastade spannmål, virke, fiskprodukter mm. I samband med 

detta byggdes det magasin som fortfarande står kvar vid bryggan. Det användes en 

kort period till förvaring av havre. Senare användes en del till förvaring av gods som 

skulle transporteras vidare med ångbåtarna. Den andra delen användes som vänthall 

för passagerarna. Magasinet köptes senare av Gunnar Johanssons båtbyggeri som ägde 

det från 1950-talet fram till 2008, då magasinet såldes till Ströms samfällighet, med 

samlingslokal och kulturverksamheter.  

 

Under 1800-talet fanns det skeppsvarv här, där lite större segelfartyg byggdes. Det 

fanns också en kölhalningsplats vid kajen, där man välte båtarna på sidan för att kunna 
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tjära botten. Det höga berget på andra sidan viken användes för att masta på och av bå-

tar. Varvseran upphörde under 1800-talets slut, varefter den reguljära ångbåtstrafiken 

bäddade för en växande verksamhet med sommarpensionat. 

Sommargäster 

När ångbåtstrafiken kom igång under 1800-talets andra hälft, började också sommar-

gäster visa intresse för platsen, och flera sommarbostäder uppfördes under 1900-talets 

början. Från 1930-talet har också funnits ett pensionat. Pensionatet var från början 

Svanens konservfabrik, byggd på 1920-talet, men som gick i konkurs på 1930-talet. 

Den köptes 1938 av Alfrida Andersson, som arbetade som restauratris på ångbåtarna 

som gick längs kusten. Den före detta fabriken fick en veranda tillbyggd och ett annex 

uppfördes. Efter Alfrida Anderson upphörde med verksamheten 1965 drevs pensiona-

tet en tid av en kulturförening, innan de nuvarande ägarna tog över och skapade den 

nuvarande musikbaserade pensionatsverksamheten. 

 

En utflyttning skedde från Slussen och samhället utvecklades som badort dit många 

badgäster kom från Göteborg. Småbåtshamnen anlades på 1960-talet av Föreningen 

Slussen. 

Bebyggelse och landskap 

Bebyggelsen i Slussen består av äldre hus, flera byggda på 1800-talet men också av 

sommarbostäder från 1900-talets början. I vikar och längs hamnkilen finns bryggor 

och sjöbodar. Under 1940-, 50- och 60-talen byggdes ett flertal sommarstugor i och 

omkring samhället, och en del yngre bebyggelse finns också insprängt i miljön. 

 

I miljöns norra del övergår miljöns karaktär till ett öppet småbrukslandskap där den 

gamla landsvägen slingrar sig fram, och med en småskalig bebyggelse. Denna bebyg-

gelse är förmodligen uppförd under 1800-talets senare hälft. Inom området kan man få 

en relativt god uppfattning om det kombinerade näringsliv som var vanligt för inte så 

länge sedan. Jordbruk kombinerades med fiske, sjöfart och båtbyggeri. På 1940-talet 

startade Rönns barnkoloni, där Orust Waldorfskola idag är inrymd. 

Motivering 

Välbevarad bebyggelse- och landskapsmiljö, betydelsefull som bland annat lastage-

plats och sommargästmiljö.  

 

Slussen har ett flerdelat motiv: Det är ett bra exempel på en lastageplats, betydelsefull 

både för utlastning av traktens produkter och för införsel av varor. Det är också ett ex-

empel på innerskärgårdens sommargästmiljöer, och det är även i sin nordvästra del en 

välbevarad landskapsmiljö. Sammantaget visar Slussen på hur knutpunkter hade en 

flerdelad betydelse i lokalsamhället.  
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Nyckelvärden 

• Den äldre välbevarade bebyggelsen med både välbevarade bostadshus och ut-

hus. 

• Den stora mängden småskaliga bostadshus, framförallt på berget utmed 

vägen, norrut genom samhället. 

• Miljön kring bryggan, med magasinet, som exteriört speglar funktionen som 

magasin och interiört som båtbyggeri. 

• Den f.d. konservfabriken, numera Slussens pensionat, vars ursprungliga bygg-

nad visserligen ännu går att avläsa, men där det immateriella kulturarvet är av 

än större dignitet. 

• Det småskaliga kulturlandskapet i norr. 

Långsiktig målbild för miljöns kulturhistoriska värden 

En välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia som be-

byggelsen på Slussen ska berätta fortsätter vara närvarande och lätt avläsbar.  

 

Planerad bebyggelseutveckling sker varsamt och med hänsyn till miljöns karaktär, och 

förändringar och tillägg görs varsamt och hänsynsfullt på den befintliga miljöns vill-

kor, och med omsorg om både helhet och detaljer.  

 

Det öppna kulturlandskapet i norr förblir fortsatt öppet. 

Rekommendationer 

Befintlig bebyggelse bevaras, i kombination med varsam bebyggelseutveckling i enlig-

het med fördjupad översiktsplan.  

 

• Fysisk planering som medför ingrepp i havsbotten bör samrådas med Länssty-

relsen. Även mindre ingrepp som exempelvis bryggor, muddring eller lik-

nande måste samrådas med Länsstyrelsen.  

 

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär.  

 

• Bebyggelsen på Slussen är kulturhistoriskt värdefull och bör genomgå så få 

förändringar som möjligt. Att bibehålla de befintliga kvalitéerna hos de äldre 

husen och miljön är utgångspunkten. 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer.  

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som bör bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 



- 128 - 
 

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.   

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön. 

• Eventuella nytillskott bör utformas och placeras så att de smälter in i miljön 

på ett positivt sätt, genom att utgå från den lokala byggnadstraditionen, och 

med omsorg om både helhet och detaljer. 

• Tillkommande bebyggelse bör inordna sig i det befintliga bebyggelsemönstret 

och placeras i traditionella lägen.  

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Förvanskningsförbud omfattar äldre värdefulla byggnader i miljön, men det finns även 
andra byggnader som inte omfattas 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som sjöbodar och andra ekonomibyggnader) är kulturhistoriskt värdefulla 

och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 kap 13§. 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning mot den befintliga bebyggelsen 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, samt även landskapsbilden, enligt 

PBL 2 kap 6§. Det innebär att traditionellt bebyggelsemönster och byggnads-

utformning ska vara utgångspunkten för anpassningen. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 
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Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

• Bygglovsbefrielse för åtgärder som balkonger, takkupor, Attefallshus, altaner 

mm gäller inte inom bebyggelsemiljön. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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23. Stala 

På de låga sluttningarna ner mot den lilla slätten kring Stala kyrka finns flera fornläm-

ningar; främst hällristningar och gravfält med högar och stensättningar. Det öppna od-

lingslandskapet, fornlämningarna och kyrkan visar på lång agrarhistorisk kontinuitet. 

Området har också tjänat som bygdecentrum under lång tid. 

Fornlämningar 

På en bergsknalle i åkermarken alldeles intill Sördalsån finns sammanlagt 68 skålgro-

par, som troligen blivit ristade någon gång under bronsåldern (1700 - 500 f.Kr). Några 

av skålgroparna är sammanbundna med ristade rännor. Från bronsåldern kommer 

också det fynd av en yxa i brons, som hittades vid nyodling år 1866 intill skollärarebo-

stället öster om kyrkan. Yxan hittades i ett stenröse och kommer från bronsålderns 

äldsta skede, ca 1700-1500 f.Kr. 

 

Inom området finns två gravfält från järnåldern. Det ena ligger i en sluttning strax väs-

ter om kyrkan. Här finns cirka 10 gräsbevuxna stensättningar. Gravfältet har tidigare 

varit större och förmodligen sträckt sig längre upp på bergshöjden åt väster, på vars 

krön två runda stensättningar ligger. Under 1880-talet hittades en järnyxa och en 

sländtrissa av bärnsten i sluttningen vid gravfältet. Fynden kommer från järnåldern 

och har förmodligen varit gravgåvor.  

Det andra gravfältet ligger vid Kärra, nordost om kyrkan. Där finns femton runda sten-

sättningar, en hög och en rest sten.  

Landskap och bebyggelse 

Kyrkan, som ligger på en medeltida kyrkplats, är belägen på en låg höjdrygg med ut-

sikt över de öppna åkermarkerna runtomkring, nära den gamla landsvägen från Vare-

kil mot Tegneby. Den lilla slätten runt Stala kyrka omges av låga, ofta ganska sön-

derskurna berg. 

 

Miljön kring kyrkan är ett exempel på ett typiskt sockencentrum på landsbygden. Här 

fanns kyrka, prästgård och skola. Vägarna från Varekil, Tegneby och Vräland strålade 

samman vid vägskälet väster om kyrkan, och där låg lanthandeln i vilken också tele-

fonväxel var inrymd. Lanthandelsrörelsen startade 1852 i bostadshuset på Stala präst-

gård. 1917 flyttade rörelsen till ett nybyggt hus på andra sidan vägen. Även om funkt-

ionerna inte längre finns kvar, och prästgården är friköpt sedan 1990-talet, så finns 

byggnaderna kvar. Folkskolan fungerade en tid som församlingshem men är idag pri-

vatbostad. Ett nytt församlingshem byggdes i början av 1990-talet. Småskolan låg tidi-

gare i Långeby (numera privatbostad) i den nordvästra delen av dalgången. 

 

Gårdsbebyggelsen ligger i traditionella lägen utmed dalgångsidorna. Odlingsland-

skapet är typiskt för slättområdena på Orust. Landskapet är flackt och öppet, med od-

lingsmark på slätten och betesmarker utmed dalgångssidorna och i sluttningarna. Väl-

hävdade betesmarker finns i anslutning till de båda gravfälten.  
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Stala kyrka 

Stala kyrka byggdes 1876–78. Bakgrunden till kyrkobygget var att befolkningsök-

ningen under 1800-talets första hälft gjort att den gamla kyrkan blev för liten. År 1810 

var folkmängden i socknen 910 personer, och bara 45 år senare, 1855, hade befolk-

ningen ökat till 2254 personer. 1862 kom man igång med att samla in medel för kyrk-

bygget, och från 1873 ålåg det också bönderna att köra fram sten till bygget. Som 

byggmästare anlitades L. H. Arvidsson från Västergötland, en av de byggmästare som 

byggde många kyrkor vid denna tid. Kyrkan var den 9 september 1877 så klar att man 

kunde ha första gudstjänsten där. Därmed kunde man ta den gamla kyrkan  

ur bruk, inventarierna såldes på auktion. Sommaren 1878 revs den, och i samband med 

detta hölls också auktion på en del av byggnadsmaterialet. Den gamla kyrkan stod 

strax väster om den nuvarande, och en minnessten med inskription utmärker platsen. 

Motivering 

Välbevarad centralbygdsmiljö, med fornlämningar, landskap och kyrka.  

 

Miljön utgör ett karaktäristiskt sockencentrum i jordbruksbygd, med gravfält i närhet 

av den medeltida kyrkplatsen. Den långa agrarhistoriska kontinuiteten och landskaps-

utnyttjandet speglas genom fornlämningarna, fynden från brons- och järnålder, kyrk-

platsen, odlingslandskapet och jordbruksbebyggelsens placering i karaktäristiska lä-

gen, ofta i mötet mellan höjdpartier och odlingsmark eller på impediment. Det öppna 

landskapet, med flera hävdade betesmarker, gör historien läsbar.  

Nyckelvärden 

• Kyrkan 

• Gravfältet, stensättningarna och betesmarken väster om kyrkan. 

• Gravfältet öster om Kärra. 

• Skålgropslokalen söder om Sördalsån. 

• Det öppna jordbrukslandskapet, ännu hävdat och fritt från bebyggelse på åker-

ytorna. 

• Bebyggelsens traditionella placering i landskapet. 

• Kyrkbyn med byggnaderna som tidigare utgjorde skola/församlingshem och 

prästgård vid kyrkan. 

Långsiktig målbild för miljön 

Kulturlandskapet hålls fortsatt öppet och får behålla sin karaktär, med bibehållna vär-

defulla landskapselement som exempelvis stengärdesgårdar, bebyggelse i traditionella 

lägen. De öppna landskapsavsnitten hålls fria från mer omfattande nybyggnationer. 

 

Ett fortsatt öppet och hävdat landskap, som gör att fornlämningarna och deras sam-

manhang i landskapet är förståeliga och avläsbara.  
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Rekommendationer 

Fornlämningskoncentration som ska bevaras, liksom fornlämningarnas samman-

hang i landskapet. Bibehållet öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling.  

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

 

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär.   

• Fortsatt hävd av betesmarken kring gravfältet vid kyrkan är en förutsättning 

för bevarandet av gravfältet och dess landskapsvärden, samt dess siktlinjer 

gentemot kyrkan och det omgivande landskapet. 

 

• Eventuellt tillkommande bebyggelse bör inordna sig i det befintliga bebyggel-

semönstret och placeras i traditionella lägen. 

• Tillkommande bebyggelse bör ha en utformning som i generell mening anslu-

ter till den traditionella bebyggelse som finns.  

• Bebyggelsestrukturen runt kyrkan bör bibehållas. 

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning främst mot kulturlandskapsbilden, men i delar också mot 
naturlandskapskapsbilden. 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, liksom landskapsbilden och natur-

värdena, enligt PBL 2 kap 6§. Det innebär för nytillkommande bebyggelse i 

odlingsmark och i anslutning till traditionell jordbruksbebyggelse att det trad-

itionella bebyggelsemönstret är vägledande vad gäller placering i landskapet 



- 133 - 
 

och generell byggnadsutformning, medan bebyggelse som tillkommer i omgi-

vande terräng ges utformning som strävar att minska den visuella påverkan på 

miljön som helhet, och som därmed lämpligen anpassas till naturlandskapet 

som helhet. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Kyrkan 

• För kyrkplatsen gäller att kyrkliga kulturminnen inte får ändras utan tillstånd 

från Länsstyrelsen, enligt 4 kap Kulturmiljölagen. Det gäller såväl kyrkobygg-

naden som kyrkogård/begravningsplats, kyrkotomt, murar mm.  

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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24. Stillingsön 

Stillingsön på Orusts östsida är en av Bohusläns mindre badorter. Under 1800-talets 

mitt började badgäster i allt högre grad besöka Bohuslän om somrarna. Vid denna tid 

var det ännu inte ytterskärgårdens miljöer som lockade, utan lummiga platser vid lug-

nare vatten, som exempelvis här vid Stillingsön. Den ångbåtstrafik längs Bohuskusten 

som då kommit igång, med anslutning till järnväg i Göteborg och Uddevalla, gjorde 

resandet ut till badorterna mycket enklare än tidigare.  

Bakgrund 

Det sägs att markägaren till Stillingsön, Bernt Nilsson, med tiden tyckte det blev 

trångt när hans många släktingar sommartid gästade hans eget hem. 1862 köpte han 

Myckleby prästgårds gamla manbyggnad och flyttade den till Stillingsön, där den 

byggdes upp nära vattnet. Här kunde hans gäster få bo. Huset kom senare att heta Sjö-

vik. Ungefär samtidigt, 1861 eller 1862, lät han bygga ett tvåvåningshus, där affär in-

rättades, en lanthandel som drevs av hans son Lars Bernzon. Huset brann senare och 

ersattes 1909 av det karaktäristiska trevåningshuset.  

Verksamheten startas 

Vistelserna på Stillingsön blev snart populära, och man beslutade att inrätta en 

badortsverksamhet. Lars Bernzon blev ansiktet utåt för verksamheten, innan han tog 

över efter faderns död några år senare. Den första annonsen om den nyöppnade 

badortsrörelsen på Stillingsön är från 1865: 

 

”Badinrättning på Stillingsön i Bohusländska skärgården. Vid denna nyanlagda 

badinrättning, belägen i en naturskön trakt på östra sidan af ön Oroust, midtemot 

och med utsigt öfver det vackra Fräknelandt (Ljungskile), en mil norr om Sva-

nesund, börjar badningen i medio af Juni månad. Varma bad med dusch serveras i 

propert badhus, och för kalla bad finnes bassin. Restauration finnes ej på stället, 

men tillförseln af livsmedel är riklig. Flera hushållslägenheter och enskilda rum fin-

nes. Vidare upplysningar fås genom korrespondens med undertecknad, ställets 

egare hvars adress är Oroust och Stillingsön. L. Bernzon” 

Bebyggelsen 

Här fanns alltså då både varmbadhus och kallbadhus. Nuvarande varmbadhuset är san-

nolikt från 1880-talet och nuvarande kallbadhuset från 1923. En ångbåtsbrygga anla-

des under 1860-talet. 1866 anlöpte ångaren ”Uddevalla” Stillingsön fyra gånger i 

veckan på rutten mellan Göteborg och Uddevalla. 1868 byggdes pensionatet Sjöhult, 

och snart flyttades också andra hus hit. Flera nya villor uppfördes som sommarbostä-

der för badgäster, vilka uppskattade det lugna livet på Stillingsön. Ett nytt societetshus 

byggdes 1922, tidigare hade ett annat hus fungerat som societetssalong. Affär fanns på 

platsen, och en poststation flyttades till Stillingsön från Myckleby 1879 och namnänd-
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rades 1884 till Stillingsön. Livsmedelsaffären drevs i trevåningshuset vid ångbåtsbryg-

gan till 1965 då en större lokal stod klar vid infarten till Stillingsön, där den ligger än 

idag. 

 

Jämfört med de stora badorterna var Stillingsöns badortsliv mera stillsamt, med mer 

av karaktären sommarvistelse. Genom att verksamheten ägdes av samma familj från 

1860-tal ända fram till 1960-tal blev bebyggelsen mycket enhetlig. Verksamheten la-

des ner 1968. 

Utformningen  

Enhetligheten har bibehållits fram till idag, inte minst sammanhållen genom den en-

hetliga färgsättningen med i huvudsak vita fasader och ockragula snickerier och föns-

ter. Några byggnader har det omvända: Ockragula fasader med vita snickerier och 

fönster. 

 

Idéer till badortens utformning kan ha hämtats från de typritningar som var vanliga i 

den tidens byggnadstidskrifter. Många av sommarbostäderna i dessa skrifter var utfor-

made med överdådig snickarglädje, med takkupor och verandor. Sommarhusen skulle 

enligt tidskrifterna helst omges “af vackra trädgrupper med en hög, bergig och grön 

bakgrund och spegla sina konturer i en klar och lugn vattenyta”. Och precis så som be-

skrivs, sådan är miljön på Stillingsön. 

Motivering 

Välbevarad bebyggelsemiljö, som speglar badortsepoken.  

 

Stillingsön är ett välbevarat exempel på 1800-talets badorter på Västkusten, en av 

landskapets minsta. Den representerar de tidiga västkustbadorterna, innan närheten till 

den mer karga yttre skärgården blev viktig. Bebyggelsen och bebyggelsestrukturen är 

fortfarande väl bevarad, och historien är lätt avläsbar.  

Nyckelvärden 

• De bevarade äldre husen 

Husens enhetliga färgsättning 

• Bebyggelsestrukturen, med fritt liggande hus i en lummig miljö. 

• Särskilt värdefull är bebyggelsegruppen vid bryggan med Sjövik, trevånings-

huset m.fl. samt varmbadhus och kallbadhus.  

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

En välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia som be-

byggelsen på Stillingsön ska berätta fortsätter vara närvarande och lätt avläsbar. De 
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äldre husen bevaras utan förändringar. Eventuella nytillskott underordnar sig den be-

fintliga bebyggelsens mycket enhetliga karaktär, där bl. a. den enhetliga färgsättningen 

är en viktig del. 

Rekommendationer 

Bebyggelsemiljö som ska bevaras. Varsam bebyggelseutveckling endast i begränsad 

omfattning. 

 

• Bebyggelsen och miljön på Stillingsön är att betrakta som kulturhistoriskt vär-

defull, och bör genomgå så få förändringar som möjligt. Att bibehålla de be-

fintliga kvalitéerna hos de äldre husen och miljön är utgångspunkten.  

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som ska bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga 

byggnadssättet.  

• Områdets lummiga karaktär med omväxlande öppna ytor och grönska bibe-

hålls. Modernare inslag, som exempelvis stora altaner och trädäck, stora bal-

konger, helglasade fönsterdörrar, uppglasade gavelpartier, inglasade uterum 

mm, är olämpliga i miljön, vare sig de är bygglovspliktiga eller ej.  

• Det befintliga färgsättningsmönstret ska bibehållas. Fasader ska vara av trä. 

Takmaterial bör vara rött oglaserat lertegel, om inte annat är historiskt motive-

rat.  

• Inga mer omfattande nybyggnationer bör ske i eller i anslutning till bebyggel-

sen. Eventuella nytillskott bör utformas och placeras så att de smälter in i mil-

jön på ett positivt sätt, genom att utgå från den lokala byggnadstraditionen, 

och med omsorg om både helhet och detaljer. 

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

• Bevarandeinriktad byggnadsplan, antagen 1982, med tillhörande bestämmel-

ser. 

Bebyggelse 

Förvanskningsförbud omfattar hela miljön 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som andra byggnader), liksom miljön som helhet, är kulturhistoriskt vär-

defull, och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 kap 13§. 



- 138 - 
 

Varsamhet ska gälla i hela miljön 

• Alla ändringar ska utföras varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter 

tillvaratas, enligt PBL 8 kap 17§. 

Anpassning med inriktning mot den befintliga bebyggelsen 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, samt även landskapsbilden, enligt 

PBL 2 kap 6§. Det innebär att traditionellt bebyggelsemönster och byggnads-

utformning ska vara utgångspunkten för anpassningen. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

• Bygglovsbefrielse för åtgärder som balkonger, takkupor, Attefallshus, altaner 

mm gäller inte inom miljön. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  

Referenser 
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25. Stocken och Råön 

Stocken är ett litet kustsamhälle, karaktäriserat av en mycket tät bebyggelse. Bostads-

husen är av varierande ålder, men exteriört är de väl sammanhållna och ofta också väl 

bevarade. Bebyggelsebilden med bryggor, bodar och bostäder är genomgående väl be-

varad. 

 

På Råön finns ett mindre fiskeläge med ett drygt tjugotal hus och lika många sjöbodar, 

vilka är ett bra exempel på de små fiskelägen som funnits vid sidan om de större och 

mer välkända. 

Stocken 

Stocken är till ytan ett av de mindre kustsamhällena på Orust, men liksom övriga fis-

kelägen karaktäriseras det av en mycket tät och till synes oreglerad bebyggelse.  

 

De äldsta skriftliga uppgifterna härrör från en skattemantalslängd daterad 1617. En an-

nan uppgift är från en skattelängd för år 1645, där det anges att på Stocken bor tre 

strandsittarfamiljer och två änkor. Under 1700-talets givande sillperiod 1748–1808 

ökade folkmängden på Stocken, och omkring 1790 fanns här ca 40 familjer. När sedan 

sillen försvann i början av 1800-talet, försvann också de goda tiderna. 1843 beskrivs 

Stocken och Råön som “ytterst fattiga”. Utvecklingen vände senare under 1800-talet. 

Stocken blev municipalsamhälle 1910, och 1925 var befolkningen som störst, med ca 

325 invånare. Men redan snart därefter inleddes en lång period av utflyttning. 1940 

fanns här ca 200 invånare, och 1970 drygt 140. 

 

Den huvudsakliga sysselsättningen under 1800-talet var backefiske från storbåtar efter 

långa och torsk. Efter omkring 1900 blev makrillfiske lönsamt, och flera engelska 

kuttrar köptes också in. I början av 1900-talet blev också fraktfarten viktig, och inte 

sällan kombinerade man fraktfart med fiske. De goda tiderna pågick fram till första 

världskrigets utbrott, och många hade råd att bygga hus under 1800-talets slut och 

1900-talets början. Efter kriget hämtade sig fisket aldrig på samma sätt, och flera ham-

nade i ekonomiska svårigheter. Även husbyggandet stagnerade. Därför speglar den 

äldre bebyggelsebilden än idag främst perioden från 1800-talets slut och fram till 

1914. 

 

På 1920-talet lär det ha funnits 7 frakt- och fiskebåtar på Stocken, och samhället be-

stod då av ca 70 hus. Husen stod som i så många andra fiskelägen på ofri grund. Mar-

ken tillhörde hemmanen Tofta och Svanvik och ingick i den Falkiska donationen se-

dan 1853. 1955 blev det möjligt att friköpa tomter i samhället. 

 

De tidigare ägarna till Tofta hade inte tillåtit Stockenborna att bygga sjöbodar i sam-

hället. När Anders Falk tog över Tofta förändrades detta, i stället uppmanades fiskarna 

att bygga bodar och bryggor längs stranden i samhället, dvs där sjöbodarna står än 

idag. De fyra timrade sjöbodarna i västra delen av sjöbodsraden tillhör sannolikt de 
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bodar som tidigare stod på mindre holmar och skär, och som vid detta tillfälle flytta-

des hit. Vägen innanför raden med sjöbodar fick sin nuvarande sträckning 1955. Nu-

varande betongbryggan är från 1965 och ersatte en träbrygga från 1950. Anmärknings-

värt i Stocken är det lilla posthuset från omkring 1940, med sina utifrån åtkomliga 

postfack. Det var i funktion fram till 1987. 

 

Som i många andra kustsamhällen har bebyggelsen under efterkrigstiden vuxit genom 

att nya områden byggts inåt land, och så även här, i det område som kallas Gärdet och 

på ytorna öster om berget ”Russa”. 

Råön 

Fiskeläget Råön ligger på öns östra sida. Här finns knappt tjugo äldre bostadshus och 

några yngre, och ungefär lika många sjöbodar. I övrigt är ön i stort sett obebyggd. 

Fiskeläget började som en strandsittarbosättning och fram till början på 1700-talet var 

detta samhälle större än Stocken. Den äldre bebyggelsen är relativt välbevarad. Ön in-

går i ett större område av riksintresse för kulturmiljövård.  

 

Råön bebyggdes under slutet av 1500-talet, vilket framgår av ett vittnesmål från 1638, 

då Esbjörn Henningsson på Käringön berättade att hans far Henning var den förste 

som bosatte sig på Råön. 1600-talets skattelängder visar att även om det inte var så 

många som bodde här, så var det fler än på Stocken vid samma tid. 1610 ska det ha 

varit fem strandsittare, 1645 femton strandsittare (mot tre på Stocken). 1748, det år då 

den stora sillperioden inleddes, var sexton personer mantalsskrivna här. 

 

I och med 1700-talets sillperiod kom åtminstone två skärgårdsverk med trankokerier 

och sillsalterier att anläggas på Råön. Det ena låg vid Stockeström och ägdes 1789 av 

Casten Liungwall på Tofta gård tillsammans med två andra. Det andra skärgårdsverket 

uppfördes 1798 och låg vid Dussevik på Råöns nordvästra sida.  

 

Under 1800-talets början och mitt var befolkningen på Råön och Stocken ungefär lika 

stora, men under 1800-talets senare del börjar Råöns befolkning att minska, samtidigt 

som Stocken växte. 1835 bodde det ca 100 personer på Råön, och ett sekel senare ca 

25 personer, och efter 1950-talets mitt har ön inte haft någon bofast befolkning. 

 

Råöns utveckling vad gäller basnäringen fiske liknar den för övriga samhällen, och 

fram till ungefär 1800-talets mitt var anknytningen till fast land mindre viktig. Men ju 

mer vi närmar oss vår egen tid, desto mer spelar belägenheten roll för hur samhällena 

utvecklas. Stora samhällen som Mollösund, Käringön och Gullholmen kunde klara sig 

länge utan fast vägförbindelse, men för mindre samhällen var det svårare. 

 

På ön finns flera fornlämningar från tidigare århundradens fiskenäring. Lämningar ef-

ter de båda kända skärgårdsverken finns bevarade och även tillfälliga bosättningar i 

form av tomtningar. Tomtningar ligger strandnära och är lämningar efter enkla över-

nattnings- eller förvaringsplatser kopplade till fisket. 
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Landskapet på Råön är ett exempel på det karga öppna kustlandskapet, med stora häll-

marksområden och ljunghedar som tidigare var präglade av utmarksbete. Eftersom be-

tet upphört har landskapet i hög grad förlorat sin kulturprägel.  

Motivering 

Kustsamhällen med välbevarad bebyggelse, samt karaktäristiskt värdefullt kustland-

skap. 

 

På Orusts västsida finns flera kustsamhällen med stark anknytning till de för Bohuslän 

karaktäristiska maritima näringarna. Den historiska utvecklingen inom fiske och frakt-

fart gör att bebyggelsen i dessa samhällen i hög grad är präglad av tiden mellan 1800-

talets mitt och första världskriget. Samhällena uppvisar mycket karaktäristiska bebyg-

gelsebilder, med grundelementen bryggor, sjöbodar/magasin och bostäder, samt också 

byggnader med anknytning till fiskberedningsindustri. Bebyggelsebilden är i allmän-

het oregelbunden där bostadshusen ligger, och mer regelbunden i sjöbodsraderna. Be-

byggelsen från decennierna kring 1900, särskilt bostadshusen, delar i dessa samhällen 

ofta en gemensam snickeritradition vad gäller detaljutformningen. 

 

Stocken är ett välbevarat exempel på detta. Bebyggelsen är förhållandevis välbevarad, 

liksom även bebyggelsebilden som helhet. Den karaktäristiska uppdelningen med sjö-

bodsrad vid vattnet och bostadshus tätt liggande strax ovanför är särskilt tydligt avläs-

bar på Stocken. 

 

Råöns fiskeläge är ett välbevarat exempel på de mindre fiskelägen som också funnits 

längs Bohuskusten, vid sidan om de stora kustsamhällena. Bebyggelsen är förhållan-

devis välbevarad, liksom även bebyggelsebilden som helhet. Den karaktäristiska upp-

delningen med sjöbodsrad vid vattnet och bostadshus tätt liggande strax ovanför är 

tydligt avläsbar. Genom sitt läge utan fast landförbindelse är miljön också opåverkad 

av bilism. 

 

På Råön finns ett antal lämningar som speglar fiskets betydelse för befolkningen, ex-

empelvis trankokerier och tomtningar. 

Nyckelvärden 

• Välbevarad bebyggelsestruktur på både Stocken och Råön, med på Stocken 

mycket tätt placerad bebyggelse. 

• Äldre och i huvudsak välbevarad bostadsbebyggelse, delvis oregelbundet pla-

cerad, och med få sentida tillägg. 

• Längs vattnet regelbunden rad med sjöbodar och bryggor. 

• Bebyggelsebilden som helhet, med de grundläggande elementen lätt avläs-

bara: Brygga, bod/magasin, verksamhetsbyggnader, och bostäder. 

• Den äldre bebyggelsens enhetliga traditionella utformning. 
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• De fyra timrade sjöbodarna i västra delen av sjöbodsraden på Stocken är sär-

skilt värdefulla genom sin ålder. 

• Den för Orust västkust lokala variant av den bohuslänska snickeritraditionen, 

så som den kommer till uttryck i många av bostadshusens detaljutformning. 

• De hus som ännu har sina ursprungdetaljer kvar är särskilt värdefulla. 

• Kommunikationsstråk i form av smala vägar, stigar och smala prång och 

trånga gränder.  

• Äldre lämningar på Råön efter fiskeanknutna näringar (skärgårdsverk och 

tomtningar). 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

En välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia som be-

byggelsen på Stocken och Råön ska berätta fortsätter vara närvarande och lätt avläs-

bar. De förändringar och tillägg som sker, görs varsamt och hänsynsfullt på den be-

fintliga miljöns villkor, och med omsorg om både helhet och detaljer. 

Rekommendationer 

Bebyggelsemiljöer som ska bevaras. Mycket varsam bebyggelseutveckling i endast 

begränsad omfattning. 

 

• Fysisk planering som medför ingrepp i havsbottnen kan beröra fornlämningar 

under vattnet. Samråd med Länsstyrelsen måste ske. Även mindre ingrepp 

som exempelvis bryggor, muddring eller liknande måste samrådas med Läns-

styrelsen.  

• Ev. markingrepp eller exploatering ska inte inkräkta på fornlämningarna och 

deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir aktuella ska de 

föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. antikvariska insat-

ser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

 

• Bebyggelsen på Stocken och Råön är kulturhistoriskt värdefull, och bör ge-

nomgå så få förändringar som möjligt. Att bibehålla de befintliga kvalitéerna 

hos de äldre husen och miljön är utgångspunkten. 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som ska bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 
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• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.  

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön.  

• Miljön mellan husen ska även den behålla sin karaktär, utan moderna inslag 

som altaner, modernt utformade staket och plank, moderna markbeläggningar 

mm. Detta gäller vare sig åtgärderna är bygglovspliktiga eller ej. 

• De gemensamma kommunikationsytorna med stigar och prång ska inte göras 

privata eller halvprivata. 

• Inga mer omfattande nybyggnationer bör ske i eller i anslutning till bebyggel-

sen. Eventuella nytillskott bör utformas och placeras så att de smälter in i mil-

jön på ett positivt sätt, genom att utgå från den lokala byggnadstraditionen, 

och med omsorg om både helhet och detaljer. 

• Bostadshusen bör vara vita eller ha annan mild ljus färg, om inte husets äldre 

färgsättning kan fastläggas. Röda hus kan behålla sin färg. På vita hus har 

fönster och fönsteromfattningar traditionellt sett inte varit vita, utan har haft 

avvikande kulör, som grönt, engelskt rött eller ockragult. Blått har inte varit 

vanligt förrän från 1900-talets mitt. Sjöbodar är rödfärgade eller i enstaka fall 

ockragula, om de inte är omålade. Takmaterial bör vara rött oglaserat lertegel, 

om inte annat är historiskt motiverat. 

• Funktionsuppdelningen bostadshus för boende, sjöbodar/magasin för förva-

ring bör bibehållas. 

• Även bryggors utformning är viktig för miljön, även om de inte alltid omfattas 

av Plan och bygglagens regler. 

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Råön (men inte Stocken) ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården 

(MB 3 kap): O34 Nordvästra Orustskärgården 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Förvanskningsförbud omfattar hela miljön 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som sjöbodar och andra ekonomibyggnader), liksom miljön som helhet, är 

kulturhistoriskt värdefull, och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 

kap 13§. 
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Varsamhet ska gälla i hela miljön 

• Alla ändringar ska utföras varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter 

tillvaratas, enligt PBL 8 kap 17§. 

Anpassning med inriktning mot den befintliga bebyggelsen 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, samt även landskapsbilden, enligt 

PBL 2 kap 6§. Det innebär att traditionellt bebyggelsemönster och byggnads-

utformning ska vara utgångspunkten för anpassningen. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

• Bygglovsbefrielse för åtgärder som balkonger, takkupor, Attefallshus, altaner 

mm gäller inte inom Stockens samhälle liksom bebyggelsen på Råön. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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26. Storehamn: Området kring Slättorp 

Storehamn är namnet på ett stort höglänt hällmarksområde på västra Orust, som varit 

utmark till omkringliggande byar och gårdar. Utmarkerna användes främst för bete, 

virkesuttag, torvtäkt och likande. Hamn är bohuslänskans ord för denna typ av karga, 

höglänta utmarksområden.  

Torpen anläggs 

Idag är Storehamn till stora delar skogbevuxet, men så var det inte för omkring 150 år 

sedan. Då var området i princip skoglöst och ljungen bredde ut sig, på grund av ett 

hårt betestryck och brist på virke. Under 1800-talet ökade antalet torp och backstugor 

på Storehamn kraftigt. Anledningarna var flera. År 1808 tog den stora sillperioden slut 

och många blev utan arbete. Hamnerna blev då en möjlighet att få någonstans att bo 

och skaffa sig en utkomst. Längre fram under 1800-talet tillkom många torp och back-

stugor som ett resultat av befolkningsökningen i Sverige.  

 

Inflyttningen till hamnerna innebar inte bara att torp och backstugor uppfördes, utan 

också en omfattande uppodling av all odlingsbar mark. Man anlade stenhägnader, gär-

desgårdar och fägator. Livet för hamnernas folk var hårt, fattigt och utsatt. Vid sidan 

av det småskaliga jordbruket var man tvungen att göra dagsverke för att betala hyran 

för marken man bodde på. En viktig inkomst för många var att repa ljung och sälja 

som bränsle till de boende i Hälleviksstrand. Det berättas att tiggare var en mycket 

vanlig syn i trakten under 1800-talet. 

Slättorp 

I området kring Slättorp i Storehamns mellersta del finns ett stort antal bevarade läm-

ningar efter både bebyggelse och det småskaliga kulturlandskapet. I områdets norra 

delar finns husgrunder efter tre bosättningar; Laxeplatsen, Pytseberget och ett torp 

med okänt namn på Sörbo marker. Laxeplatsen och Pytseberget finns båda angivna på 

en karta från 1859. På platserna finns flera husgrunder efter boningshus, ladugårdar, 

källare och stenhägnader. Båda bosättningarna verkar ha börjat som backstugor under 

båtsmanstorpet på Berg, vilket ortnamnen också antyder. Båtsmannen i denna rote 

hette alltid Lax som tillnamn fram till efter 1818, då det ändrades till Pyts. På båda 

platserna bodde det folk in på 1900-talet.  

 

Vid Skällersbacken har det funnits två torp, varav det södra var båtsmanstorp under 

Björneröd vid 1800-talets mitt. Det har funnits boende på Skällersbacken åtminstone 

från 1835 och fram till början av 1900-talet. Idag finns flera husgrunder och en fägata 

på platsen.  

 

Fagerstorp var ett torp under Livetorp, som var bebyggt ända in på 1930-talet. Idag är 

bara en jordkällare och stengärdesgårdar synliga under den täta vegetationen. Även 

Fagerstorp finns omnämnt som båtsmanstorp. Båtsmännen i roten hade tillnamnet Fa-

ger åtminstone från 1770-talet och fram till 1862, då namnet byttes till Gillberg.  
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Den bebyggelse bestående av enkla torp och backstugor som de minst bemedlade 

bodde i finns inte längre kvar, endast husgrunderna visar var de fanns. Slättorp är den 

enda kvarvarande bebyggelsen inom området och representerar en senare torpetable-

ringsfas. Torpet ligger på markerna som en gång tillhörde Skällersbacken. Boningshu-

set är ett mycket välbevarat dubbelhus med tillhörande ekonomibyggnad, som uppför-

des år 1907.  

Motivering 

Torp- och torpruinmiljö som speglar de mindre bemedlades levnadsvillkor.  

 

Lämningarna, kulturlandskapet och bebyggelsen är kulturhistoriskt värdefulla ef-

tersom de sammantaget speglar livsmiljön för de mindre bemedlade i jordbrukssam-

hället, dvs torpare, backstugusittare mm, en befolkningsgrupp som ofta saknas i annan 

historieskrivning.  

 

Området kring Slättorp är ett tydligt exempel på expansionen av torp och backstugor 

på utmarken i befolkningsökningens spår. På Storehamn började denna utbyggnad ti-

digare än på andra håll, som ett resultat av den arbetslöshet som följde när det stora 

sillfisket tog slut år 1808. Inom miljön är i första hand husgrunderna efter bebyggelsen 

bevarade, liksom kulturlandskapselement som stengärdesgårdar, småskaliga odlings-

marker och fägata. Den enda kvarvarande bebyggelsen vid Slättorp är representativ för 

en senare torpetableringsfas.  

Nyckelvärden 

• Lämningarna efter torp- och backstugubebyggelse; d v s grunder efter bo-

ningshus, ladugårdar och källare. 

• Småskaliga odlingsmarker, som delvis hålls öppna genom bete och slåtter.  

• Kulturlandskapselement som t ex stengärdesgårdar, hägnader, fägata 

• Torpbebyggelse vid Slättorp från tidigt 1900-tal.  

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

• Kulturlandskapets värden är kopplade till att landskapet hålls öppet i så stor 

utsträckning som möjligt, och därför är fortsatt bete, slåtter och odling angelä-

gen ur ett långsiktigt perspektiv.  

• Områdets utmarksbetonade karaktär bör bibehållas även på lång sikt.  

• En välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia 

som bebyggelsen ska berätta fortsätter att vara närvarande och lätt avläsbar. 

De förändringar och tillägg som sker, görs varsamt och hänsynsfullt på den 

befintliga miljöns villkor, och med omsorg om både helhet och detaljer. 
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Rekommendationer 

Torpmiljöerna och torplämningarna ska bevaras. Fortsatt öppet landskap. Varsam 

och begränsad bebyggelseutveckling, med bibehållen bebyggelse- och landskapsbild. 

 

• Ev. markingrepp eller exploatering ska inte inkräkta på fornlämningarna och 

deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir aktuella ska de 

föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. antikvariska insat-

ser. 

• Även de bebyggelselämningar som inte är bedömda som fornlämningar har ett 

kulturhistoriskt värde och bör bevaras.  

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

• Torp- och backstugelämningarna är ofta övervuxna med träd- och buskvege-

tation, vilket gör dem svåra att uppleva i synnerhet under sommarhalvåret. 

Överväxningen är negativ även ur ett bevarandeperspektiv, eftersom husgrun-

derna kan skadas av trädens rötter. Röjningsåtgärder är lämpliga. 

 

• Fortsatt bete, slåtter och odling är angeläget för att bevara kulturlandskapet 

öppet. 

• Skogsbruket ska bedrivas så att inga skador uppkommer på fornlämningar el-

ler kulturlandskapselement.  

 

• Nytillkommande bebyggelse är inte lämpligt inom miljön, eftersom det skulle 

påverka områdets kulturvärden och övergripande utmarkskaraktär, och bör 

endast tillåtas restriktivt. Den bör harmoniera med befintlig bebyggelse med 

avseende på byggnadsvolym, form och materialval.  

• Välbevarad äldre bebyggelse bör behålla sitt utseende och sin karaktär. 

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Förvanskningsförbud omfattar äldre värdefulla byggnader i miljön, men det finns även 
andra byggnader som inte omfattas 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som sjöbodar och andra ekonomibyggnader) är kulturhistoriskt värdefulla 

och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 kap 13§. 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 
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• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning främst mot kulturlandskapsbilden, men i delar också mot 
naturlandskapskapsbilden. 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, liksom landskapsbilden och natur-

värdena, enligt PBL 2 kap 6§. Det innebär för nytillkommande bebyggelse i 

odlingsmark och i anslutning till traditionell jordbruksbebyggelse att det trad-

itionella bebyggelsemönstret är vägledande vad gäller placering i landskapet 

och generell byggnadsutformning, medan bebyggelse som tillkommer i omgi-

vande terräng ges utformning som strävar att minska den visuella påverkan på 

miljön som helhet, och som därmed lämpligen anpassas till naturlandskapet 

som helhet. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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27. Storehamn: Området kring Paraten 

Storehamn är namnet på ett stort höglänt hällmarksområde på västra Orust, som varit 

utmark till omkringliggande byar och gårdar. Utmarkerna användes för främst för 

bete, virkesuttag, torvtäkt och likande. Hamn är bohuslänskans ord för denna typ av 

karga, höglänta utmarksområden. Här har också funnits torpbebyggelse. 

Torpen anläggs 

Idag är Storehamn till stora delar skogbevuxet, men så var det inte för omkring 150 år 

sedan. Då var området i princip skoglöst och ljungen bredde ut sig, på grund av ett 

hårt betestryck och brist på virke. Under 1800-talet ökade antalet torp och backstugor 

på Storehamn kraftigt. Anledningarna var flera. År 1808 tog den stora sillperioden slut 

och många blev utan arbete. Hamnerna blev då en möjlighet att få någonstans att bo 

och skaffa sig en utkomst. Längre fram under 1800-talet tillkom många torp och back-

stugor som ett resultat av befolkningsökningen i Sverige.  

 

Inflyttningen till hamnerna innebar inte bara att torp och backstugor uppfördes, utan 

också en omfattande uppodling av all odlingsbar mark. Man anlade stenhägnader, gär-

desgårdar och fägator. Spår efter detta finns i synnerhet utmed vägen mellan Hjorts-

backen och Lilleslätt, samt kring Paraten.  

 

Livet för hamnernas folk var hårt, fattigt och utsatt. Vid sidan av det småskaliga jord-

bruket var man tvungen att göra dagsverke för att betala hyran för marken man bodde 

på. En viktig inkomst för många var att repa ljung och sälja som bränsle till de boende 

i Hälleviksstrand. Det berättas att tiggare var en mycket vanlig syn i trakten under 

1800-talet.   

Paraten m.fl. torp 

I den södra delen av Storehamn, några kilometer norr om Nösund, ligger flera torp, 

som uppförts på utmarkerna till gårdarna Stala, Bräcke, Rom och Röd. Först ut var 

förmodligen torpet Hjortsbacken, som etablerades före 1784. En källa anger att torpet 

kan ha tillkommit redan under 1600-talet. På 1700-talet låg torpets bebyggelse på 

samma ställe som dagens, och omgavs av små åkrar och ängsmarker i dalgången. Se-

nare kom Hjortsbacken att bli en egen hemmansdel under Stala. Under 1960- och 

1970-talet bebyggdes åkermarken med små fritidshus. På Hjortsbacken verkar det vara 

så att det tidigare boningshuset har rivits och ladugården har byggts om till bostad.  

 

Glest utspridda i den snårskogsbevuxna utmarken norr om Hjortsbacken finns ytterli-

gare torplägenheter med namn som Ekeliden (omnämnt första gången år 1837), Surpö-

len och Lilleslätt. Ekelidens bostadshus har renoverats i omgångar men har nu återfått 

ett ursprungligt utseende. Ladugården är välbevarad och välhållen trots nya tillskott 

som en ateljé på andra våningen. 
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Surpölen finns belagt som torp från och med år 1869, men den äldre bebyggelsen 

finns inte kvar.  

 

Lilleslätt var från början också ett båtsmanstorp, tillhörigt Röd Nedergårds rote. Tor-

pet finns belagt från år 1850, men kan ha äldre anor. Bostadshuset har 1930-talets ka-

raktär med valmat tak men en äldre fältstensgrund. Huset kan således vara uppfört på 

en äldre grund eller påbyggt, uppgifter om detta saknas. Ladugården är välbevarad och 

välhållen. En tillbyggnad i vinkel verkar ha tillkommit någon gång under 1900-talet då 

den är uppförd på cementblock. 

 

För att tillgodose krigsmaktens behov av dugliga soldater var Sverige indelat i s.k. ro-

tar. Varje rote bestod av ett antal gårdar, som var tvungna att sörja för en soldat eller 

båtsman och stå för ett torp med tillhörande odlingsmarker. Ett sådant torp var Paraten 

(uttalas [páraten] eller [paráten]). Båtsmanstorpet dyker upp i de skriftliga källorna 

från år 1825. En karta från 1858 visar att bebyggelsen då bestod av två små hus, som 

låg ca 80 m nordöst om dagens bebyggelse. Namnet Paraten anses komma från ett sol-

datnamn, men båtsmännen i Stala rote under 1700- och 1800-talet hade tillnamnet 

Orädd. Paraten var ett båtsmanstorp under hela 1800-talet.  

 

Paratens bostadshus är sammanbyggt i vinkel med ladugården. Byggnaderna förenas 

genom en säregen låg snedtäcka på bostadshusets ena gavel, vars långsida är byggd av 

gråsten vilken ser ut som en förlängning av ladugårdens grundmur. Mitt emot denna 

ladugård ligger ytterligare en ekonomibyggnad så att gårdstunet är kringbyggt på tre 

sidor.  

Bronsfynd och boplatslämningar 

Vid torpet Ekeliden ligger våtmarken Bondevatten, som användes för torvtäkt under 

1800- och början av 1900-talet. När torparen Olof Abrahamsson bröt torv år 1921 hit-

tade han en mycket välbevarad och ovanlig bronsskål i mossen. Skålen är utförd i 

hamrat bronsbleck. Den tros ha blivit offrad i mossen någon gång under bronsåldern 

(ca 1700 – 500 f.Kr.). Vid torpet, förmodligen i våtmarken, har man även hittat en 

skära av brons. Skäran är daterad till yngre bronsålder (ca 1100 - 900 f.Kr.) och kan 

vara samtida med bronsskålen. Vid Ekeliden finns också två boplatser, där man hittat 

flera stenyxor och rikligt med flintavslag, som är restprodukter från redskapstillverk-

ning. Fynden vid torpet och i våtmarken visar att platsen varit i bruk och av betydelse 

under både stenålder och bronsålder.  

Motivering 

Torpmiljö som speglar de mindre bemedlades levnadsvillkor.  

 

Kulturlandskapet och bebyggelsen är kulturhistoriskt värdefulla eftersom de samman-

taget speglar livsmiljön för de mindre bemedlade i jordbrukssamhället, dvs. torpare, 

backstugusittare mm, en befolkningsgrupp som ofta saknas i annan historieskrivning.  
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Området är ett tydligt exempel på expansionen av torp och backstugor på utmarken i 

befolkningsökningens spår. På Storehamn började denna utbyggnad tidigare än på 

andra håll, som ett resultat av den arbetslöshet som följde när det stora sillfisket tog 

slut år 1808. Inom miljön finns i huvudsak välbevarad bebyggelse på flera av torpplat-

serna, i synnerhet Paraten, Ekeliden och Lilleslätt. Bevarade kulturlandskapselement 

som stengärdesgårdar, småskaliga odlingsmarker och fägata finns det i synnerhet 

kring Hjortsbacken och Paraten.  

 

I miljön ligger också en del sentida fritidshus, men sammantaget finns så pass mycket 

kvar av torpmiljöerna att de fortsatt kan berätta sin historia. 

 

Vid Ekeliden finns också en fornlämningsmiljö bestående av två fyndrika förhistoriska 

boplatser samt två spektakulära våtmarksfynd från bronsåldern. Bronsskålen är ett 

unikt fynd i Bohuslän och har troligen importerats från Centraleuropa. Våtmarksfynd 

från bronsåldern förekommer på flera håll på Orust, men kombinationen av flera 

bronsfynd med anslutande bevarade boplatslämningar gör miljön till en av de mest be-

tydelsefulla i sitt slag på Orust.  

Nyckelvärden 

• Båtsmanstorpet Paraten med välbevarad bebyggelse och omgivande öppet 

småskaligt odlingslandskap.  

• Torpstället Lilleslätt med välbevarad bebyggelse. 

• Torpstället Ekeliden med välbevarad bebyggelse. 

• Odlingsytor, stenhägnader och fägata vid Hjortsbacken. 

• Slingrande äldre vägsträckningar 

• Stengärdesgårdar 

• Fornlämningsmiljö vid Ekeliden och Bondevatten.  

 

Långsiktig målbild för miljön 

Ett fortsatt öppet och hävdat kulturlandskap, med bibehållna värdefulla landskapsele-

ment som exempelvis stengärdesgårdar, bebyggelse i traditionella lägen, och välbeva-

rad äldre jordbruksanknuten bebyggelse.  

 

En välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia som be-

byggelsen på i synnerhet Paraten, Lilleslätt och Ekeliden ska berätta fortsätter att vara 

närvarande och lätt avläsbar. De förändringar och tillägg som sker, görs varsamt och 

hänsynsfullt på den befintliga miljöns villkor, och med omsorg om både helhet och de-

taljer. 

 

Områdets utmarksbetonade karaktär bör bibehållas även på lång sikt. 
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Rekommendationer 

Torpmiljöerna ska bevaras. Fortsatt öppet landskap. Varsam och begränsad bebyg-

gelseutveckling, med bibehållen bebyggelse- och landskapsbild. 

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

• Skogsbruket ska bedrivas så att inga skador uppkommer på fornlämningar el-

ler kulturlandskapselement. 

 

• Fortsatt bete, slåtter och odling är angeläget för att bevara kulturlandskapet 

öppet. 

• Stengärdesgårdar, fägata, äldre vägsträckningar och andra kulturlandskapsele-

ment bör bevaras. 

 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Ekonomibyggnaderna är lika viktiga som bostadshusen för miljön. 

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.   

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön.  

• Nytillkommande bebyggelse är mindre lämpligt inom miljön, eftersom det 

skulle påverka områdets kulturvärden och övergripande utmarkskaraktär, och 

bör endast tillåtas restriktivt. 

• Eventuell tillkommande bebyggelse i eller i anslutning till kulturlandskapet 

måste och utformas och placeras på ett sätt som inte förtar upplevelsen av den 

äldre bebyggelsen. I terräng anpassas tillkommande bebyggelse lämpligen till 

naturlandskapet som helhet.  

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 
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Bebyggelse 

Förvanskningsförbud omfattar äldre värdefulla byggnader i miljön, men det finns även 
andra byggnader som inte omfattas.  

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som sjöbodar och andra ekonomibyggnader) är kulturhistoriskt värdefulla 

och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 kap 13§. 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning främst mot kulturlandskapsbilden, men i delar också mot 
naturlandskapskapsbilden. 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, liksom landskapsbilden och natur-

värdena, enligt PBL 2 kap 6§. Det innebär för nytillkommande bebyggelse i 

odlingsmark och i anslutning till traditionell jordbruksbebyggelse att det trad-

itionella bebyggelsemönstret är vägledande vad gäller placering i landskapet 

och generell byggnadsutformning, medan bebyggelse som tillkommer i omgi-

vande terräng ges utformning som strävar att minska den visuella påverkan på 

miljön som helhet, och som därmed lämpligen anpassas till naturlandskapet 

som helhet. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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28. Syltenäs – Öberg 

Inom området har funnits flera betydande varv, varav nu endast Allmags varv återstår. 

Kombinationen av jordbruk och båtbyggeri har varit vanlig på östra Orust. De ovanligt 

stora bostadshusen i dalen ger en karaktär, som skiljer den från Orust övriga uppod-

lade dalgångar. Bebyggelsen är mycket välbevarad och har ett läge i terrängen som är 

typiskt för Orust.  

Odlingslandskapet och bebyggelsen 

Den flacka dalen mellan Syltenäs och Allmags kile domineras av stora sammanhäng-

ande odlingsytor, och stora jordbruksenheter med tillhörande gårdsbebyggelse, ofta re-

lativt välbevarad. Bebyggelsen ligger i övergången mellan berg och dal. På sluttning-

arna invid gårdarna finns betesmarker och skogspartier. Gårdarna ligger relativt tätt på 

rad i gränsen mellan odlingsmarken och utmarken. Den regelbundna placeringen är ett 

för Orust typiskt resultat av laga skiftet.  

 

Anmärkningsvärt är den stora storleken på flera av gårdarnas manbyggnader, vilket 

var ett tecken på välstånd hos ägarna. Även om åkermarken är bördig, och flera av 

ägarna varit officerare och sjökaptener, så är detta inte hela förklaringen. Under 1700-

talet var dessa trakter skogrika, samtidigt som stora delar av övriga Orust var kala. 

Helt säkert har denna skog varit inkomstbringande, och framförallt hade man eget 

virke till de båtar som byggdes här.  

Skeppsbyggeri och varv 

Kombinationen av jordbruk och båtbyggeri var vanlig på östra Orustkusten. Historie-

skrivaren Axel Emanuel Holmberg skriver på 1840-talet att båtbyggnad sysselsätter 

många av inbyggarna särskilt i Myckleby och Torps socknar, “och inbringar de däruti 

kunnige betydlig vinst”.  

 

Skeppsbyggeri fanns här redan under 1700-talet. I samband med fraktseglationens till-

växt under 1800-talet tillkom många nya varvsplatser. Vid 1800-talets slut gick 

skeppsbyggeriet tillbaka. Flera av varven lades ner eller övergick till annan produkt-

ion, som fiskebåtar och småbåtar, och längre fram på 1900-talet fritidsbåtar. 

 

Alla de stora gårdarna har haft varvsrörelse vid sidan av jordbruket, Syltenäs, Buve-

näs, Kärr, Öberg och Allmag. Öbergs varvhistoria kan beläggas åtminstone från 1725. 

Mest känt är kanske Allmags varv eftersom det fortfarande står kvar. Det startade 

1897 vid Allmags brygga, söder om Allmags kile och flyttade till nuvarande plats 

1906–1907, strax intill där Öbergs varv hade legat. Slip för upptagning av fiskebåtar 

anlades, och man var tidig med att bygga fiskebåtar för motordrift. Efter en konkurs 

under första världskriget upphörde fiskebåtstillverkningen, istället byggdes livbåtar 

här från 1917 fram till 1950-talets slut. Varvet var ett av de tidigaste i landet att bygga 

plastbåtar när man tog fram livbåtar i glasfiberarmerad plast strax efter 1950. Man 
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började också bygga fritidsbåtar i plast, vilket man fortsatte med efter att livbåtstill-

verkningen upphört.  

 

Båtbyggeriet upphörde under 1970-talet, idag ägnar man sig åt vinterförvaring och un-

derhåll. Den äldsta varvslängan från 1907 revs i slutet av 1970-talet i samband med att 

villan på udden byggdes. Huvudbyggnaden som uppfördes 1948 för att inrymma plast-

båtsbygget på varvet brann ner 1996. De västra magasinsbyggnaderna revs 2006 och 

ersattes av en ny båthall. Kvar finns endast virkesskjulet från 1930-talet samt det bo-

stadshus som uppfördes vid varvet av den förste ägaren och under åren 1925–1951 an-

vändes som barnkoloni under namnet Valand. 

 

I slutet av 1800-talet utgjorde Allmags brygga en utskeppningshamn. Affären vid 

bryggan etablerades 1870 och lades ner 1947.   

 

I bergsslänten utmed vägen till Myckleby, på Allmags marker anlades 1915 en dans-

bana av Orust Östra Skytteförening. Allmags festplats med dansbana används än idag. 

Motivering 

Välbevarad landskaps- och jordbruksbebyggelsemiljö, med koppling till Orusts varvs-

historia.  

 

I miljön finns ett välbevarat öppet odlingslandskap, opåverkat av senare decenniers 

bebyggelseexpansion, med tillhörande traditionell jordbruksbebyggelse. 

 

Den jordbruksanknutna bebyggelsen är relativt välbevarad, och ligger i karaktäristiska 

lägen i mötet mellan berg och odlingsmark, och är en viktig del i odlingslandskapets 

karaktär. Gårdarnas stora manbyggnader är förhållandevis välbevarade och ger dalen 

en karaktär som skiljer den från Orusts övriga uppodlade dalgångar. Varvsepoken är 

ännu närvarande, trots att flera varvsbyggnader försvunnit. 

 

Allmags festplats långa historia på platsen och kontinuerliga verksamhet som berättar 

om festplatsernas betydelse på landsbygden. 

Nyckelvärden 

• Den väl bevarade gårdsbebyggelsen, såväl bostadshus som kvarvarande äldre 

ekonomibyggnader. Gårdarnas stora manbyggnader är ett särdrag. 

• Bebyggelsens traditionella placering i landskapet. 

• Det öppna jordbrukslandskapet, med stark koppling till Orusts båtbyggeri-

historia, ännu är hävdat och fritt från bebyggelse på åkerytorna. 

• Miljön kring Allmags varv, där den äldre byggnaden är den sista kvarvarande 

av de ursprungliga varvsbyggnaderna. 

• Allmags festplats 
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Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Kulturlandskapet hålls fortsatt öppet, med tillhörande jordbruksanknuten bebyggelse. 

De öppna landskapsavsnitten hålls fria från mer omfattande nytillskott. Äldre välbeva-

rad bebyggelse får behålla sin karaktär, i synnerhet de stora manbyggnaderna, och ny-

tillskott blir huvudsakligen placerade i traditionella lägen. De öppna landskapsavsnit-

ten hålls fria från mer omfattande nybyggnationer. Kvarvarande bebyggelse på All-

mags varv bibehålls. Allmags festplats får fortsätta att finnas och användas kontinuer-

ligt. 

Rekommendationer 

Fortsatt öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling, med bibehållen bebyggelse-

bild.  

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Fysisk planering som medför ingrepp i havsbotten i anslutning till varvsmiljö-

erna bör samrådas med Länsstyrelsen. Även mindre ingrepp som exempelvis 

bryggor, muddring eller liknande måste samrådas med Länsstyrelsen.  

• Skogsbruket ska bedrivas så att inga skador uppkommer på fornlämningar el-

ler kulturlandskapselement.  

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

 

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär.  

 

• De välbevarade bostadshusen och ekonomibyggnaderna från slutet av 1800-

talet bör bevaras och behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske re-

spektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.  

• Miljön kring Allmags varv bör så långt möjligt behålla sin karaktär. 

• Allmags festplats bör bevaras så att den även fortsättningsvis kan berätta den 

immateriella historien om festplatser på landsbygden. 

• Eventuellt tillkommande bebyggelse bör inordna sig i det befintliga bebyggel-

semönstret och placeras i traditionella lägen utmed dalgångens sidor.  
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• Tillkommande bebyggelse måste harmoniera med den äldre jordbruksbebyg-

gelsen vad gäller form, färgsättning och materialval, och placeras på ett sätt 

som inte förtar upplevelsen av den äldre bebyggelsen.  

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning mot kulturlandskapsbilden 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden och till landskapsbilden, enligt PBL 

2 kap 6§. Det innebär att det traditionella bebyggelsemönstret är vägledande 

vad gäller placering i landskapet och generell byggnadsutformning. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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29. Tegneby – Holm – Haga 

Denna miljö omfattar ett varierat landskapsavsnitt som är mycket rikt på fornläm-

ningar från samtliga förhistoriska perioder. Landskapet varierar mellan uppodlad slätt 

kring Tegneby kyrka, skogbevuxna höjdområden vid Holm och Haga och flacka od-

lingsmarker, strandängar och hagmarker kring Stigfjorden och på Ängholmen. Mer-

parten av kulturmiljön är riksintresse för kulturmiljövården. 

Stenkammargravar 

På Orust finns 24 bevarade stenkammargravar från bondestenålder och äldre bronsål-

der. Sju av dessa hittar vi inom denna kulturmiljö. Stenkammargravar är gravkam-

mare, uppbyggda av stora stenblock och omgivna av en hög av jord eller sten. Många 

individer gravsattes i samma grav, ofta tillsammans med gravgåvor som krukor och 

bärnstenspärlor. Det finns tre olika typer av stenkammargravar: dös, gånggrift och 

hällkista. Dösarna och gånggrifterna byggdes under bondestenåldern, ca 3400 - 2900 

f.Kr. Hällkistorna tillkom senare, under stenålderns slutskede och bronsålderns början 

(ca 2300 – 1500 f.Kr.).  

 

Inom miljön finns två dösar, fem gånggrifter och en hällkista. År 1915 gjordes arkeo-

logiska undersökningar i flera av dem. Bärnstenspärlor, stenföremål och keramik från 

bondestenåldern påträffades i flera av dem, men också rester efter begravningar från 

bronsåldern och järnåldern.  

 

Orusts mest kända fornlämning är utan tvivel Hagadösen, som också är en av de 

största dösarna på Västkusten. På Hagas marker finns ytterligare en dös, belägen vid 

Nedre Haga. Hagadösen och den närbelägna Lunneslätts gånggrift är skyltade besöks-

mål. Övriga gånggrifter finns vid Kårtvet, Tavlebord, Tegneby prästgård och Skan-

torp. Miljöns enda hällkista återfinns vid Holm.  

 

Vid Tegneby prästgård ligger en boplats, som är samtida med stenkammargravarna. 

Arkeologer har år 1990 undersökt delar av boplatsen i samband med utbyggnaden av 

väg 178. På boplatsen hittades flinta och samma typ av keramik som förekommer i 

stenkammargravarna, främst från perioden 3400 - 2900 f.Kr. Inom samma boplatsom-

råde hittades också lämningar efter flera hus och fynd från både bronsålder och äldre 

järnålder.  

Hällristningar 

Kring Tegnebyslätten finns Orusts största koncentration av hällristningar. Det rör sig 

om skålgropar, som oftast knackats in på uppstickande bergsknallar i slättlandskapet. 

Skålgroparna tros främst ha ristats under bronsåldern (1700 - 500 f.Kr). I en trädgård 

vid Mällby ligger den största lokalen, där omkring 160 skålgropar finns ristade.  
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Andra fornlämningar från bronsåldern utgörs av rösen och stensättningar, som påträf-

fas i krönlägen på bergspartierna runt omkring slättmarkerna, t ex på Tegneby präst-

gårds, Kårtvets och Holms marker.  

Högar 

Gravhögar, stensättningar och gravfält är synliga lämningar i landskapet efter järnål-

derns människor. Inom miljön finns endast ett gravfält. Det ligger på Torsby marker 

och består av två högar och sex stensättningar. Strax väster om gravfältet finns en stor-

hög, som är 24 m i diameter.  

 

Vid Kalvöfjordens strand finns tre storhögar. De två största kallas Guldknapp och 

Kullbergs slott och ligger på Hagas marker vid utloppet av Hagån. En gammal tradit-

ion anger att det legat en marknadsplats eller stad vid Hagåns mynning, men några 

lämningar efter denna har ännu inte lokaliserats. 

 

På Tegneby prästgårds marker finns tre gravhögar bevarade. Omkring 300 m därifrån 

har en boplats från äldre järnålder legat. Vid en arkeologisk undersökning 1990 hitta-

des rester efter bland annat tre långhus, härdar och gropar, samt fynd av keramikskär-

vor och flinta. Arkeologerna hittade också fynd och lämningar från yngre bronsålder 

och bondestenålder, vilket visar att boplatsen använts vid flera tillfällen under förhi-

storisk tid.  

 

Äldre beskrivningar och fynduppgifter tyder på att det funnits väsentligt fler gravar 

från järnåldern i området än vad som är synligt idag. Gravarna har försvunnit i sam-

band med uppodling.  

Gravarna i miljön har tidigare legat exponerade i landskapet, men många av dem lig-

ger numera i skogsmark. 

Tegneby kyrka 

Tegnebys kyrka började byggas 1891 efter ritningar av arkitekt Adrian Pettersson. 

Den ersatte en medeltida kyrka som fanns på samma plats. Tornet, som är uppfört om-

kring 1700, fick ingå i den nya kyrkan. Kyrkans utseende har förändrats efter renove-

ringsarbeten på 1900-talet. Dopfunten av täljsten är troligen från 1200-talet, och några 

medeltida stenarbeten sitter inmurade i tornets väggar.  

Kulturlandskap och bebyggelse 

Området kring Tegneby kyrka utgörs av en stor, öppen uppodlad lerslätt. Fornläm-

ningarna visar att slätten varit brukad och bebodd åtminstone sedan bondestenåldern, 

och de goda förutsättningarna för odling och boskapsdrift har nyttjats ända in i vår 

egen tid. Slättlandskapet kring Tegneby kyrka bär prägel av det sena 1800-talets och 

det tidiga 1900-talets intensiva uppodling. Bergspartierna har tidigare utgjort betes- 

och hagmarker, men som på många håll har vuxit igen. Några exempel på bevarade 

betes- och hagmarker finns dock inom miljön.  
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Bebyggelsen i miljön är i huvudsak jordbruksanknuten och ligger i traditionella lägen. 

Viss bebyggelse är mer förändrad eller nyare, men det finns också hus och gårdsmil-

jöer som är mer välbevarade. 

 

Utmed Kalvöfjordens stränder samt på Ängholmen finns odlingsmarker och även 

strandängar, som fortfarande brukas för bete. Ängholmen verkar redan under medelti-

den har varit uppdelad mellan ett antal gårdar. Ön nämns för första gången år 1482, då 

ägarinnan till en gård i Skantorp pantsatte sin del i Ängholmen. Gårdarna Strand, 

Holm, Haga, Skantorp och Kärreberg hade alla andelar i Ängholmen, som fram till 

1800-talet främst brukades som ängs- och betesmark. Det är oklart om det funnits nå-

gon bebyggelse på ön före 1800-talet, då det fanns flera torp på ön. Dagens bebyg-

gelse utgörs av en gård på Strands marker. Mangårdsbyggnaden byggdes 1929 och la-

dugården 1926. De kulturhistoriska spåren på ön utgörs av bland annat av stengärdes-

gårdar, torplämningar och stenbryggor, som användes för att forsla betesdjuren ut till 

Ängholmen och omkringliggande öar.  

Motivering 

Välbevarad centralbygdsmiljö, med fornlämningar, landskap och kyrka. 

 

Tegneby - Holm - Haga är en av de viktigaste fornlämningsmiljöerna på Orust och in-

nehåller den största koncentrationen av stenkammargravar i Bohuslän. Hagadösen är 

Sveriges mest kända dös, som på grund av sin form och storlek ofta får exemplifiera 

hur urtypen av en dös ser ut. Här finns också Orusts största koncentration av hällrist-

ningar, samt många fornlämningar från brons- och järnåldern, bl.a. fyra storhögar.  

 

Fornlämningarna, den medeltida kyrkplatsen och odlingslandskapet visar att området 

varit intensivt och kontinuerligt nyttjat, åtminstone från och med bondestenålder och 

fram till idag.  

 

Slättlandskapet kring kyrkan hålls fortfarande öppet, liksom odlingsmarkerna och 

strandängarna utmed Kalvöfjorden och på Ängholmen. Det öppna landskapet med be-

byggelse i karaktäristiska lägen, ofta i mötet mellan höjdpartier och odlingsmark eller 

på impediment, är viktig för förståelsen av fornlämningarna och deras sammanhang. 

Nyckelvärden 

• Fornlämningsbilden i stort inom miljön. 

• Hagadösen 

• Stenkammargravarna 

• Hällristningarna och deras lägen i odlingslandskapet. 

• Gravfältet och storhögen vid Torsby. 

• Storhögarna Guldknapp och Kullebergs slott vid Hagåns mynning. 

• Tegneby kyrka 
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• Det öppna odlingslandskapet, framför allt kring Tegneby kyrka och utmed 

Kalvöfjorden 

• Ängholmen med odlings- och beteslandskap, bebyggelse och kulturlandskaps-

element (bl.a. stengärdesgårdar, bryggor, torplämningar) 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värde 

Ett fortsatt öppet och hävdat landskap, som gör att fornlämningarna och deras 

sammanhang i landskapet är förståeliga och avläsbara.  

 

Ett fortsatt öppet och hävdat kulturlandskap, med bibehållna värdefulla landskaps-

element som exempelvis stengärdesgårdar, bebyggelse i traditionella lägen. Den 

bebyggelse som är välbevarad får fortsätta att behålla sina karaktärsdrag. 

Rekommendationer 

Fornlämningskoncentration som ska bevaras, liksom fornlämningarnas samman-

hang i landskapet. Fortsatt öppet landskap. Fortsatt öppet landskap. Varsam bebyg-

gelseutveckling. 

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

• Skogsbruket ska bedrivas så att inga skador uppkommer på fornlämningar el-

ler kulturlandskapselement.  

• Fortsatt fornvård och skyltning inom miljöns kulturhistoriska besöksmål är 

angelägen. 

 

• Områdets jordbruksbetonade karaktär bör bevaras.  

• Landskapet bör hållas öppet och med fria siktlinjer för att behålla de kulturhi-

storiska värdena, vilket är viktigt för förståelsen av områdets historia och ka-

raktär. 

• Det öppna kulturlandslandskapet inom Stigfjordens naturreservat 

(strandängar, Ängholmen) bibehålls genom fortsatt landskapsvård med slåtter 

och bete som en del av naturreservatets skötsel.  

 

• Endast begränsad förtätning av byggelsen är möjlig, och då i anslutning till be-

fintlig bebyggelse.  

• Tillkommande bebyggelse bör ha en utformning som i generell mening anslu-

ter till den traditionella bebyggelse som finns.  
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Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön är utpekad som område av riksintresse för kulturmiljövården (MB 3 

kap): O30 Haga 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning främst mot kulturlandskapsbilden, men i delar också mot 
naturlandskapskapsbilden. 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, liksom landskapsbilden och natur-

värdena, enligt PBL 2 kap 6§. Det innebär för nytillkommande bebyggelse i 

odlingsmark och i anslutning till traditionell jordbruksbebyggelse att det trad-

itionella bebyggelsemönstret är vägledande vad gäller placering i landskapet 

och generell byggnadsutformning, medan bebyggelse som tillkommer i omgi-

vande terräng ges utformning som strävar att minska den visuella påverkan på 

miljön som helhet, och som därmed lämpligen anpassas till naturlandskapet 

som helhet. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Kyrkan 

• För kyrkplatsen gäller att kyrkliga kulturminnen inte får ändras utan tillstånd 

från Länsstyrelsen, enligt 4 kap Kulturmiljölagen. Det gäller såväl kyrkobygg-

naden som kyrkogård/begravningsplats, kyrkotomt, murar mm.  

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  
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• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  

Naturreservat 

• Delar av området är beläget inom Stigfjordens naturreservat och omfattas av 

särskilda föreskrifter och skötselplaner.  
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30. Tofta 

Tofta gård är en av kommunens få stora jordbruksfastigheter med byggnader uppförda 

under 1700-talet. Tofta gård är en väl bevarad gårdsenhet med många äldre drag och 

med lokalhistorisk betydelse.  

Anders Falk och Falkiska stiftelsen 

Sillperioderna har på många sätt satt sina spår den bohuslänska historien. Ett sådant är 

den s.k. Falkiska stiftelsen i Morlanda socken. 

 

Anders Falk, född 1765 i Halland, kom till Orust under den stora sillperioden 1748-

1808. Han fick plats som bokhållare på ett sillsalteri, avancerade till silluppköpare, 

och beslöt senare att bli sin egen. Från 1795 eller tidigare arbetade han som bokhållare 

på trankokeriet Båtevik i Hälleviksstrand. 1806 gifte han sig med Anna Elisabeth 

Bergström, dotter till salteriidkaren Jonas Bergström på Konungsholmen i Mollösund, 

och efterträdde också denne som bokhållare där. Så småningom övertog Falk svärfa-

derns rörelse i Mollösund. Han blev med tiden ganska förmögen och investerade sina 

pengar i en lånerörelse och jordegendomar. 1819 köpte han Tofta gård, tillsammans 

med närliggande Svanvik med Råön. 1828 bosatte han sig på Tofta och sålde salteriet 

i Mollösund. 

 

Vid sin död 1853 donerade han nästan all sin egendom till en “fattigförsörjningsans-

talt”, den Falkiska stiftelsen, för att hjälpa nödlidande i Morlanda församling, främst 

de som bodde i skärgården. Med bl. a. intäkter från jordegendomen, som utarrendera-

des, gav man ekonomiskt bistånd, men bekostade också småbåtar, s.k. ”falkejullar” åt 

“fattige, ålldrige fiskare, som merändels skulle tillgripa tiggarstaven”. Donationen fick 

stor betydelse för fattigvården i Morlanda. 

 

Anders Falk hade lycka med pengar men inte med sin familj. Anna Elisabeth avled 

1812, 25 år gammal, liksom två av parets späda söner. Den tredje sonen Petter dog 

ogift 1844 och därmed stod Anders Falk utan arvingar.  

Gården 

Tofta gård införlivades i Morlanda säteris ägor i början av 1600-talet. Tofta ägde delar 

av marken som Stocken ligger på, och härifrån drevs flera salterier under den stora 

sillperioden. 1764 såldes det till kronofogden Anders Ljungvall, som lät bygga huvud-

byggnaden 1777, en tvåvåningsbyggnad med elva rum. En senare ägare, Daniel Kihl-

man, lät bygga flyglarna 1804. Daniel Kihlman flyttade dock till ett annat Tofta 1811, 

i Lycke socken i Kungälv, och sålde gården till Anders Falk 1819.  

 

1907 brann den stora ladugården ner till grunden. Den nya, långa ladugården placera-

des på sluttningen snett framför gårdsplanen. Från 1921 hyrdes bostadsbyggnaderna 

av dåvarande Morlanda kommun och användes som ålderdomshem. Under denna tid 

byggdes huvudbyggnaden till på båda gavlarna och sadeltaket ändrades till ett valmat 
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tak. Så fungerade Tofta fram till 1957, då ett modernt ålderdomshem öppnades i Ellös. 

Sedan var Tofta under åren 1957-1963 barnkoloni. Från 1984 drivs Tofta som en be-

söksanläggning med vandrarhem, konferenser och evenemang. 

 

Tvärs över vägen ligger Svanviks f d skola, som var skola för barnen i Stocken. Två 

skolbyggnader finns här, den äldre är manbyggnaden på Svanvik som gjordes om till 

skola 1864, och den mindre från 1871. 

Motivering 

Välbevarad bebyggelse- och landskapsmiljö med lokalhistorisk betydelse.  

 

Tofta gård med sitt omgivande landskapsavsnitt visar på en väl bevarad storgårdsmiljö 

med lokalhistorisk betydelse. Dels genom sin starka anknytning till den för Bohuslän 

och Orust viktiga maritima historien, och dels genom kopplingen till den Falkiska do-

nationen. 

Nyckelvärden 

• De bevarade äldre byggnaderna från sent 1700- och tidigt 1800-tal, framförallt 

deras exteriörer. 

• Den väl sammanhållna gårdsmiljön som helhet. 

• Allén fram till gårdsplanen, och den vy man får när man närmar sig gården 

genom allén. 

• Det öppna odlingslandskapet runt gården. 

• Svanviks skola 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Gården med sitt omgivande kulturlandskap får behålla sin övergripande karaktär. Be-

söksverksamheten kan fortsätta att utvecklas på ett sätt som bibehåller gårdens histo-

riska karaktär.  

Rekommendationer 

Fortsatt öppet landskap. Varsam och begränsad bebyggelseutveckling, med bibehållen 

bebyggelsebild.  

 

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär.  

• Gårdsbilden som helhet bibehålls. Eventuellt nytillkommande byggnader eller 

anläggningar anpassas till befintlig struktur och ges en utformning som gör att 

de smälter in i miljön, såväl vad gäller utformning som placering och dimens-

ioner. 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 
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• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.   

• Karaktären på Svanviks skola bibehålls 

• Ingen övrig ny bebyggelse i gårdens närområde. 

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Förvanskningsförbud omfattar hela miljön 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som ekonomibyggnader), liksom miljön som helhet, är kulturhistoriskt 

värdefull, och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 kap 13§. 

Varsamhet ska gälla i hela miljön 

• Alla ändringar ska utföras varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter 

tillvaratas, enligt PBL 8 kap 17§. 

Anpassning med inriktning mot den befintliga bebyggelsen och kulturlandskapsbilden 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, samt även landskapsbilden, enligt 

PBL 2 kap 6§. Det innebär att traditionellt bebyggelsemönster och byggnads-

utformning ska vara utgångspunkten för anpassningen. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

• Bygglovsbefrielse för åtgärder som balkonger, takkupor, Attefallshus, altaner 

mm gäller inte inom miljön. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 
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krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  

Referenser 
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31. Torp 

I det jordbruksbetonade sprickdalslandskapet kring Torps kyrka finns fornlämningar 

huvudsakligen från brons- och järnålder. En koncentration av hällristningar uppvisar 

flera ristningstyper som är ovanliga på Orust. Kring kyrkan finns ett sockencentrum 

med en f.d. skola och bybebyggelse.  

Fornlämningar 

I den sydöstra delen av miljön finns en koncentration av hällristningar. Här finns flera 

skålgropslokaler, men också några hällar med figurer på. En häll har två ristade skepp 

och på ett av dem finns en besättning med fem människofigurer. Skeppen har en ka-

notliknande form, som kan dateras till bronsålderns slut eller järnålderns början. På en 

annan häll finns en mansfigur med svärd och hornhjälm, som ser ut att dansa. Dopps-

kon nederst på svärdsskidan är formad som ett par vingar och daterar figuren till 

bronsålderns slut.  

 

Förhistoriska gravar finns på bergshöjderna och utmed dalgångssidorna. Ett ovalt röse, 

18 x 10 m stort, ligger på en höjd i miljöns södra del. Platsen kallas för Rösen och är 

förmodligen uppkallad efter gravanläggningen.  

 

I en sluttning väster om Torps kyrka ligger två högar och en stensättning, som troligen 

kommer från järnåldern. I anslutning till kyrkans västra gavel har det också legat grav-

högar, enligt uppteckningar från 1800-talet. Det finns därför skäl att anta att platsen 

för kyrkan och området däromkring varit brukat redan under järnåldern.  

 

Norr om kyrkan finns en källa, som enligt traditionen varit en offerkälla med namnet 

Gullpengen. Det berättas att dess vatten kunde bota sjuka och vid återkommande rens-

ningar av källan hittades alltid silver- och kopparmynt.  

Landskap och bebyggelse 

Landskapet kring Torp kännetecknas av ett flikigt odlingslandskap omgivet av höga 

bergspartier, som även under historisk tid varit skogsbevuxet.  

 

Norr om Torps kyrka låg tidigare de gamla byarna Föggetorp och Medstugan utmed 

landsvägen. Den gamla byvägen sträcker sig slingrande parallellt med nuvarande 

landsväg och husen ligger på var sida om den. Sydväst om kyrkan, vid vägen mot 

Henån, låg tidigare byn Torp. Äldsta skriftliga belägg för Torp är från 1320 medan 

Föggetorp och Medstugan är från år 1528 respektive 1519.  

 

Föggetorp och Medstugan låg tätt intill varandra och det verkar som att det endast var 

ett fåtal hus som fick flytta från byn vid laga skiftet 1855 respektive 1864. Bebyggel-

sen har därför även idag en byliknande struktur med ett flertal välbevarade bostadshus 
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och ekonomibyggnader på var sida byvägen. Torps by genomgick däremot en omfat-

tande utflyttning vilket innebär att det idag endast är en gård kvar på platsen för den 

gamla byn. 

Torps kyrka och skola 

Kyrkan som är byggd i sten har ett rektangulärt långhus med ett rakt avslutat kor i ös-

ter och sakristian inrymd i en halvrund absid öster om koret. Kyrkan byggdes 1868–

1871 av byggmästare L H Arvidsson, efter ritningar signerade A R Pettersson. Den 

medeltida kyrkan som tidigare stod på platsen var för liten för den växande försam-

lingen och revs när den nya byggdes. Predikstolen och altartavlan tillverkades 1645 

och fanns båda tidigare i den gamla kyrkan. Kyrkan har genomgått flera invändiga re-

noveringar (1920, 1950, 1992) varvid smärre ändringar gjorts.  

 

Torp, Myckleby och Långelanda församlingar hade gemensam kyrkoherde och kom-

minister så därför fanns det ingen prästgård vid Torp. Marken kring kyrkan tillhörde 

Prästänkesätet Kyrkebyn 1:1 som ligger nordväst om kyrkan. Manhuset på gården 

byggdes om på 1940-talet. Ett prästänkesäte var en gård som prästänkan fick för att 

kunna försörja sig. Det äldsta skriftliga belägget för ortnamnet Kyrkebyn är från 1320. 

Det var kyrkosäte till åtminstone 1697 samt prästänkesäte till åtminstone 1758. 

 

I ett berg nordost om kyrkan finns en ”grotta” som består av stora stenblock som går 

under namnet Lundebergs kyrka. Grottan sägs ha tjänat som gudstjänstlokal för de 

första kristna i området. På en sten i grottans ena ände, kallad Predikostolen, sägs det 

att prästen stod och predikade. 

 

Skolan i Torps socken var som i så många andra socknar till att börja med ambule-

rande. 1855 fick socknen en fast folkskola genom att Kyrkebyns skola uppfördes på en 

plats strax norr om nuvarande församlingshemmet. Skolhuset var rödmålat och hade 

tre fönster på var långsida i skolsalen. Det inrymde förutom skolsal, även lärarbostad 

åt folkskolläraren.  

 

År 1926 ersattes den gamla skolan med en ny som inrymde två skolsalar (för både 

folk- och småskola), skolkök och slöjdsal i källaren samt gymnastikrum och kommu-

nalrum på övervåningen. Även en lärarbostad uppfördes strax intill. Båda byggna-

derna ritades av arkitekt Arthur Brattberg. Undervisningen pågick i det nya skolhuset 

till 1969 då skolan lades ner och eleverna flyttades till Henån. Skolhusbyggnaden blev 

då församlingshem och lärarbostaden såldes.  

Motivering 

Välbevarad centralbygdsmiljö, med fornlämningar, landskap och kyrka.  

 

Miljön utgör ett karaktäristiskt sockencentrum i jordbruksbygd, med förhistoriska gra-

var i närheten av den medeltida kyrkplatsen. Bland fornlämningarna märks en kon-

centration av hällristningar, som uppvisar figurristningar som är ovanliga på Orust. En 



- 176 - 
 

ristad människofigur med svärd och hornhjälm är unik i mellersta Bohuslän. Den 

långa agrarhistoriska kontinuiteten och landskapsutnyttjandet speglas genom fornläm-

ningarna, kyrkplatsen, odlingslandskapet och jordbruksbebyggelsens placering i ka-

raktäristiska lägen, ofta i mötet mellan höjdpartier och odlingsmark. Det öppna land-

skapet gör historien läsbar.  

Nyckelvärden 

• Koncentration av hällristningar 

• Förhistoriska gravar i typiska lägen 

• Offerkälla med tradition 

• Kyrkan 

• Det småskurna odlingslandskapet 

• Bebyggelsens traditionella placering i landskapet. 

• Den ännu läsbara bystrukturen i Föggetorp och Medstugan med välbevarad 

bebyggelse. 

Långsiktig målbild för miljön 

Kulturlandskapet hålls fortsatt öppet och får behålla sin karaktär, med bibehållna vär-

defulla landskapselement som exempelvis stengärdesgårdar, bebyggelse i traditionella 

lägen. De öppna landskapsavsnitten hålls fria från mer omfattande nybyggnationer. 

 

Ett fortsatt öppet och hävdat landskap, som gör att fornlämningarna och deras sam-

manhang i landskapet är förståeliga och avläsbara.  

 

En välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia som be-

byggelsen runtom Torps kyrka ska berätta fortsätter att vara närvarande och lätt avläs-

bar. De förändringar och tillägg som sker, görs varsamt och hänsynsfullt på den be-

fintliga miljöns villkor, och med omsorg om både helhet och detaljer. 

Rekommendationer 

Fornlämningskoncentration som ska bevaras, liksom fornlämningarnas samman-

hang i landskapet. Bibehållet öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling.  

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   
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• Skogsbruket ska bedrivas så att inga skador uppkommer på fornlämningar el-

ler kulturlandskapselement.  

 

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär.   

 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som bör bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.   

• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön. 

• Eventuellt tillkommande bebyggelse bör inordna sig i det befintliga bebyggel-

semönstret och placeras i traditionella lägen. 

• Tillkommande bebyggelse bör ha en utformning som i generell mening anslu-

ter till den traditionella bebyggelse som finns.  

• Bebyggelsestrukturen runt kyrkan bör bibehållas. 

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning främst mot kulturlandskapsbilden, men i delar också mot 
naturlandskapskapsbilden. 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, liksom landskapsbilden och natur-

värdena, enligt PBL 2 kap 6§. Det innebär för nytillkommande bebyggelse i 

odlingsmark och i anslutning till traditionell jordbruksbebyggelse att det trad-

itionella bebyggelsemönstret är vägledande vad gäller placering i landskapet 
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och generell byggnadsutformning, medan bebyggelse som tillkommer i omgi-

vande terräng ges utformning som strävar att minska den visuella påverkan på 

miljön som helhet, och som därmed lämpligen anpassas till naturlandskapet 

som helhet. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Kyrkan 

• För kyrkplatsen gäller att kyrkliga kulturminnen inte får ändras utan tillstånd 

från Länsstyrelsen, enligt 4 kap Kulturmiljölagen. Det gäller såväl kyrkobygg-

naden som kyrkogård/begravningsplats, kyrkotomt, murar mm.  

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  

Referenser 

Andersson, Tommy och Toreld, Andreas. 2014. Hällristningarna på Orust. Arkeolo-

gisk rapport 9. Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar. Göteborg.  

 

Bergstrand, Carl-Martin. 1962. Gammalt från Orust. Folkminnen från Orust med när-

liggande öar. Akademiförlaget Gumperts. Uddevalla.  

 

Carlsson, Helene. 1994. Orust Historia och miljö - Kulturmiljöprogram för Orust 

kommun. Kulturhistoriska dokumentationer; 7. Uddevalla: Bohusläns museum. 

 

Föreningen Orusts släktforskare. 2000. Folkskoleminnen från Orust. Myckleby, Långe-

landa och Torps socknar. Årsbok 2000. 
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Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län IX. Ortnamnen i Orusts östra härad. 1940. In-
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Handlingar i Bohusläns museums topografiska arkiv.  

Digitala arkiv 

Lantmäterimyndigheternas arkiv: 

14-TOP-96. Torp. Laga skifte.1852. 

14-TOP-104. Föggetorp. Lags skifte. 1855. 

14-TOP-199. Medstugan. Laga skifte. 1864. 
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https://www.svenskakyrkan.se/orust/torps-kyrka-och-forsamlingshem
https://www.svenskakyrkan.se/orust/torps-kyrka-och-forsamlingshem
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32. Valön    

På Valön finns ett välbevarat kustanknutet odlingslandskap med delvis välbevarad och 

enhetlig jordbruksbebyggelse. Kulturlandskapet hålls öppet genom bete.  

Tidig historia 

På Valön finns fornlämningar från både förhistorisk och historisk tid. De äldsta läm-

ningarna utgörs av en stenkammargrav, en gånggrift, från bondestenåldern (ca 3400 - 

2900 f.Kr.). Intill den har boplatslämningar i form av flintavslag hittats.  

 

Det finns också några gravar som tros komma från brons- eller järnåldern. Bland annat 

ett litet gravfält med fem rösen och stensättningar, samt två ensamliggande stensätt-

ningar. En av dessa ligger i sydväst, på öns högsta punkt. Ovanpå graven står en vale, 

som är ett sjömärke av uppmurade stenar.  

 

Bland de historiska fornlämningarna märks ett antal tomtningar på öns södra och östra 

delar. Tomtningar utgörs oftast av strandnära stenvallar och är lämningar efter enkla 

övernattnings- eller förvaringsplatser, kopplade till fisket.  

 

Mitt på ön finns en sten med en inskription, som markerar en koleragrav från 1834.  

I övrigt finns ett antal historiska husgrunder efter torp och annan småskalig bebyg-

gelse.  

Namnet Valön 

Ortnamnet Valön härrör från bohuslänskans ord för stenkummel, det vill säga vale el-

ler varde. Namnet finns belagt från och med år 1442. Redan de medeltida urkunderna 

visar att Valön tidigt varit uppdelad mellan ett antal gårdar i både Tegneby och Stala 

sockar, bland annat Skantorp, Strand, Holm, Härlycke och Hjälmvik. Rester efter 

denna uppdelning hittar vi i bebyggelsenamnen på Valön; här finns exempelvis 

Strandtegen, Holmstegen, Härlycketegen och Hjälmvikstegen. Ön är också delad mel-

lan socknarna Tegneby och Stala utifrån i vilken socken huvudgården låg. 

Ängar, bete och fiske 

Valön, som är Stigfjordens största ö, var eftertraktad på grund av sina ängs- och betes-

marker. De som var delägare i ön fick också möjligheter till fiske, vilket var särskilt 

värdefullt för de huvudgårdar som inte gränsade till havet. Redan tidigt fanns det san-

nolikt bebyggelse på ön, som beboddes av torpare och strandsittare.  

 

En historisk karta från 1694 över den östra delen av ön ger en inblick i hur landskapet 

användes. Dalgångarna kring Härlycketegen och Hagetorpstegen utgjordes av ängs-

mark och några åkrar. Bebyggelsen låg intill en bergssida och bestod av en stuga och 

en hölada. Intill stugan fanns kålgård med äppelträd. De omkringliggande bergen bru-
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kades som betesmark. Vattnen utanför brukades som fiskevatten och det fanns två sjö-

bodar markerade på kartan utmed den östra kustremsan. År 1697 fanns 5 familjer på 

Valön som huvudsakligen livnärde sig på fiske.  

 

År 1812 fanns sju torp på ön. Vid denna tid beskrevs öns åkermarker som ringa, men 

det fanns bra ängs- och betesmarker. För dem som bodde här var det i första hand från 

fisket man fick sin utkomst. Under 1800-talets lopp blev torpen fler, och med tiden 

övergick flera av torpen till att bli fristående småjordbruk, medan några av torpställena 

försvann. Vid sidan av fisket och jordbruket ägnade man sig under 1800-talet och det 

tidiga 1900-talet, som på många andra platser på Orust, också åt sjöfart och båtbyg-

geri. År 1921 bodde 11 personer på delen som tillhörde Tegneby och 55 personer på 

delen som tillhörde Stala socken. På 1970-talet bodde det endast fem personer kvar, 

alla äldre män. Den siste permanentboende lämnade ön 1987. 

 

Idag finns 36 boställen på ön. Av dessa är det 14 äldre bostadshus och 22 yngre fri-

tidshus. Alla är de mer eller mindre välbevarade. 

 

Flertalet av de äldre stugorna på Valön är uppförda kring sekelskiftet 1900. De är 

klädda med profilerad locklistpanel, har tegeltäckta tak och har ganska låga men väl-

lagda stengrunder. Fönstren är sexdelade med mestadels enkelt sågade fönsterfoder. 

Med några undantag är de alla av samma typ. Det är hus på enkel bredd i ett och ett 

halvt plan, med ingång på ena gaveln samt finentré via glasveranda på långsidan. 

Planlösningen är tredelad med rum och kök samt hall och kammare parallellt vid in-

gången. Husen skiftar i utsmyckning och placering i landskapet men grundtypen är 

oftast densamma. 

Motivering 

Välbevarad landskaps- och kustjordbruksmiljö. 

 

Valön utgör ett välbevarat kustanknutet odlingslandskap med delvis mycket välbeva-

rad och småskalig kustjordbruksbebyggelse.  

 

Kulturlandskapet hålls öppet genom bete. Ortnamnen utgör ett värdefullt immateriellt 

kulturarv, som speglar den historiska uppdelningen av ön mellan ett antal huvudgår-

dar.  

 

Förekomsten av i första hand forntida gravar visar på att Valön haft betydelse även un-

der förhistorisk tid.  

 

Nyckelvärden 

• Det småskurna kulturlandskapet med ingående landskapselement. 

• Den enhetliga bebyggelsen från decennierna kring sekelskiftet 1900. 



- 182 - 
 

• Fornlämningarna bl.a. i form av förhistoriska gravar och tomtningar. 

• Småskalig fritidshusbebyggelse, respektfullt placerad i landskapet. 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Ett fortsatt öppet och hävdat kulturlandskap, med bibehållna värdefulla landskapsele-

ment som exempelvis stengärdesgårdar, bebyggelse i traditionella lägen, och välbeva-

rad äldre jordbruksanknuten bebyggelse.  

 

En välbevarad äldre bebyggelse med bibehållen karaktär, så att den historia som be-

byggelsen på Valön ska berätta fortsätter att vara närvarande och lätt avläsbar. De för-

ändringar och tillägg som sker, görs varsamt och hänsynsfullt på den befintliga mil-

jöns villkor, och med omsorg om både helhet och detaljer. 

Rekommendationer 

Bibehållet öppet landskap. Varsam och begränsad bebyggelseutveckling, med bibe-

hållen bebyggelse- och landskapsbild.  

 

• Ev. markingrepp eller exploatering ska inte inkräkta på fornlämningarna och 

deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir aktuella ska de 

föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. antikvariska insat-

ser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

 

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär. 

• Kulturlandslandskapets värden bibehålls genom fortsatt landskapsvård med 

slåtter och bete som en del av naturreservatets skötsel.  

 

• De äldre byggnaderna ska behålla sin karaktär, och löpande underhåll ska ske 

respektfullt och varsamt på ett sätt som tar tillvara ursprungliga detaljer. 

• Ursprungliga snickerier, fönster och andra snickeridetaljer är en del av den ka-

raktär som ska bibehållas, och kan inte bytas utan att karaktären påverkas och 

det kulturhistoriska värdet minskar. 

• Eventuella förändringar av befintliga byggnader ska göras varsamt och inord-

nas vad gäller färg, form, material, placering och karaktär i det befintliga be-

byggelsemönstret, bl. a. genom att ha traditionella om/tillbyggnadssätt som fö-

rebild. Lokala snickeritraditioner bör används som förlaga när förändrade hus 

återställs.    
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• Vid förändringar och underhåll av hus från senare decennier som finns i den 

äldre miljön, bör detta ske varsamt utifrån byggnadens egen karaktär, och på 

ett sätt som inte dominerar över den känsliga kulturmiljön. 

• Nytillkommande bebyggelse är inte lämpligt inom miljön, eftersom det skulle 

påverka områdets kulturvärden och övergripande utmarkskaraktär. 

• Eventuell tillkommande bebyggelse i eller i anslutning till kulturlandskapet 

måste anpassas till den äldre jordbruksbebyggelsen vad gäller form, färgsätt-

ning och materialval, och utformas och placeras på ett sätt som inte förtar upp-

levelsen av den äldre bebyggelsen. I terräng anpassas tillkommande bebyg-

gelse lämpligen till naturlandskapet som helhet.  

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Förvanskningsförbud omfattar äldre värdefulla byggnader i miljön, men det finns även 
andra byggnader som inte omfattas. 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön (bostadshus så-

väl som sjöbodar och andra ekonomibyggnader) är kulturhistoriskt värdefulla 

och omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8 kap 13§. 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning främst mot kulturlandskapsbilden, men i delar också mot 
naturlandskapskapsbilden. 

• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, liksom landskapsbilden och natur-

värdena, enligt PBL 2 kap 6§. Det innebär för nytillkommande bebyggelse i 

odlingsmark och i anslutning till traditionell jordbruksbebyggelse att det trad-

itionella bebyggelsemönstret är vägledande vad gäller placering i landskapet 

och generell byggnadsutformning, medan bebyggelse som tillkommer i omgi-

vande terräng ges utformning som strävar att minska den visuella påverkan på 

miljön som helhet, och som därmed lämpligen anpassas till naturlandskapet 

som helhet. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 
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Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

• Bygglovsbefrielse för åtgärder som balkonger, takkupor, Attefallshus, altaner 

mm gäller inte inom miljön. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  

Naturreservat 

• Området är beläget inom Valöns naturreservat som omfattas av särskilda före-

skrifter och skötselplaner. 
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Digitala arkiv 

Diplomatarium Norvegicum, band 16, sid. 141 - 142, brev nr. 139 samt band 16, sid. 

302, brev nr. 276. via https://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/diplom_felt.html 

Lantmäterimyndigheternas arkiv: 

14-STA-31. Valön. Rågångsåtgärd 1694. 

14-STA-58. Valön. Utredning 1812.  
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33. Vräland och Hoga 

Den breda och flacka dalgången vid Vräland och Hoga innehåller en stor koncentrat-

ion av fornlämningar. Tonvikten ligger på gravar och andra lämningar från järnåldern, 

men det finns även stenåldersboplatser och hällristningar. Odlingslandskapet är också 

rikt på spår från senare tider, som historiska by- och gårdstomter och jordbruksbebyg-

gelse från tiden efter det laga skiftet.  

Runstenen vid Nedre Hoga 

Runstenen vid Nedre Hoga är en av Orusts mest kända fornlämningar. Runstenar är 

mycket ovanliga i Bohuslän och kommunens enda står alltså här. Den dateras till vi-

kingatidens början (800-talet e.Kr.). Stenen är nästan tre meter hög och runraden står 

ristad på stenens ena kortsida. Dess ordalydelse är omtvistad. Stenen stod troligen ur-

sprungligen på det närbelägna gravfältet, men har senare flyttats. Den restes på sin nu-

varande position år 1862. 

Gravar och gravfält 

Miljön är rik på både ensamliggande gravar och gravfält. På bergens krön både öster 

och väster om dalgången hittar vi rösen och stensättningar som anlagts som gravar, 

troligen under bronsåldern. Mitt i dalgången på Vrälands marker, finns en hög och en 

stensättning anlagda på var sitt impediment i odlingsmarken. Dessa gravar stammar 

troligtvis från järnåldern. Gravarna i miljön har tidigare legat exponerade i landskapet, 

men flera av dem ligger numera i skogsmark. 

 

Inom miljön finns flera gravfält från järnåldern. Gravfälten är belägna på åsryggar ut-

med dalgångssidan kring Nedre och Övre Hoga, med undantag för ett litet gravfält be-

läget vid Torps gamla tomt på den östra sidan av dalgången.  

Ett av gravfälten ligger i nära anslutning till runstenen vid Nedre Hoga. Där finns 25 

synliga gravar i form av högar och stensättningar. Ca 100 m därifrån finns ett gravfält 

med två domarringar och fem högar. En av högarna skadades i samband med en sand-

täkt 1964 och ett 50-tal keramikskärvor samt benen efter en kremering hittades. Kera-

miken hör hemma i yngre järnålder, omkring 500 - 700 e.Kr.  

 

Inget av gravfälten har undersökts arkeologiskt, men man kan anta att järnålderns be-

byggelse inte låg långt från gravplatserna. Gravfälten har säkerligen använts under 

lång tid och runstenen tillsammans med en ovanlig triangulär stensättning på ett av de 

andra gravfälten visar att de varit i bruk även under vikingatiden.  

Fornborgen på Borrefjäll 

På ett berg i områdets södra del ligger fornborgen Borrefjäll. Åt flera väderstreck är 

borgplatån väl skyddad av höga klippbranter. Mot nord och nordost, där det är möjligt 

att ta sig upp, skyddas den av en totalt 80 m lång stenvall. Några mindre arkeologiska 

undersökningar har gjorts både innanför och strax utanför borgen under 1900-talet. 
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Resultaten visar att det funnits bebyggelse inne i borgen under forntiden. Fynd och da-

teringar pekar på att borgen varit i bruk både under yngre bronsålder och järnålder. 

Kulturlandskapet och bebyggelsen 

Vrälandsslätten har varit bebyggd och brukad sedan förhistorisk tid. Det äldsta beläg-

get för ortnamnet Hoga kommer från 1388. Namnet antas ha förhistoriska rötter ef-

tersom det syftar just på gravhögarna som omger byn. Andra gårdar med medeltida 

belägg är Tyfta och Brattorp. Slätten har under lång tid varit åkermark med betesmar-

ker utmed dalgångssidorna, där också bebyggelsen legat. 

 

Dagens bebyggelselägen är ett resultat av det laga skiftet, då gårdsdelarnas ägor sam-

lades i sammanhängande skiften. De nya ägogränserna markerades med stengärdes-

gårdar, som i många fall finns kvar än idag. Bebyggelsen flyttades ut till de nya 

ägorna. I vissa fall övergavs den äldsta by- eller gårdstomten med tiden. Exempel på 

detta hittar vi vid Tyfta, Brattorp, Torp och Övre Dale. Det gamla vägnätet som för-

band byarna med varandra i nord-sydlig riktning finns bevarat på båda sidor om dal-

gången.  

 

Dagens bebyggelse är i huvudsak jordbruksanknuten. Kulturlandskapet domineras 

fortfarande av de öppna åkermarkerna, som främst brukas för slåtter. Betesmarker 

finns också fortfarande, främst kring gravfälten vid Hoga och vid Torps gamla tomt 

och gravfält.  

 

Under 1900-talet tillkom gårdsnära industrier utmed den östra sidan av dalgången. Ett 

exempel på detta är Vrälands mejeri, som byggdes 1938. Mejeriet ägdes av Lantbru-

karnas Mjölkcentral. Man tog så småningom emot mjölk från hela Orust, samt delar 

av Tjörn, Skaftö och Bokenäs. Det ledde till en om- och tillbyggnad av lokalen under 

åren 1951-1952. Mejeriet var igång fram till 1977, därefter har tegelbyggnaden bland 

annat hyst tillverkningsindustri. Anläggningen består av mejeri, mejeristbostad och 

garage.  

Motivering 

Välbevarad fornlämningsmiljö, med Hoga-stenen som en av de viktigare lämningarna, 

i ett karaktäristiskt öppet landskap med bebyggelse i traditionella lägen.  

 

På Vrälandsslätten finns ett stort antal fornlämningar från samtliga förhistoriska peri-

oder, men i synnerhet utmärker sig fornlämningarna från järnåldern. Särskilt framträ-

dande är runstenen och gravfälten kring Hoga, samt fornborgen på Borrefjäll. Runste-

nen är en av endast fem kända i Bohuslän, vilket gör den mycket ovanlig. Fornborgen 

är välbevarad och en av få som undersökts arkeologiskt i Bohuslän. Därför vet vi mer 

om fornborgens fyndmaterial och användningstid än vad som normalt är fallet. 
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Runstenen och gravfälten vid Nedre Hoga är besöksmål och hålls öppna genom bete. 

Gravfälten och deras läge i landskapet är därmed lätta att uppleva och förstå. Dessu-

tom finns värdefulla obrutna siktlinjer mellan gravfältet och övriga Vrälandsslätten. 

Sammanhangen i kulturlandskapet blir därigenom tydliga.  

 

Fornlämningarna, ortnamnen, odlingslandskapet, de övergivna gårdstomterna och da-

gens bebyggelselägen speglar en mycket lång brukandekontinuitet. 

 

Kulturlandskapet är typiskt för slättlandskapen på Orust, med stora obrutna åkermar-

ker i dalgångarna och med jordbruksbebyggelse i karaktäristiska lägen, ofta i mötet 

mellan höjdpartier och odlingsmark. Odlingslandskapet är till stor del opåverkat av se-

nare decenniers bebyggelseexpansion.  

 

Mejeriet i Vräland representerar 1900-talets verksamheter på landsbygden, som kom 

att bli av stor betydelse för lokalsamhället. Mejeribyggnaden har en tidstypisk exteriör 

och är en av få bevarade mejeribyggnader av denna typ. 

Nyckelvärden 

• Fornlämningsbilden i stort inom miljön. 

• Runstenen vid Nedre Hoga 

• Gravfälten vid Nedre Hoga, Övre Hoga och Torp 

• Siktlinjerna från fornlämningarna kring Nedre Hoga och Borrefjäll ut mot 

slätten. 

• Fornborgen Borrefjäll 

• Det öppna odlingslandskapet med tillhörande jordbruksbebyggelse i typiska 

lägen.  

• Byvägarna utmed båda dalgångssidorna. 

• Helt eller delvis övergivna by- och gårdstomter i Tyfta, Hoga, Torp, Brattorp, 

Vräland och Övre Dale. 

• Betesmarker utmed dalgångssidorna och vid bergsimpediment. 

• Vrälands mejeri 

Långsiktig målbild för platsens kulturhistoriska värden 

Det öppna landskapet är en förutsättning för bevarandet av landskapets kulturhisto-

riska värden och av de värdefulla siktlinjerna mellan fornlämningarna och bebyggel-

sen.  

 

Runstenen och gravfälten i Nedre Hoga är relativt lättillgängliga besöksmål. Fortsatt 

skyltning och landskapsvård genom bete är en förutsättning för att fornlämningarna 

ska kunna upplevas och vara förståeliga i landskapet. Förståelsen för landskaps- och 

bebyggelseutvecklingen är också beroende av fortsatt skyltning och betesdrift.  

 

Vrälands mejeri bevaras.  
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Rekommendationer 

Fornlämningskoncentration som ska bevaras, liksom fornlämningarnas samman-

hang i landskapet. Fortsatt öppet landskap. Varsam bebyggelseutveckling.  

 

• Ev. markingrepp, exploatering eller förtätning ska inte inkräkta på fornläm-

ningarna och deras omgivande kulturmiljö. Om sådana åtgärder trots allt blir 

aktuella ska de föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om ev. an-

tikvariska insatser. 

• Den antikvariska bedömningen av lämningar i Kulturmiljöregistret kan vara 

inaktuell. Lämningar med beteckningen möjlig fornlämning eller övrig kultur-

historisk lämning kan kräva en aktualiserad antikvarisk bedömning i samband 

med ev. nybyggnationer eller markarbeten.   

• Skogsbruket ska bedrivas så att inga skador uppkommer på fornlämningar el-

ler kulturlandskapselement.  

 

• Områdets jordbruksbetonade karaktär bör bevaras.  

• Landskapet bör hållas öppet för att behålla de kulturhistoriska värdena, vilket 

är viktigt för förståelsen av områdets framväxt och nuvarande karaktär. Det är 

särskilt angeläget att bevara siktlinjerna och de rumsliga sammanhangen mel-

lan fornlämningarna. 

 

• Endast enstaka förtätning av byggelsen är möjlig. 

• Eventuellt tillkommande bebyggelse bör inordna sig i det befintliga bebyggel-

semönstret och placeras i traditionella lägen eller i anslutning till befintlig be-

byggelse.  

• Tillkommande bebyggelse bör harmoniera med den äldre jordbruksbebyggel-

sen vad gäller form, färgsättning och materialval.  

• Vrälands mejeri bör hållas exteriört oförändrat. 

Lagskydd 

Miljön som helhet 

• Miljön utvärderad som kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Bebyggelse 

Varsamhet gäller särskilt de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön. 

• Alla ändringar på de äldre värdefulla byggnader som finns i miljön ska utföras 

varsamt så att byggnadernas värden och kvaliteter tillvaratas, enligt PBL 8 kap 

17§. 

Anpassning med inriktning främst mot kulturlandskapsbilden, men i delar också mot 
naturlandskapskapsbilden. 
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• Alla ändringar och tillägg ska utformas och placeras på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till platsens kulturvärden, liksom landskapsbilden och natur-

värdena, enligt PBL 2 kap 6§. Det innebär för nytillkommande bebyggelse i 

odlingsmark och i anslutning till traditionell jordbruksbebyggelse att det trad-

itionella bebyggelsemönstret är vägledande vad gäller placering i landskapet 

och generell byggnadsutformning, medan bebyggelse som tillkommer i omgi-

vande terräng ges utformning som strävar att minska den visuella påverkan på 

miljön som helhet, och som därmed lämpligen anpassas till naturlandskapet 

som helhet. 

Varsamt underhåll 

• De äldre och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i miljön ska underhållas 

så att deras särskilda värden bevaras, och hänsyn ska tas till såväl byggnadens 

som områdets kulturvärden, enligt PBL 8 kap 14§. 

Bygglovsbefriade åtgärder 

• Krav på anpassning, varsamhet, förbud mot förvanskning etc gäller även för 

sådana åtgärder som inte kräver bygglov. 

Fornlämningar 

• Alla fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Skyddet gäller 

själva fornlämningen och ett så stort område på marken eller sjöbottnen som 

krävs för att bevara fornlämningen. Detta område benämns fornlämningsom-

råde (2 kap KML 2§).  

• Fornlämningar får inte skadas, täckas över eller på annat sätt påverkas utan 

tillstånd (2 kap. KML 6§). Kontakt med Länsstyrelsen måste tas innan alla åt-

gärder som berör fornlämningar.  

• Länsstyrelsen kan ställa krav på att någon form av arkeologisk undersökning 

innan tillstånd lämnas till ingrepp i fornlämning. Kostnaden för denna betalas 

av den som vill genomföra ingreppet (2 kap. KML 11 - 14§).  
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Lagstiftning och verktyg för hantering av kulturvärden 

Den lagstiftning som framförallt hanterar kulturvärden är Kulturmiljölagen (KML), 

Miljöbalken (MB) och Plan- och bygglagen (PBL). Kulturvärden i form av fornläm-

ningar och fornlämningsmiljöer hanteras framförallt med Kulturmiljölagen, medan 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse till allra övervägande del hanteras med Plan- och 

bygglagen. Dessa lagar har olika karaktär, och är bara delvis länkade till varandra.  

 

• Miljöbalken är inriktad på god resurshushållning, dvs att vi inte överutnyttjar 

landets resurser. Kulturhistoriska värden är en av de resurser vi ska hantera på 

ett långsiktigt ansvarsfullt sätt.  

• Plan- och bygglagen har en möjliggörande karaktär, det vill säga att tänkta 

projekt ska kunna genomföras, bara man tar vederbörlig hänsyn. 

• Kulturmiljölagen är en skyddslagstiftning som utgår från att kulturvärdena ska 

lämnas oförändrade, och att särskilt tillstånd krävs för eventuell förändring.  

 

Plan- och bygglagen innehåller hänvisningar till Miljöbalken, dvs ett beslut enligt PBL 

ska i princip också uppfylla Miljöbalkens krav. Kulturmiljölagen är däremot helt fri-

stående. I vissa lägen kan man alltså behöva både ett beslut från Länsstyrelsen enligt 

KML, och ett kommunalt beslut enligt PBL.  

Kulturmiljölagen (KML) 

Kulturmiljölagen reglerar fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen, 

ortnamn, och frågor om utförsel av kulturföremål.  

Ansvaret för kulturmiljön delas av alla 

Kulturmiljölagen tydliggör att ansvaret för kulturmiljön ligger hos oss alla, såväl en-

skilda privatpersoner som hos företag, organisationer och myndigheter. 

KML 1 kap 1§ 

”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för 

kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och akt-

samhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att ska-

dor på kulturmiljön undviks eller begränsas. Bestämmelserna i denna lag syftar till 

att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av 

kulturmiljöer.” 

Fornlämningar 

Fornlämningar skyddas av Kulturmiljölagens andra kapitel. Här anges vad som är en 

fornlämning och vad som omfattas av lagskyddet. Skyddet gäller alla fornlämningar, 

även fornlämningar på sjö- eller havsbotten. Skyddet gäller också för och ett så stort 

område på marken, sjö- eller havsbotten som krävs för att bevara fornlämningen och 

ge den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Det skyddade om-

rådet kring en fornlämning kallas för fornlämningsområde.  
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KML 2 kap 6§ 

”Det är förbjudet att utan tillstånd enligt detta kapitel rubba, ta bort, gräva ut, 

täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada 

en fornlämning.” 

 

Länsstyrelsen är den myndighet som beslutar i ärenden som rör fornlämningar och 

fornlämningsområden. 

 

En lämning måste uppfylla en rad olika kriterier för att betraktas som en fornlämning. 

Den måste vara en lämning efter människors verksamheter under forna tider, ha till-

kommit genom äldre tiders bruk och vara varaktigt övergiven. Dessutom ska läm-

ningen huvudsakligen antas ha tillkommit före år 1850.  

 

Exempel på fornlämningar är förhistoriska gravar, stenåldersboplatser, ruiner efter 

kyrkor, hällristningar, hålvägar och mycket mer. En fornlämning kan bestå av flera de-

lar. Ett gravfält kan exempelvis innehålla flera olika sorters gravar; domarringar, sten-

sättningar, resta stenar, rösen med mera. Dessa kan ha tillkommit under lång tid och 

de kan sträcka sig över ett stort område. 

 

Fornlämningar under vatten är exempelvis vrak, hamnanläggningar och fiskeanlägg-

ningar. För vrak gäller att de ska ha förlist före 1850. Tidsgränsen 1850 har inte alltid 

funnits, det är en förändring som kom när lagen reviderades 2014. 

 

Lämningar som antas ha tillkommit 1850 eller senare har inte ett automatiskt skydd. 

De kan dock fornlämningsförklaras, om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess 

kulturhistoriska värde.  

 

Både kända fornlämningar och sedan tidigare okända fornlämningar omfattas av lag-

skyddet. De kända fornlämningarna finns registrerade i Riksantikvarieämbetets Kul-

turmiljöregister. 

 

Övriga kulturhistoriska lämningar kallas de lämningar som inte uppfyller kraven för 

fornlämningar. De registreras ibland också i Kulturmiljöregistret. De har inte samma 

starka skydd som fornlämningar, men de berättar ändå om vår kulturhistoria. Det kan 

vara stenmurar, lämningar efter torp, kvarnar och sågar som tillkommit efter 1850, 

sentida militärhistoriska lämningar med mera.  

Innebörden av lagskyddet för fornlämningar 

Syftet med Kulturmiljölagen är att säkerställa fornlämningarnas långsiktiga beva-

rande. Vid nybyggnation eller anläggningsarbeten gäller därför grundregeln att forn-

lämningarna ska bevaras. Man ska alltså försöka att justera placering, utförande med 

mera så att man inte kommer i konflikt med fornlämningarna. Att det ändå ibland görs 

undantag innebär inte att man kan ha det som utgångpunkt i hanteringen. 
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• Skyddet innebär att det är förbjudet att bebygga, förändra, ta bort, gräva i, 

skada eller täcka över en fornlämning. 

• Varje enskild fornlämning har ett skyddsområde, ett fornlämningsområde. Det 

har samma lagskydd som fornlämningen. Storleken beslutas av länsstyrelsen. 

• Ingrepp i fornlämning samt dess skyddsområde kräver tillstånd från länssty-

relsen. 

• Vissa övriga kulturhistoriska lämningar ses som fornlämningar efter 2014 års 

förändringar i Kulturmiljölagen. Därför behöver man ibland göra en aktuali-

serad antikvarisk bedömning av en lämning, till exempel i samband med sam-

hällsplanering. Detta innebär att lämningen granskas och bedöms enligt nuva-

rande kriterier och praxis. Det är oftast lämningar från historisk tid, som krä-

ver en aktualiserad antikvarisk bedömning, exempelvis torp, kvarnar och hus-

grunder. De kan bedömas som fornlämningar om det finns belägg för till-

komst före 1850.  

• I Kulturmiljöregistret finns lämningar med benämningen ”Möjlig fornläm-

ning”. Detta innebär att lämningen kräver vidare utredning för att se om den 

ska bedömas som fornlämning. Ibland räcker en aktualiserad antikvarisk be-

dömning, men ofta krävs en arkeologisk utredning för att få svar på om läm-

ningen ska ses som en fornlämning.  

Fornlämningar i samhällsplaneringen 

Det är alltid fastighetsägare och/eller den som planerar att göra markingrepp inför ex-

empelvis byggnation, muddring eller väg- eller hamnutbyggnader som har ansvaret att 

ta reda på om fornlämningar kan komma att beröras. Man måste känna till eventuella 

fornlämningar på platsen, så att de inte skadas av misstag av t. ex. markarbeten. Därför 

ska man redan i planeringsstadiet kontrollera om någon fornlämning kan komma att 

beröras. Om känd fornlämning berörs rekommenderas en alternativ placering av bygg-

nationen. Också övriga markarbeten måste anpassas så att fornlämningen inte skadas. 

 

• Om en fornlämning berörs av en planerad byggnation eller av något planerat 

markingrepp, ta alltså kontakt med Länsstyrelsen. Utan tillstånd från Länssty-

relsen får inga markingrepp göras i en fornlämning. 

• Om andra markingrepp planeras i närheten av en känd fornlämning, eller på 

en plats det kan finnas någon ännu inte upptäckt fornlämning, är man också 

skyldig att kontakta Länsstyrelsen i god tid. Detta ska ske innan något arbete 

påbörjats. 

• Information om kända fornlämningar söks i Riksantikvarieämbetets Kultur-

miljöregister genom söktjänsten Fornsök.  

• Mer om att bygga i närhet till fornlämningar finns i Riksantikvarieämbetets 

broschyr ”Bygga och Bevara”. 

• Länsstyrelsens tillstånd krävs också för skogsavverkning, anläggande av stigar 

och parkeringsplatser och nedsättning av stolpar till skyltar inom fornlämning 

eller dess skyddsområde. Fråga gärna en antikvarie på Bohusläns museum, el-

ler Länsstyrelsens kulturmiljöenhet, om vad som gäller. 
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Ingrepp i fornlämning och arkeologiska undersökningar 

I första hand ska fornlämningar bevaras, men ibland är det nödvändigt att välja mellan 

att bevara eller att bebygga. I samband med större ingrepp som exempelvis vägbyg-

gen, nya bostadsområden, förläggning av sjöledningar och hamnutbyggnader, kan det 

vara svårt att helt undvika kontakt med fornlämningar. Länsstyrelsen gör då en avväg-

ning mellan byggprojektets betydelse och fornlämningarnas bevarandevärde. Det är 

därför nödvändigt att i ett tidigt skede av planeringen ta reda på om kända och icke 

kända fornlämningar kan komma att beröras, och att ta tidig kontakt med Länsstyrel-

sen. Bohusläns museum kan också ge råd. 

 

• Om en fornlämning trots allt ska tas bort kan Länsstyrelsen besluta att forn-

lämningen ska undersökas och dokumenteras, så att kunskapen om lämningen 

tas tillvara inför framtiden. Det är Länsstyrelsen som beslutar när en arkeolo-

gisk undersökning ska ske. En arkeologisk undersökning bekostas av fastig-

hetsägaren/exploatören.  

• Arkeologiska undersökningar genomförs oftast i flera steg. Anledningen till 

detta är att minimera ingreppen i fornlämningarna och ge bra kunskapsun-

derlag inför Länsstyrelsens fortsatta beslut. Underökningarna kan omfatta hela 

eller delar av fornlämningar. En delundersökt fornlämning har kvar sitt lag-

skydd för hela fornlämningen eller för den del som inte är undersökt, bero-

ende på undersökningens omfattning.  

• En arkeologisk utredning beslutas av Länsstyrelsen och genomförs när ett 

större markområde ska exploateras. Utredningen syftar till att upptäcka tidi-

gare okända fornlämningar. Detta är vanligt i samband med detaljplanering el-

ler inför linjeprojekt som vägbyggen eller ledningsdragningar. 

• En arkeologisk förundersökning innebär att man tar reda på fornlämningens 

utbredning och avgränsning. Ofta vill man också få en uppfattning om vilka 

typer av anläggningar och fynd som ingår, liksom fornlämningens datering.  

• En arkeologisk undersökning innebär att fornlämningen undersöks och doku-

menteras noggrant och fynd och prover samlas in. När undersökningen är av-

slutad är fornlämningen borttagen och har inte kvar sitt lagskydd. 

Om ny fornlämning upptäcks 

Även sedan tidigare okända fornlämningar är skyddade av Kulturmiljölagen. 

 

Om tidigare okända fornlämningar upptäcks exempelvis i samband med en arkeolo-

gisk utredning inför exploatering, har de alltså samma skydd som redan kända forn-

lämningar, och påverkar därmed förutsättningarna för fortsatt planeringsarbete. 

 

Om upptäckten sker under andra omständigheter, ta kontakt med Länsstyrelsens kul-

turmiljöenhet. Skicka in information vad det är som hittats, var lämningen hittats, med 

tydlig markering på en karta, samt kontaktuppgifter. En besiktning och bedömning av 

lämningen utförs. Om den bedöms uppfylla kriterierna för en fornlämning registreras 

den i Riksantikvarieämbetes Kulturmiljöregister. 
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Fornfynd 

Fornfynd kallas föremål från äldre tider som saknar ägare när de hittas, som påträffas i 

eller vid en fornlämning och har samband med denna eller antas vara från tiden före 

1850. Även dessa skyddas genom Kulturmiljölagen. Om man hittar ett fornfynd vän-

der man sig till Länsstyrelsen eller Bohusläns museum. Fynd på havsbottnen kan 

också anmälas till Kustbevakningen.  

 

Fynd i ädelmetall ska anmälas till Länsstyrelsen alternativt till en polismyndighet. 

Med ädelmetallfynd menas föremål som helt eller delvis består av guld, silver, koppar, 

brons eller annan legering med koppar. Fynd av två eller flera föremål, som antas ha 

nedlagts tillsammans ska också anmälas till Länsstyrelsen eller en polismyndighet.  

 

Det är inte tillåtet att leta efter fornfynd i fornlämningar. Det är inte heller tillåtet att 

använda metallsökare, annat än med särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. 

Vård av fornlämningar 

Klippa gräs, röja sly och ta ner enstaka träd och buskar på och invid fornlämningar är 

tillåtet, under förutsättning att markägarens ger sitt tillstånd. Det är däremot inte tillå-

tet att dra upp rötter, gräva bort stubbar, flytta stenar, jämna ut marken eller göra andra 

markingrepp utan tillstånd från Länsstyrelsen. Det kan vara bra att ta kontakt med 

Länsstyrelsen eller Bohusläns museum för rådgivning. 

Byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen 

Kulturmiljölagens tredje kapitel har bestämmelser om byggnadsminnen, och fjärde ka-

pitlet om kyrkliga kulturminnen.  

 

En byggnad liksom en park, trädgård eller annan anläggning av synnerligen högt kul-

turhistoriskt värde kan förklaras som byggnadsminne. Länsstyrelsen ansvarar för ut-

redning och beslut om byggnadsminnesförklaring. Byggnadsminnen har individuellt 

anpassade skyddsföreskrifter. Totalt sett mycket få byggnader är förklarade som bygg-

nadsminnen, och inga på Orust (nuläge 2020). 

 

Alla kyrkor tillhöriga Svenska kyrkan, uppförda före 1940, har ett skydd för de kultur-

värden som finns. Vissa kyrkor yngre än 1940 är också skyddade enligt ett särskilt be-

slut av Riksantikvarieämbetet. Skyddet omfattar även kyrkogårdarnas kulturvärden, 

och därmed i viss mån även byggnader på eller i direkt anslutning till kyrkogården. 

 

Alla kyrkorna på Orust omfattas av detta skydd. Skyddet är generellt utformat, dvs. 

det finns inte särskilda föreskrifter för varje enskild kyrka. Frikyrkor omfattas inte. 

 

För både byggnadsminnen och kyrkor gäller att inga ändringar eller ombyggnader får 

ske utan tillstånd från Länsstyrelsen. Vid tillståndsgivningen utses också en antikva-

risk medverkande, som ska följa arbetena. Observera att Kulturmiljölagens regler för 

kyrkobyggnader och byggnadsminnen inte hänger samman med Plan och Bygglagens 
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regelverk. Om sakkunnig varsamhet utses för åtgärder i en kyrka, kan det vara lämp-

ligt att den som är antikvarisk medverkande enligt KML för samma arbete kontaktas. 

Statliga byggnadsminnen 

Om statligt ägda byggnader förklaras som byggnadsminnen, liknar regelverket det 

som finns i KML, men det är Förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen 

som gäller, och i stället för Länsstyrelsen är det Riksantikvarieämbetet som hanterar 

tillståndsfrågor. 

 

På Orust är Måseskärs fyrplats förklarad som statligt byggnadsminne.  

Ortnamn  

I KML 1 kap. 4 § finns också bestämmelser om god ortnamnssed. Det innebär bl. a. att 

hävdvunna ortnamn inte ska ändras utan starka skäl, liksom att när man skapar nya 

namn ska beakta eventuell påverkan på hävdvunna namn. 

Miljöbalken (MB) 

Kulturvärden är ett allmänintresse 

Miljöbalken innehåller specifika bestämmelser om riksintressen, kulturreservat, bio-

topskydd mm, men också generella bestämmelser om miljöhänsyn, vilket även omfat-

tar kulturmiljön.  

 

Kulturvärden är ett allmänt intresse som ska beaktas i en god hushållning med mark- 

och vattenområden och den övriga fysiska miljön, inklusive bebyggd miljö och land-

skapsbild:  

MB 3 kap 6 § 

”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän 

synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till fri-

luftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- 

eller kulturmiljön.” 

Riksintressen 

Enligt 3 o 4 kap MB ska områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljö-

vården eller friluftslivet skyddas mot påtaglig skada.  

 

Riksantikvarieämbetet beslutar om vilka områden som är av riksintresse för kulturmil-

jövården. Det är riksintressebeskrivningen med värdemotivering som ligger till grund 

för bedömningar om vad som skulle kunna orsaka en påtaglig skada. Även åtgärder ut-

anför ett riksintresseområde kan påverka riksintresset och kan behöva beaktas.  
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Kulturreservat och naturreservat 

Miljöbalkens 7 kap reglerar också bildandet av naturreservat och kulturreservat. I 

Västra Götaland finns endast 5 kulturreservat (2020), inget på Orust. Däremot flera 

naturreservat. Många av Bohuskustens naturreservat innehåller också kulturvärden, 

som exempelvis välbevarade kulturlandskap. 

Plan- och bygglagen (PBL)  

Precis som i Miljöbalken framgår det i PBL 2 kap 2§ att kulturvärden är allmänna in-

tressen.  

 

I PBL finns flera bestämmelser som syftar till att värna platsens kulturvärden. De gäl-

ler i allmänhet både för bygglovspliktiga och icke bygglovspliktiga åtgärder. 

 

Relevanta lagrum återfinns i: 

• 2 kap 3 § Planläggning ska ske med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- 

och klimataspekter. 

• 2 kap 6 § (”anpassningskravet”) Vid planläggning, i ärenden om bygglov och 

vid åtgärder som inte kräver lov ska bebyggelse och byggnadsverk utformas 

och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl a kulturvärdena på 

platsen. 

• 4 kap 16 § reglering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i detaljplan. 

• 8 kap 13 § (”förvanskningsförbudet”) förbud mot förvanskning av en byggnad 

eller bebyggelsemiljö som är särskilt värdefull. 

• 8 kap 14 § underhåll ska göras varsamt så att byggnadsverkets kulturhistoriska 

värde bevaras. 

• 8 kap 17 § (”varsamhetskravet”) ändring av byggnad ska göras varsamt så att 

dess kulturhistoriska värden tas tillvara. 

Översiktsplanering  

I plan- och bygglagens tredje kapitel finns bestämmelser som rör översiktsplanering. 

Kulturvärden är ett av de allmänna intressen som ska tas tillvara. Det gäller de områ-

den som är av riksintresse för kulturmiljövården, och de övriga områden som på grund 

av sina kulturvärden har betydelse från allmän synpunkt, i dagligt tal kulturmiljöer.  

Detaljplanering 

Genom bestämmelser i detaljplan finns möjligheter att stärka skyddet för områdes kul-

turvärden. Flera olika planbestämmelser kan fungera som verktyg.  

• Genom begränsning av byggrätter och bestämmelser om placering och ut-

formning av bebyggelse kan det säkerställas att hänsyn tas till befintliga vär-

den vid ny bebyggelse.  

• Genom begränsning av byggrätter kring befintlig bebyggelse, liksom byg-

gandshöjd, kan man säkerställa att oönskade volymförändringar sker, eller att 

små hus rivs för att ersättas av större. 
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• Särskilt värdefulla byggnader enligt 8 kap. 13 § kan ges skyddsbestämmelser 

(q-bestämmelser) som preciserar vilka delar eller egenskaper hos en byggnad 

inte får tas bort, ändras, eller ska underhållas på ett visst sätt.  

• Genom varsamhetsbestämmelser enligt 8 kap. 17§ (k-bestämmelser) kan kom-

munen precisera vad varsamhetskravet innebär inom ett detaljplanerat om-

råde.  

• Särskilt värdefulla byggnader och sådana som utgör en väsentlig del av ett sär-

skilt värdefullt bebyggelseområde kan också beläggas med rivningsförbud.  

 

I skrivande stund (2020) är på Orust en stor andel av de kulturhistoriskt värdefulla be-

byggelsemiljöerna skyddade med bevarandeinriktade detaljplaner enligt PBL (Kärin-

gön, Mollösund, Nösund) eller äldre planer (Gullholmen, Härmanö).  

 

Planerna för Käringön, Mollösund och Nösund har tagits fram med en tydlig inrikt-

ning på att möjliggöra rimliga förändringar genom att de lägger tonvikt på varsamhets-

kravet. Här finns också Miljö och byggnadsprogram kopplade till detaljplanerna. Sam-

mantaget ger dessa planer mycket tydlig anvisning om att det är det befintliga bebyg-

gelsemönstret och det traditionella sättet att utforma bebyggelsen som ska råda vid 

både förändringar och tillägg. 

 

Planerna för Gullholmen och Härmanö är äldre och är utformade i förhållande till det 

som gällde före PBL, dvs. den då gällande Byggnadsstadgan 38§:  

 

”Åt byggnads yttre skall givas sådan utformning och färg, som stads- eller land-

skapsbilden fordrar och som befinnes lämplig såväl för byggnaden i och för sig som 

för en god helhetsverkan.  

 

Byggnad av större värde ur historisk, kulturhistorisk eller konstnärlig synpunkt må 

icke förvanskas vare sig genom arbeten å själva byggnaden eller genom bebyggelse 

i grannskapet.” 

 

Detta motsvarar dagens anpassningskrav PBL 2 kap 6§ och förvanskningsförbud PBL 

8 kap 13§. Gullholmenplanen är striktare formulerad vad gäller möjlighet till fortsatt 

bebyggelseutveckling än Härmanöplanen. 

Anpassningskrav, varsamhet och förvanskningsförbud 

Planläggning i form av översiktsplan och detaljplaner lägger grunden för hur kultur-

värden ska hanteras. Anpassningskrav, varsamhetskrav och förvanskningsförbud är se-

dan de viktigaste verktygen i den löpande hanteringen av kulturvärden. 

Anpassning till platsens kulturvärden PBL 2 kap 6 § 

”Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som 

inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och pla-

ceras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till… stads- 
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och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 

helhetsverkan.” 

 

Detta anpassningskrav är grunden för att bedöma om ett nytillskott ”passar in” i en be-

fintlig kulturmiljö. Det innebär att nya byggnader och byggnadsverk måste vara anpas-

sade till den befintliga miljön med avseende på dess kulturvärden, genom att ha en 

”lämplig utformning”. Det gäller även om- och tillbyggnader som får påverkan på om-

givningen.  

 

Precis vad som är ”lämpligt” beror på den omgivande kulturmiljöns egenskaper. Be-

finner man sig exempelvis inne i en välbevarad traditionell bebyggelsemiljö, så är det 

lämpligt att på något sätt anknyta till befintlig bebyggelses egenskaper. Befinner man 

sig däremot ute i en naturbetonad terräng, så kan det vara andra egenskaper som är 

lämpliga. I de rekommendationer som finns till de utvalda kulturmiljöerna på Orust 

finns en anvisning kring vad som är lämpligt på respektive plats. 

 

Lämpligheten ska alltså avgöras i förhållande till de natur- och kulturvärden som plat-

sen har. 

Förbud mot förvanskning 8 kap 13 § 

”En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 

eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Första stycket ska tillämpas också på  

1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats 

med stöd av 16 kap. 7 §,  

2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan 

eller i områdesbestämmelser,  

3. allmänna platser och  

4. bebyggelseområden” 

 

Detta är inte ett förbud mot förändring, utan ett krav på att byggnaden ska behålla sin 

karaktär. De egenskaper som gör byggnaden eller området särskilt värdefull är alltså 

skyddade. Den som vill genomföra en förändring måste när arbetena planeras och ge-

nomförs säkerställa att karaktären bibehålls. Denna karaktär kan bestå såväl av hel-

hetsutseende, volym och byggnadsstil, som viktiga detaljer, vilka tillsammans bygger 

upp den specifika karaktären. 

 

Förvanskning kan anses inträffa om exempelvis en väsentlig egenskap går helt förlo-

rad, om åtgärden inte är väl anpassad till husets (eller områdets) karaktär, eller om den 

går ut över (påverkar negativt) byggnadens (eller områdets) särart. 

 

För att kunna bedöma om karaktären påverkas eller ej vid bygglovgivning, räcker 

ibland inte enkla ritningar i skala 1:100, utan det kan krävas komplettering i form av 

foton, detaljritningar etc. för att tydliggöra effekten av en förändring. 
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I princip är alla de äldre hus som ingår i och är en del av motivet för kulturmiljöerna 

att betrakta som särskilt värdefulla, liksom även vissa yngre.  

 

Det gäller även för sammanhängande bebyggelseområden som bedömts som särskilt 

värdefulla, vilket innebär att andra byggnadsverk än byggnader (t ex en altan) inte hel-

ler får förvanska miljöns karaktär. Vilka dessa miljöer är framgår av respektive miljö-

beskrivning.  

 

Förvanskningsförbudet gäller oavsett om ändringen är bygglovs- eller anmälningsplik-

tig eller inte. 

Varsamhet PBL 8 kap 17 § 

”Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man 

tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, hi-

storiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.” 

 

Varsamhetskravet omfattar alla byggnader, men är särskilt viktigt att iaktta i de utpe-

kade kulturmiljöerna.  

 

Ändring av en byggnad ska alltid utföras varsamt, så att man tillvaratar byggnadens 

värden och kvaliteter. Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och ta tillvara dess 

tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.  

 

Det gäller oavsett om en åtgärd är bygglovs- eller anmälningspliktig eller inte.  

Underhåll och varsamhet PBL 8 kap 14 § 

”Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning 

och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska an-

passas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kultur-

historisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt vär-

defullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det 

underhållas så att de särskilda värdena bevaras.” 

 

Varsamhetskravet gäller som synes även vid underhåll, och ska även anpassas till om-

givningens karaktär. 

Rivningslov PBL 9 kap 34 §   

”Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som 

inte 

   1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 

   2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhisto-

riska, miljömässiga eller konstnärliga värde.” 

 

Inom detaljplanelagt område krävs rivningslov för att riva hela eller delar av byggna-

der. Rivningslov kan nekas med hänvisning till kulturhistoriskt värde enligt punkt 2 

ovan, även om byggnaden inte är belagd med rivningslov i detaljplan. Merparten äldre 
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byggnader inom de bevarandeinriktade detaljplanerna på Orust har sådana kulturhisto-

riska värden som avses i punkt 2. Byggnadens värde kan vara både dess egenvärde 

och dess värde som del i miljön. 

 

En ansökan om rivningslov ska enbart prövas mot dessa två förutsättningar. Den ska 

exempelvis inte prövas mot varsamhetskraven eller förvanskningsförbudet. 

 

Vid rivningsärenden i kulturmiljöer (och i vissa andra fall) är det viktigt att både en 

antikvarisk och en oberoende teknisk förundersökning görs, den senare för att klar-

lägga precis hur skadad byggnaden faktiskt är. I detta sammanhang ska påpekas att 

många äldre hus går att reparera även efter relativt påtagliga skador, och att det är rela-

tivt sällsynt att hela byggnaden är i så dåligt skick att rivning bör vara förstahandsal-

ternativ. 

 

Utanför detaljplanelagt område krävs inte rivningslov, däremot en rivningsanmälan.  

Bygglovsbefrielse 

Bygglovsbefrielse har införts för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. Bygglovsbe-

frielsen gäller dock inte om byggnaden eller bebyggelseområdet är särskilt värdefullt 

enligt 8 kap. 13 §. Detta är dock ett område där regelverket har förändrats flera gånger 

under senare år, och det är viktigt att hålla sig uppdaterad inom detta område. 

Tomter, staket och plank, altaner 

Huruvida bygglov krävs för olika anordningar på tomten beror på flera faktorer. Men 

gemensamt för både bygglovspliktiga och bygglovsbefriade åtgärder som kan klassas 

som byggnadsverk är att anpassningskravet i PBL 2 kap 6§ och förvanskningsförbudet 

i förhållande till omgivande miljö i PBL 8 kap 13§ gäller.  

 

Det handlar såväl om detaljutformningen, dvs. den estetiska gestaltningen, som om 

storleken och den effekt anordningen får på omgivningen. 

 

Vid nybyggnation gäller också att en tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt 

som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kultur-

värdena på platsen (PBL 8 kap 9 §).   

Yngre hus i de äldre miljöerna 

Orusts kulturmiljöer domineras av traditionellt uppförd bebyggelse. I dessa äldre be-

varandevärda miljöer finns också yngre byggnader, som inte är uppförda på tradition-

ellt sätt, och som har ett utseende som därmed avviker från majoriteten av den omgi-

vande bebyggelsen. Ibland har de ett direkt och starkt samband med den historia som 

kulturmiljön ska spegla, ibland är sambandet inte så starkt. För sådana hus gäller att de 

ska bedömas utifrån sina egna kvaliteter och tidskaraktär, samt utifrån vilken miljöpå-

verkan en förändring får. Det är anpassningskravet och förbudet mot förvanskning av 

bebyggelsemiljön som blir de primära bedömningsfrågorna, i och med att det är påver-
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kan på miljön som helhet som i de flesta sådana fall är det viktigaste. Varsamhetskra-

vet gäller, och om (individuellt) förvanskningsförbud ska vara tillämpligt får bedömas 

från fall till fall.  

Kulturmiljöer och PBL 

Begreppet ”kulturmiljö” i betydelsen kommunalt utvärderat område av kulturhistoriskt 

värde är inte uttryckligen reglerat i PBL. 

 

Men vid alla beslut enligt plan- och bygglagen ska även bestämmelserna i Miljöbal-

kens tredje och fjärde kapitel (hushållningsbestämmelserna) tillämpas, vilka även om-

fattar kulturvärden.  

 

Om beslut om bygglov tas inom en gällande detaljplan, så anses den grundläggande 

frågan om hänsyn till kulturvärden beaktad i och med detaljplanens framtagande (för-

utsatt att planen är någorlunda aktuell). Utanför detaljplan måste däremot hushåll-

ningsbestämmelserna beaktas (utredas) i varje bygglov.  

 

Inom de utvärderade kulturmiljöerna, kommunala eller av riksintresse, och där detalj-

plan saknas, kan kulturvärdena anses utredda, som stöd för beslut. Här finns också 

riktlinjer som visar hur man lämpligen tillvaratar de kulturhistoriska värdena. Man be-

höver alltså inte utreda i varje bygglov om det finns kulturvärden att beakta, det är re-

dan klarlagt. Ytterligare stöd för detta blir det när kulturmiljöerna ingår i den kommu-

nala översiktsplanen. 

 

Kulturvärden ska även beaktas på andra platser, där de är uppenbara och möjliga att 

styrka.  Man kan då behöva ta fram ett beslutsunderlag, mer eller mindre omfattande 

beroende, som vilka värden som finns och hur de bör beaktas. 

Övriga verktyg till stöd för kulturmiljöarbetet 

Miljökonsekvensbeskrivningar  

Om riksintressen riskerar att påverkas negativt, kan Länsstyrelsen kräva att en miljö-

konsekvensbeskrivning ska göras. Den kan omfatta en stor bredd av aspekter, eller en-

bart kulturmiljökonsekvenser, beroende på vilken fråga som är aktuell. 

Antikvarisk/Kulturhistorisk konsekvensanalys 

Även om inte ett formellt krav på miljökonsekvensbeskrivning finns, kan det vara 

lämpligt att göra en konsekvensanalys av påverkan på kulturmiljön om ett större bygg-

nadsföretag eller annan åtgärd planeras i eller i anslutning till en kulturmiljö, för att 

säkerställa att miljön bibehåller sina kvalitéer. 
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Det finns inga formella regler som styr hur en konsekvensanalys görs, men det måste 

finnas ett förslag som man kan utreda konsekvenserna av. Är man fortfarande i ett ti-

digt skede av processen, innan något förslag finns att ta ställning till, blir det i stället 

fråga om en kulturhistorisk utredning. 

Kulturhistorisk utredning, förstudie, förundersökning 

Kulturhistorisk utredning är ett relativt brett begrepp för utredningar man låter göra in-

för en förändring eller annan frågeställning. Det kan handla om förekomst av fornläm-

ningar inom ett område, i ett tidigt skede (dvs. innan Länsstyrelsen kopplas in och fat-

tar beslut om arkeologisk utredning), det kan handla om att precisera de kulturhisto-

riska värdena inom ett område, innan något färdigt förslag finns, eller annan frågeställ-

ning som behöver belysas.  

 

Det finns uppenbara likheter mellan utredningar och konsekvensanalyser. Men en ut-

redning kan göras tidigare i processen, och med bredare frågeställning, medan en kon-

sekvensanalys förutsätter att det finns ett konkret förslag att analysera. 

Antikvarisk förundersökning  

En särskild form av kulturhistorisk undersökning är Antikvarisk förundersökning, 

kopplad till bygglovssituationer, enligt BBR 2:311: 

BBR 2:311 

”Ändringsarbeten bör föregås av en förundersökning där såväl byggnadens kultur-

värden och övriga kvaliteter som brister tydliggörs. Förundersökningen bör göras 

så tidigt att dess resultat kan ligga till grund för den efterföljande projekteringen. 

Omfattningen av förundersökningen bör anpassas till åtgärdens omfattning och ob-

jektets art.” 

 

Förundersökningen kan ha två syften: Dels för att utreda frågor inför bygglovsbeslutet, 

dels för att vara ett referensmaterial på byggnadens utseende innan arbetena startar. 

Det går inte att följa upp kulturvärden i en kontrollplan (se nedan) om inte utseende 

före åtgärder finns dokumenterat. 

Mer detaljerade bygglovsansökningar.  

Vid prövning av om en åtgärd medför en förvanskning bör det klarläggas om åtgärden 

förändrar byggnadens karaktärsdrag eller skadar någon av de egenskaper som ligger 

till grund för byggnadens eller områdets kulturvärden. Det kan innebära att man behö-

ver mer detaljerat underlag än normalt för att kunna göra en bedömning. Det kan vara 

att det bifogas fotografier, ritningar i större skala på delar av huset eller på detaljer. 

Ytterligare beskrivningar kan också behövas. Ritningar i skala 1:100 räcker inte alltid 

för att kunna avgöra frågor om förvanskning eller varsamhet. 

Uppföljning vid samråd och med kontrollplan. 

Att följa upp kulturvärdena i en kontrollplan är fullt möjligt. Det har dock tillämpats 

mycket sparsamt utanför storstadsområdena. Om så sker ska man se till att lämpliga 
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antikvariska kontrollpunkter förs in i kontrollplanen, liksom att frågan bevakas vid de 

samråd som hålls.  

PBL 10 kap 7 §  

”Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och 

ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt 

sätt säkerställa att 

   1. alla väsentliga krav som avses i 8 kap. 4 § uppfylls, 

   2. förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 § följs, och 

   3. kraven på varsamhet enligt 8 kap. 17 och 18 §§ uppfylls.” 

 

För att kunna följa upp kulturvärden i byggprocessen krävs att det finns en doku-

mentation på utseende och karaktärsegenskaper före förändringen. Det kan ske genom 

antikvarisk förundersökning, men i mer okomplicerade fall så kan detta säkerställas 

genom att det på annat sätt finns en fullgod dokumentation i bygglovshandlingarna.  

 

Endast ritningar i skala 1:100 är inte fullgod dokumentation, det krävs mer detaljerade 

handlingar, t ex foto och detaljritningar, och eventuellt beskrivning i text. 

 

Fullt utbyggt ägnar sig detta bäst vid mer komplexa ombyggnadssituationer. I de en-

klare situationer som är mer vanliga, där t ex ett enbostadshus får en mindre tillbygg-

nad som en takkupa eller balkong, avgörs de flesta varsamhets- och förvanskningsfrå-

gor i bygglovsskedet, men det kan vara ett sätt att säkerställa att genomförandet stäm-

mer med intentionerna. 

 

I skrivande stund (vår 2020) skall sägas att systemet med egenkontroll och kontroll-

plan har utretts med syfte att åstadkomma förenklingar och förbättringar, och detaljer i 

ovanstående kan komma att förändras.  

 

Det ska påpekas att det också kan krävas bygganmälan vid underhåll, om bebyggelsen 

har någon form av uttalade skyddsbestämmelser i detaljplan, enligt Plan- och Byggför-

ordningen 6 kap 5§ 7 mom:  

 

”För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid… underhåll av ett så-

dant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmel-

ser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § andra stycket plan- och 

bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter. ” 
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Kulturmiljöer i ett förändrat klimat 

Klimatförändringarna, liksom arbetet med att motverka dem, kommer att påverka alla 

samhällssektorer, så även arbetet med kulturmiljöfrågor. Enligt den nationella strate-

gin för klimatanpassning som antogs 2018 ska en översiktlig och långsiktig riskbe-

dömning ingå i den riskanalys som görs i översiktsplan. 

 

Som underlag för bedömning hur kulturarvet kommer påverkas av klimatförändring-

arna finns utredningen ”Kulturarv för framtida generationer – Med klimatperspektiv 

på Västsveriges kulturarv” (Länsstyrelsens rapport 2016:48) kompletterat med kom-

munvis genomgång (Länsstyrelsens rapport 2016:48 bilaga 2). 

 

Analysen utgår från tidshorisonten 2100 och utgår från utsläppsscenariot RCP8,5. Den 

är gjord med hjälp av de klimatdata som SMHI tillhandahåller, dels som uppdaterade 

kartskikt och scenarier via SMHI:s hemsida, dels via länsvisa rapporter. För det fram-

tida klimatet i Västra Götaland finns ”Framtidsklimat i Västra Götalands län − enligt 

RCP-scenarier” (SMHI Klimatologi Nr 24, 2015) med komplettering av framtida 

havsnivåer ”Framtida havsnivåer i Sverige” (SMHI Klimatologi Nr 48, 2017), och 

”Data för framtida medelvattenstånd per kustkommun” (SMHI 20180123).  

 

Nya eller uppdaterade rapporter och underlag utkommer löpande. Länsstyrelsen i 

Västra Götaland har tagit fram en sammanställning av tillgängliga underlag i rappor-

ten ”Riskanalyser i ÖP - planeringsunderlag och förslag på metoder” (Rapport 

2020:10). 

 

I Västsverige har följande problemområden identifierats, som direkt eller indirekt på-

verkar kulturarvet:  

 

• Stigande havsnivå, med åtföljande nya översvämningsnivåer 

• Höga flöden och nivåer i sjöar och vattendrag, orsakade av ökad nederbörd, 

med åtföljande översvämningar, erosion och ökade skredrisker. 

• Den påverkan i tätortsmiljöer på de samlade kulturvärdena som kan bli effek-

ten av såväl klimatförändringarna själva, som av klimatanpassningsåtgärder. 

• Ökade risker för sårbara historiska byggnader, liksom ökade risker för arkiv 

och samlingar som finns i byggnader som påverkas av klimatförändringarna. 

• Det biologiska kulturarvet påverkas. Förändrade växtförutsättningar, i form av 

högre medeltemperaturer, längre växtperioder, ökad årsnederbörd, torrare 

somrar mm, kanske också förändrat växtmaterial, kommer påverka förutsätt-

ningarna för att bibehålla önskade utseenden på kulturhistoriskt värdefulla 

kulturlandskap, parker och trädgårdar.  

• Kulturhistoriskt värdefulla objekt och lämningar som finns i skogs- och jord-

brukslandskap kommer indirekt att påverkas, i och med att förutsättningarna 

för produktionens bedrivande kommer att förändras, t ex genom allt blötare 

marker med risk för körskador, etc. 
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1 Klimateffekter på Orusts kulturmiljöer 

Utifrån ovanstående har följande problem för kulturmiljöerna på Orust identifierats: 

1.1 Problem på grund av höjd framtida havsnivå 

Den generella problematiken för kustnära kulturlämningar ser ut så, att flertalet läm-

ningar, undantaget strandängar, klarar själva havsnivåhöjningen, medan det däremot är 

de framtida översvämningsnivåerna som blir problematiska.  

 

På Orust kan följande problematik identifieras: 

• Vattennära sjöbodar och bebyggelse i Slussen kan påverkas av framtida över-

svämningar. 

• Allmags varv påverkas av framtida översvämningar.  

• Vattennära byggnader i Stillingsöns badortsmiljö påverkas av framtida över-

svämningar. 

• Vattennära byggnader i Nösund påverkas av framtida översvämningar. 

• Sjöbodar, bebyggelse och bryggmiljöer i Mollösund påverkas av framtida 

översvämningar. Gäller hela sträckan från norra till södra hamnen. Även några 

byggnader på Mollön påverkas. 

• Sjöbodar och bebyggelse i Edshultshall påverkas av framtida översvämningar, 

framförallt innanför norra hamnen. 

• Sjöbods- och bryggmiljöerna i Hälleviksstrand påverkas av framtida över-

svämningar. Hela sjöbodsmiljön samt hamnplan drabbas, liksom enstaka lågt 

liggande byggnader in mot Lerkilen. Få bostadshus i övrigt påverkas. 

• Sjöbods- och bryggmiljöerna på Käringöns norrsida (samt enstaka andra 

byggnader) påverkas av framtida översvämningar 

• Sjöbodar och bebyggelse på Gullholmen/Härmanö påverkas av framtida över-

svämningar. Hela sjöbodsmiljön runt Gullholmen och på Härmanö påverkas, 

liksom en del lågt liggande bostadshus. Gäller även Lilla Gullholmen och 

Skottaren, vilken helt kan översvämmas. Vidare påverkas enstaka bodar och 

hus på Härmanö ända ner till Höpallen och kyrkogården. 

• Sjöbodsmiljön på Stocken påverkas av framtida översvämningar 

• Vattennära bebyggelse i Kungsviken påverkas av framtida översvämningar. 

Under senare tid har flera av de äldre husen ersatts med nya, men exempelvis 

Gösta Johanssons varv kommer att påverkas. 

1.2 Problem på grund av översvämningar och höga flöden i sjöar och vatten-
drag, liksom ökade risker för skred och erosion. 

I och invid vattendrag ökar riskerna för att kulturlämningar skadas av översvämningar, 

kraftiga vattenflöden, skred, eller påverkas av skredsäkringsåtgärder. På Orust finns 

inga stora vattendrag, men däremot kan perioder med mycket kraftigt regn, eller rik-

tiga skyfall så som 2002, leda till tillfälliga situationer som kan förorsaka skada. 
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Data saknas för att analysera framtida nivåer och flöden i sjöar och vattendrag på 

Orust, varför det i nuläget inte går att göra en fullständig analys. Men generellt måste 

man vara medveten om att riskerna finns på de platser där vattnet kan stiga eller kan få 

hög fallhastighet genom topografin, som exempelvis djupa bäckraviner som mynnar i 

en flack dalgång, som längs Storehamns västsida mot Morlandadalgången.  

1.3 Påverkan på tätortsmiljöer 

I tätortsmiljöer med kulturvärden påverkas både enskilda objekt och miljön som hel-

het. Framförallt framtida översvämningsskydd, riktlinjer för höjdnivåer för nybyggnat-

ion, samt generella klimatanpassningsåtgärder genomförda i större skala, som solpane-

ler och förändringar med syfte att spara energi, påverkar miljön.  

 

På Orust finns i flera av de kulturhistoriskt värdefulla kustsamhällena framtida över-

svämningsproblematik (se ovan). Hur detta ska lösas kommer att skilja sig från plats 

till plats, och påverkan på kulturmiljöerna kommer att variera.  

 

Vidare är bebyggelsebilden i de kulturhistoriskt värdefulla kustsamhällena mycket 

känslig för den utseendemässiga effekten av generella energianpassningsåtgärder, som 

exempelvis om solpaneler blir ett vanligt inslag.  

 

Väl avvägda riktlinjer för hantering av dessa frågor är nödvändigt. 

1.4 Påverkan på historiskt värdefulla byggnader 

Alla kulturhistoriskt värdefulla byggnader påverkas av främst de ökande nederbördni-

våerna och generellt fuktigare klimatet. Merparten av dessa problem kommer att han-

teras inom ramen för löpande underhåll och reparationer, där det blir viktigt att det 

sker med varsamhet och hänsyn till bebyggelsens kulturvärden. 

 

Vissa byggnader är dock mer känsliga och/eller mer utsatta än andra. På Orust kan bl a 

följande problematik identifieras: 

• Omfattande påverkan genom framtida översvämningar på bebyggelse i kust-

samhällen enligt ovan.  

• I Morlanda kyrka finns värdefulla interiördetaljer, bl a en av landets äldsta 

spelbara orglar, vilka inte får komma till skada genom vatten/fuktproblem. 

1.5 Påverkan på samlingar och arkiv 

• Hälleviksstrands hembygdsförenings sjöbod kan beröras av framtida över-

svämningar. 

• Huruvida det finns ytterligare samlingar tillhöriga hembygdsföreningar i loka-

ler som är långsiktigt klimatkänsliga bör klarläggas.  

1.6 Påverkan på historiskt värdefulla landskapsavsnitt 

Förutsättningarna för skötsel av kulturpräglade odlingslandskap med höga kulturvär-

den kommer att förändras. Risker för igenväxning ökar, med åtföljande högre krav på 
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skötsel och hävd. I dessa landskap finner man en biologisk mångfald, markslag och 

landskapselement karaktäristiska för markernas brukande under århundraden. Kan inte 

dessa bibehållas påverkas landskapens värde negativt. 

 

För sådana landskap på Orust kommer tillväxtbetingelserna för växter och djur gene-

rellt att bli mer gynnsamma, med ökade behov av hävd för att bibehålla de biologiska 

kulturvärdena, önskad karaktär och läsbarhet. Perioder av torka i de västra och mer 

kustnära delarna, främst sommartid, kommer visserligen att påverka växtbetingel-

serna, men behöver inte vara ett större problem för det biologiska kulturarvet. I kom-

munen kan särskilt nämnas kulturvärdena i de karaktäristiska kustlandskapen på Lyr, 

Valön, Härmanö, Råön, Vallerön, och Lavön. 

 

Strandängar på flera ställen i kommunen, fr a kring Kalvöfjorden, kommer att hamna 

under framtida havsnivå. 

1.7 Påverkan på historiskt värdefulla parker och trädgårdar 

Parker och trädgårdar kommer att påverkas av den ökade årsnederbörden, av de torr-

rare somrarna och av en förlängd växtperiod. 

 

På Orust är det framför allt park och trädgårdsmiljön vid Morlanda säteri där de histo-

riska värdena kan komma i konflikt med de framtida allt torrare somrarna. 

1.8 Påverkan på kulturlämningar i skogsmark 

Förutsättningarna för skogsbruket kommer att förändras. En ökad närvaro av skogs-

bruksåtgärder i kombination av klimatbetingade förändringar kommer öka risken för 

skador på kulturlämningar i skogsmiljö. I och med att vintrarna blir utan tjäle, och ne-

derbörden ökar, så ökar risken för körskador. Vidare ökar behovet av att hantera vat-

tenmängder exempelvis genom dränering. Ökade skador från skadedjur kommer att 

leda till snabbare avverkning med åtföljande behov av att forsla bort timret.  

 

Det som riskerar att drabbas är främst yttäckande lämningar, som exempelvis boplat-

ser, gravfält, torplämningar och spår av äldre odlingar och skogsbete. På Orust kan 

särskilt nämnas kulturvärdena i områdena Kultehamn och Storehamn. Västsveriges 

skogsmarker är dock inte fullständigt inventerade, här finns ofta fler kulturlämningar 

än vad som idag finns registrerat. 

1.9 Påverkan på kulturlämningar i jordbruksmark 

Förutsättningarna för jordbruket kommer att förändras. Stigande temperaturer, ökande 

årsmedelnederbörd, förlängda växtsäsonger, nya eller förändrade grödor mm, kommer 

att förändra hur jordbruket bedrivs. Vidare behovet av att hantera vattenmängder ex-

empelvis genom dikningar, dränering, erosionsskydd och invallningar. Generellt är 

problemet mindre på sandjordar och större på lerjordar.  
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Det som riskerar att drabbas är främst kulturlandskapselement i odlingsmark, som ex-

empelvis stenmurar, odlingsrösen, tegindelningar, brukningsvägar. Även landskapets 

helhetsbild och förståelsen av landskapet kan påverkas. Den biologiska mångfalden 

kommer att påverkas. 

 

På Orust gäller detta främst slättlandskap med sammanhängande odlingsmarker i 

Röra, Tegneby-Stala, Myckleby, Morlandadalgången från Morlanda och söder ut till 

Bro och Röd, samt Hoga-Vräland. 

2 Slutsatser 

Det som framgår av analysen är att det som kommer ha störst direkt påverkan på kul-

turmiljöerna är havsnivåhöjningen, och då främst i de kulturhistoriska bebyggelsemil-

jöerna. Själva havsnivåhöjningen i sig kommer inte att leda till särskilt stor påverkan 

på kortare sikt, däremot kommer framtida högvattenstånd medföra översvämningar i 

betydligt större omfattning än idag. 

 

Vissa områden med strandängar kommer också att helt översvämmas. 

 

Också kulturlämningar i skogsmiljöer är en kategori man kan förutse en viss påverkan, 

och detta under en lång period framöver. Det finns ingen specifik åtgärd som kan mot-

verka denna påverkan, utan här rör det sig om varsamhet vid arbeten i skogsmarker, 

liksom information och uppmärksamhet. Negativ påverkan på kulturlämningar i 

skogsmark är redan idag en aktuell fråga, och som kommer att accentueras framöver. 

 

Det finns en stor grupp skyddad kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på Orust. Den 

absoluta merparten av dessa byggnader är inte var för sig att betrakta som ömtåliga el-

ler sårbara ur klimatförändringsperspektiv. Däremot är de sammanhängande kulturhi-

storiskt värdefulla bebyggelsemiljöerna som helhet sårbara både för översvämnings-

problemen och för okänsligt genomförda klimatanpassningsåtgärder. 

 

Hanteringen av översvämningsproblem samt generellt tillämpade klimatanpassnings-

åtgärder har bedömts som den för Orust kommun viktigaste frågan att hantera i detta 

perspektiv. 

 

Det framgår också av analysen att merparten av påverkan ligger ett antal år fram i ti-

den. Det finns i flertalet fall god tid att planera och göra lämpliga avvägningar. Rikt-

linjer, förhållningssätt, planering mm liksom åtgärder för att bromsa klimatförändring-

arna är däremot redan idag en aktuell fråga, varför det blir angeläget att också kultur-

miljöaspekterna blir en del av klimatanpassningsarbetet. 
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3 Hantering av klimateffekter 

3.1 Översvämningshantering generellt 

Frågan om hantering av de kommande översvämningsproblemen i kulturmiljöerna är 

komplex. En del av detta ligger i att vi redan i nutid, genom riktlinjer, detaljplane-

bestämmelser eller konkreta åtgärder, ska försöka hantera problem som ligger många 

år fram i tiden. Effekterna av åtgärder för att hantera exempelvis översvämningar 

kommer sannolikt att påverka kulturmiljöerna långt före själva översvämningarna 

kommer att göra det. 

 

En annan del av komplexiteten ligger i osäkerheten i prognoserna för framtida havsni-

våer, det är ett av de mer osäkra områdena när det gäller att fastslå framtida förändrade 

förhållanden. Dels är det osäkert vilket utsläppsscenario som kommer att råda, och 

dels är det osäkert precis i vilken takt havsnivån höjs vid de nordeuropeiska kusterna. 

Fram till omkring 2050 är ökningen likartad för de flesta utsläppsscenarion, därefter 

ökar hastigheten i nivåhöjningen, men också osäkerheten om nivåerna. Därför måste 

man också ha med tidsaspekten, dvs när är det lämpligt att genomföra åtgärder. 

 

Det är en långsammare höjningstakt de närmaste decennierna fram till omkring 2050-

60, för att därefter öka. För Orust beräknar SMHI (2018) att år 2050 har havsnivån sti-

git med 14 cm i scenariot RCP4,5 och 17 cm i scenariot RCP8.5. Därefter ökar höj-

ningstakten. År 2100 beräknas nivåerna vara +39 respektive +66 cm. Dessa nivåer är 

medelvärden av flera olika prognoser (Data för framtida medelvattenstånd per kust-

kommun, SMHI 2018-01-23).  

 

Det är viktigt att ha med sig att havsnivån redan börjat stiga. Från år 1900 fram till 

idag har den stigit med drygt 15 cm. Takten har varit 1,2 mm/år fram till 1990, men är 

idag omkring 3 mm/år, vilket innebär att landhöjningen inte längre motverkar havsni-

våhöjningens effekter. (siffror från SMHI vid Nordic Conference on Climate Change 

Adaptation 2018). 

 

Ytterligare en effekt är att extremvärden (dvs extrema högvattensituationer) kan bli 

mer frekventa. Orust har ingen egen mätstation, utan värden extrapoleras från närmsta 

mätstationer på Smögen och i Stenungsund. Eftersom lokala geografiska förhållanden 

har stor påverkan, exempelvis hur hård vind kan driva på en redan hög vattennivå, så 

är det svårt att göra precisa prognoser för varje enskild plats med mindre att man gör 

en mer omfattande utredning. Se vidare ”Lokala effekter på extrema havsvattenstånd”  

(SMHI Oceanografi Nr 125, 2017). 

3.2 Översvämningshantering i kulturhistoriskt värdefulla kustsamhällen 

Gemensamt för de äldre kustsamhällen på Orust där framtida översvämningsproblem 

kommer att uppstå, är att de har en bebyggelsebild och topografi som gör det svårt att 

arrangera lämpliga översvämningsskydd. I en stadsmiljö exempelvis, finns ofta kaj-
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miljöer där man relativt enkelt (om än mycket kostsamt) kan anordna vallar/mu-

rar/högre kajer som löser problemet för övrig bebyggelse. Kustsamhällena med sina 

sjöbodsrader och bryggor erbjuder sällan sådana möjligheter. Erfarenheter från plan-

läggning i Mollösund visar att man måste göra detaljerade analyser över vilka kon-

kreta möjligheter som finns på varje plats. 

 

Ett alternativ är att varje enskild påverkad byggnad höjs (dvs får en högre grund). Det 

leder dock till andra problem, eftersom flertalet av de berörda byggnaderna och be-

byggelsemiljöerna omfattas av förvanskningsförbud enligt PBL 8:13. Det är i många 

fall svårt att genomföra höjningar på ett sätt som inte förvanskar husens karaktär. Ett i 

vissa lägen tänkbart handlingsalternativ utgår från det faktum att husen i första skedet 

får problem med grund/källare. Så länge vattnet inte förväntas nå stomme/fasad/tross-

botten, kan strategin då vara att säkra grunden/källaren för temporära översvämningar. 

Tidpunkten när känsliga delar av stommen påverkas kan ligga långt fram i tiden. 

 

Om byggnader höjs, kan motsvarande höjning av kringliggande marknivå och infra-

struktur behöva göras, där markförhållandena medger det. När marken inte kan höjas 

kan en lösning vara att anlägga bryggor och landgångar för att nå sjöbodar.   

 

För sjöbodar kan det vara något enklare att höja, de har oftare en enklare grundlägg-

ning på stolpar eller plintar, vilka enklare kan göras högre utan att karaktären påver-

kas. Höjning av sjöbodar har dessutom i flera fall skett redan tidigare, för att lösa pro-

blem med att högvatten gått in i sjöbodarna. Dokumentation av detta specifikt för 

Orust saknas, men finns för andra platser (Sotenäs), och det är ett rimligt antagande att 

det skett också i några fall också i sjöbodsmiljöerna på Orust. 

 

Själva översvämningsskydden, om sådana anordnas, måste också få lösningar vad gäl-

ler form och material som gör att deras utformning är lämplig med hänsyn till platser-

nas befintliga kulturvärden.  

 

Ytterligare en aspekt är kostnaden och nyttan av översvämningshanteringen. Man 

måste för varje plats göra analysera kostnad och nytta samt minst optimal tidpunkt för 

genomförandet. Ett verktyg för detta är en multi-kriterieanalys, vilket beskrivs i 

”Handbok för planeringsverktyg i klimatanpassningsarbete av det kustnära samhället” 

(Sweco Rapport 2017-07-05 ”Systemlösningar för utveckling av klimatanpassning av 

det kustnära samhället”). I handbokens beskrivning av vilka variabler som ska ingå i 

analysmodellen saknas dock kulturvärden, vilket är en brist och dessutom kan leda till 

att man i analysen inte tillgodoser relevanta lagkrav på hänsyn till kulturvärden.  

 

En annan faktor som får inverkan på de befintliga bebyggelsemiljöerna är riktlinjer för 

lägsta golvnivåer vid nybyggnation. Det kan innebära att kompletteringsbebyggelse i 

direkt anslutning till befintliga byggnader måste placeras på en avsevärt högre nivå än 

grannhusen, vilket kan ge oönskade och avvikande resultat.  
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3.3 Energianpassning 

Generellt genomförda energianpassningsåtgärder kan vad gäller utformning och utse-

ende komma i konflikt med de krav som idag finns i de kulturhistoriskt värdefulla be-

byggelsemiljöerna. Exempel på detta kan vara om solpaneler placeras på hustak i stor 

omfattning, eller fönsterbyten i energibesparande syften.  

4 Strategi för hantering av klimateffekter 

Det är uppenbart att det inte finns en enda typ av lösning som kan användas på alla 

platser. Man kommer att behöva göra platsspecifika studier.  

 

• Primärt bör en detaljerad genomgång göras, med syfte att närmre precisera 

omfattning av problematiken, förutsättningar för val av åtgärder, liksom kri-

tiska tidpunkter för insatser, dvs när i framtiden blir problemen sådana att de 

måste hanteras. 

• Utifrån detta kan man successivt och vid lämpliga tidpunkter fördjupa dessa 

analyser för att ha långsiktiga planeringsunderlag för respektive plats. I dessa 

fördjupade studier är kulturvärdena en av de faktorer som ska vägas in. 

• På varje plats ska då också alternativa handlingsalternativ belysas. 

• Detaljplaner som berör kulturhistoriskt värdefulla områden med framtida 

översvämningsrisker ska möjliggöra framtida översvämningshantering av be-

fintlig värdefull bebyggelse, men inte ställa krav på genomförande vid en tid-

punkt långt innan översvämningshanteringen blir aktuellt (såvida inte över-

svämningshanteringen är en del av planens syfte). Konsekvensanalys för över-

svämningshanteringens påverkan på kulturvärdena ska göras. 

• Väl avvägd policy/riktlinjer för hantering av energiåtgärder i kulturhistoriskt 

värdefulla bebyggelsemiljöer bör tas fram.  

5 Rekommendationer 

• Lösningar för klimatanpassning, inklusive översvämningshantering, måste i 

sin utformning vara anpassade till de krav som enligt PBL gäller i miljöerna 

som skydd för kulturvärdena (ingen förvanskning av vare sig byggnader eller 

bebyggelsemiljö, genomförande med varsamhet, och utformningar som är 

lämpliga med hänsyn till miljöernas kulturvärden). 

• Orts- och platsspecifika analyser ska ligga till grund för klimatanpassningsåt-

gärder, så att dessa på bästa sätt kan avpassas respektive miljös förutsätt-

ningar. 

• Vid genomförande av analyser inför klimatanpassningsåtgärder som berör de 

kulturhistoriskt värdefulla miljöerna ska kulturvärden finnas med bland de kri-

terier eller faktorer som ingår i analysen, och kulturhistorisk kompetens med-

verka i processen. 

• Flexibilitet i val av lösningar ska så långt möjligt tillämpas. 
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Utskottet för samhällsutveckling 2022-09-13 
 

 
§173 KS/2022:1206 
Antagande av kulturmiljöstrategi 2040 
 

Utskottets för samhällsutveckling beslut 
Föreslå kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta kulturmiljöstrategi 2040, daterad 2022-06-21. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan nuvarande kulturmiljöprogram antogs 1994 har en rad förändringar skett av den nuvarande 
miljön samtidigt som värderingarna förskjutits av vilka värden kulturmiljöerna besitter. 
Kommunens kulturmiljövärden behöver därför analyseras och värderas för att kunna utgöra 
beslutsunderlag för kommande detaljplaner, bygglovsprövningar med mera. Ett framtagande av 
ett nytt kulturmiljöprogram bedöms nödvändigt. 
 
Under 2018 beslutades att uppdra till förvaltningen att ta fram ett nytt kulturmiljö-program. 
 
Före detta sektor miljö- och bygg ansökte 2019 om bidrag för att genomföra arbetet med ett nytt 
kulturmiljöprogram. En konsult upphandlades för att genomföra arbetet tillsammans med 
förvaltningen. Efter utvärdering av anbud anlitades Bohusläns museum, för uppdraget. 
 
Ett stort arbete gjordes under 2019-2020 med allt från workshops, inventering i vält med mera. 
 
Rapporten samt underlagen som tog fram av Bohusläns museum presenterades på miljö- och 
byggnadsnämndens sammanträde 2021-01-20. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-01-
20 § 4 att lägga informationen om utredningen till handlingarna. 
 
Förvaltningen har nu under 2022 i samband med arbetet med Översiktsplanen arbetat om den 
tidigare rapporten som presenterades under 2021, och numera är förslaget en kulturstrategi 2040 
som kommer att vara ett underlag i den nya översiktsplanen. 
 
Med kulturmiljöstrategin 2040 är intentionen att ge möjlighet för, och visa hur, Orusts 
kulturmiljöer kan användas, utvecklas och bevaras så att de spår dagens samhälle lämnar blir 
ytterligare en årsring som får morgondagens orustbor att känna samma känsla av kontinuitet och 
trygghet som vi gör idag. 
 
Programmet består av två huvudsakliga delar, dels detta styrdokument, Kulturmiljöprogram 2040, 
och dels ett kunskapsunderlag som fungerar som handläggarstöd och verktyg för att nå målen i 
kulturmiljöprogrammet, genom att kunskapsunderlaget utgör en digital resurs är målet att 
Kulturmiljöprogram 2040 ska kunna uppdateras och hållas aktuellt genom att ny fakta tillförs allt 
eftersom dem blir tillgängligt. 
 
Kulturmiljöprogrammet är det politiskt antagna styrdokumentet med mål och delmål som pekar 
ut riktning och intentioner för hur kommunens kulturmiljöarbete ska bedrivas. 
 



 
 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2 
 
 
Utskottet för samhällsutveckling 2022-09-13 
 

Kunskapsunderlaget ger den kommunala organisationen och medborgarna en god övergripande 
kunskap om Orusts kulturmiljöer och ska användas som underlag av de kommunala 
förvaltningarna vid beredning och handläggning av kulturmiljöärenden. Kunskapsunderlaget 
tillför fakta till planering och i ärenden, men avvägning med andra intressen görs i varje enskilt 
ärende. 
 
Kulturmiljöstrategin har presenterats på miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i juli 2022. 
På grund av organisatoriska förändringar, där miljö- och bygg blivit en del av sektor 
samhällsutveckling, så behandlas denna strategi genom utskottet för samhällsutveckling där andra 
strategiska dokument för sektorn behandlas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-12 
Kulturmiljöstrategi 2040, daterad 2022-06-21 
Kunskapsunderlag del 1 – Historik, daterad 2020-09-30 
Kunskapsunderlag del 2 – Beskrivning och rekommendationer, daterad 2020-09-30 
Kunskapsunderlag del 3 – Klimatpåverkan på kulturmiljöer i Orust kommun, daterad 2020-09-30 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Michael Relfsson (FO) föreslår utskottet för samhällsutveckling att återremittera ärendet till 
förvaltningen, så att förslag till kulturmiljöstrategi 2040 kan läggas ut på kommunens webbsida 
för inhämtande av allmänhetens synpunkter. 
 
Göran Karlsson (S), Ulla Buhr (S), Håkan Bengtsson (M) och Rolf Sörvik (V) föreslår 
kommunstyrelsen överlämna följande förslag till kommunfullmäktige att besluta: 
Anta kulturmiljöstrategi 2040, daterad 2022-06-21. 
 
Beslutsgång  
Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Göran Karlssons (S), Ulla Buhrs (S), Håkan 
Bengtssons (M) och Rolf Sörviks (V) förlag till beslut. 
 
Beslutet skickas till 
Byggchef 
Planchef 
Utvecklingschef 
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Kommunförvaltningen
Katarina Levenby, sektorchef
telefon 0304-33 41 17
e-post: katarina.levenby@orust.se

Godkännande av samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Godkänna upprättat samverkansavtal om naturbruksutbildning åren 2023-2026.

Sammanfattning av ärendet
Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den 
ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den 
skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och 
nu gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022. 

VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. Arbetet med det nya förslaget 
började under hösten 2020 med en utvärdering av det nu gällandet avtalet. Alla 
kommuner erbjöds då möjlighet att lämna synpunkter och förslag via de representanter 
som kommunalförbunden samt Göteborgs stad har i samverkansorganet Ledningsråd 
Naturbruk. Under våren 2021 presenterades ett förslag baserat på utvärderingen och de 
önskemål som förts fram sedan det nu gällande avtalet trädde i kraft. Innan förslaget 
skickades på remiss ville samverkansorganet Politiskt Samråd Naturbruk att fler 
alternativ för avtalets framtida utformning skulle undersökas. Därefter har ett antal 
dialoger förts och möjliga alternativ utretts i samarbete mellan VästKom och VGR.
Samverkansavtalet som samtliga kommuner ska ta ställning till gäller under perioden 
2023-01-01--2026-12-31.

För att samverkansavtalet ska träda i kraft måste samtliga kommuner välja att 
underteckna det.

Bedömning
Avtalet omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsvarande 
utbildningar inom gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen Programinriktat 
val och Yrkesintroduktion, samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom 
naturbruksområdet. Utbildningarna erbjuds vid skolenheterna: 
• Sötåsen, med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Hästhållning, Trädgård samt 

gymnasiesärskola. 
• Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism. 
• Uddetorp, med inriktningen Lantbruk.
• Hästutbildningarna är samlade på Axevalla utanför Skara. 

Vuxenutbildningarna erbjuds vid alla ovan nämnda skolenheter.
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Avtalet gäller elever och studerande folkbokförda i någon av Västra Götalands 
kommuner.

Genom avtalet uppdrar kommunerna till regionen att dels vara huvudman för 
naturbruksutbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dels erbjuda 
vuxenutbildning på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.

Avtalet syftar till att alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till 
moderna naturbruksutbildningar med hög kvalité till självkostnadspris inom 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Avtalet 
ska vidare stärka och främja samverkan mellan parterna med målet att vidareutveckla 
kompetensförsörjningen och stimulera en hållbar utveckling inom naturbruksområdet.
De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av regionen och 
till hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. För elever i gymnasiesärskolan 
betalar kommunen hela utbildningskostnaden.

Det som har varit en fråga för diskussion kring fortsatt avtal har varit att vi idag har flera 
naturbruksskolor som inte drivs av regionen och därför inte heller delfinansieras av 
regionen. I vårt närområde finns Dingle Naturbruksgymnasiet, Naturbruksgymnasiet 
Nuntorp samt några enstaka inriktningar på gymnasieskolor inom Fyrbodalsområdet. 
När någon av våra elever väljer att läsa på någon av dessa skolor så får vi som kommun 
betala hela kostnaden och regionen betalar inte halva kostnaden. För kommuner som 
ligger nära dessa skolor har detta en stor ekonomisk påverkan och kritiska röster har 
höjts kring detta. 

Vad gäller Orust kommun så har vi i dagsläget ett fåtal elever som valt att läsa på 
Nuntorp. Vi kan se över tid att vi nästan alltid har några få elever som väljer någon av 
ovanstående gymnasieskolor där inte regionen är huvudman. Det innebär ökade 
kostnader. En plats via regionen kostar cirka 100 000 kronor medan en plats på de 
övriga naturbruksgymnasierna kostar cirka 200 000 kronor. Det är ett fåtal elever hos 
oss detta berör så vi anser att kostnaden är hanterbar för vår kommun.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-23 att godkänna kommunens yttrande som sitt 
remissvar; det vill säga att kommunen inte har några synpunkter på avtalet och har för 
avsikt att underteckna det.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-01

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Katarina Levenby
Sektorchef Lärande
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Hans Dahlström
dahlstrom@swedbergs.se 

Förordnande som notarius publicus

Beslut
Länsstyrelsen förordnar dig, Hans Dahlström, att från och med den 1 
september 2022 till och med den 31 augusti 2032 vara notarius publicus 
med Stenungsunds, Orusts, Tjörns och Kungälvs kommuner som 
tjänstgöringsområde.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har den 8 juni 2022 ledigförklarat uppdraget som notarius 
publicus i Stenungsunds, Orusts, Tjörns och Kungälvs kommuner. Jan 
Bredin, den nuvarande notarius publicus inom Stenungsunds, Orusts, 
Tjörns och Kungälvs kommuner har meddelat Länsstyrelsen att han inte 
är intresserad av att fortsätta sitt uppdrag efter det att hans förordnande 
går ut den 31 augusti 2022. Anna Chorell, Hans Dahlström och Leya 
Inci har anmält sitt intresse för uppdraget. 

Motivering till beslutet
Av handlingarna i ärendet framgår bland annat att du uppfyller de 
formella krav som ställs för att kunna bli förordnad som notarius 
publicus. Du har varit verksam på olika advokatbyråer sedan 2005 och är 
sedan 2009 advokat. Swedbergs advokatbyrå, där du är verksam nu, har 
kontor och mottagning i Stenungsund. 

Länsstyrelsen anser att allmänhetens behov av notarius publicus inom 
Stenungsunds, Orusts, Tjörns och Kungälvs kommuner måste 
tillgodoses. Med hänsyn till din mångåriga erfarenhet som jurist och 
eftersom du uppfyller de formella krav som ställs för att kunna bli 
förordnad som notarius publicus bedömer Länsstyrelsen att du ska 
förordnas som notarius publicus med Stenungsunds, Orusts, Tjörns och 
Kungälvs kommuner som tjänstgöringsområde. Vid bedömningen har 
hänsyn även tagits till de uppgifter som Anna Chorell och Leya Inci 
lämnat. 

Beslut 

Datum
2022-08-31 

 

Ärendebeteckning 
214-24010-2022 

mailto:dahlstrom@swedbergs.se


Länsstyrelsen Västra Götaland Beslut 

2022-08-31 

2 (2)

214-24010-2022 

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 1 § förordningen (1982:327) om notarius publicus ska 
länsstyrelsen förordna minst en notarius publicus i varje län.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsjurist Anja Garstad med handläggare Nadja 
Arvidsson som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till
Anna Chorell 
Leya Inci
Utrikesdepartementet
Stenungsunds kommun
Orusts kommun
Tjörns kommun
Kungälvs kommun
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Sammanträdesdatum 2022-09-14 

Tid: 15:00-15:50 

Plats: Rodret 

 

Beslutande 

Claes Olsson (S), ordförande 

Göran Hermansson (S), ersätter Annika Andersson (L) 

Monica Norin Gillenius (L), ersätter Lars-Erik Anderström (M) 

Anders Tenghede (V), ersätter Anders Wingård (FO) 
    

Ersättare 

Det finns inga ersättare utöver de som tjänstgör som ledamöter. 

 

Övriga närvarande 

Helena Maxon, administrativ chef 

Ninette Averdal, handläggare, § 34 

Susanne Nyström, handläggare, §§ 35-38 

Camilla Holmgren sekreterare 

 

Justeringsdag: 2022-09-14 

 

Justerare: Göran Hermansson (S) 

 

 

 

 

Camilla Holmgren Claes Olsson (S) Göran Hermansson (S) 

sekreterare ordförande justerare 
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Tillkännagivande om justerat protokoll 

 
Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens 

digitala anslagstavla. 

 

Överförmyndarnämnden för Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund 

 

Justeringsdatum: 2022-09-14 

Paragrafer: 33-44 

Datum då anslaget sätts upp: 2022-09-14 

Datum då anslaget tas ner: 2022-10-06 

 

Förvaringsplats för protokoll: Överförmyndarenheten 

 

 

 

 

Camilla Holmgren 

Sekreterare 
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§ 33 

  

Fastställande av föredragningslistan 

 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan enligt förslag. 
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§ 34 Ärendenr 9185/Dnr 76 

 

Begäran om samtycke till placering av omyndigas tillgångar samt 

återkallande av samtycke till uttag (Akt nr 9185) 
 

 

Sekretess 

_______________________ 
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§ 35 Ärendenr 7147/Dnr 90 

 

 

Begäran om samtycke till uttag från överförmyndarspärrat konto 

(Akt nr 7147) 
 

 

Sekretess 

_______________________ 
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§ 36 Ärendenr 8132/Dnr140  

 

Begäran om samtycke till fastighetsförsäljning (Akt nr 8132) 

 

 

Sekretess 

_______________________ 
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§ 37 Ärendenr 9471/Dnr 63 

 

Begäran om samtycke till fastighetsförsäljning (Akt nr 9471) 

 

 

Sekretess 

_______________________ 
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§ 38 Ärendenr 9539/Dnr 34 

 

Begäran om samtycke till överlåtelse av bostadsrätt inom dödsbo 

(Akt nr 9539) 
 

 

Sekretess 

_______________________ 
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§ 39 Dnr ÖFN 2022/4  

 

Reviderad budget för överförmyndarnämnden 2023 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att föreslå Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds 

kommuner att budgetera 5 440 tkr vilket innebär 1360 tkr/kommun för 2023  

(190 tkr mindre per kommun jämfört med tidigare föreslagen budget). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vid framtagande av budgeten för 2023 förväntades att ställföreträdarutredningens förslag till 

lagändringar skulle gå igenom vilket skulle påverka ansvar och arbetsmängd inom 

överförmyndarnämndens ansvar from 2023.  

Då budgeten varit oförändrad de senaste åren trots höjda löner och förändrade lagkrav kring 

dokumentation och kommunicering räknades det med ett behov om utökning som möjliggör 

två medarbetare.  

Nu kommer inte de föreslagna ändringarna från ställföreträdarutredningen att träda ikraft from 

2023 och vi ser därför att det bara finns behov av en utökning med drygt en årsarbetare (samt 

andra tillhörande kostnader som följer med ytterligare en medarbetare).  

Denna utökning för att kunna utföra uppdraget rättssäkert och kunna möte upp de förändrade 

krav som följer av lag och påpekanden från revision och tillsynsmyndigheter.  

Budgetförslaget som beslutades vid sammanträdet 2022-02-16 för 2023 var 6 200 tkr dvs 

1550 tkr/kommun. Med beaktande av ovanstående bör denna siffra revideras till 5 440 tkr 

vilket innebär 1360 tkr/kommun vilket är 190 tkr lägre per kommun 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-2022-07-26 

Överförmyndarnämndens beslut 2022-06-16 §4 

Tjänsteskrivelse 2022-01-14 

 

Beslutet skickas till:  

Lilla Edets kommun 

Orust kommun  

Tjörns kommun  

Stenungsunds kommun 
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§ 40 Dnr ÖFN 2022/9 

 

Sammanträdestider Överförmyndarnämnden 2023 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att fastställa datum för sammanträden 2023 till;  

2 februari, 22 mars, 3 maj, 14 juni, 13 september, 25 oktober och 13 december.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämnden för Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommer ska besluta 

om mötestider för sina sammanträden 2023. Förslag utgår från samma antal sammanträden 

som föregående år.  

Sammanträdena äger rum i kommunhuset i Stenungsund klockan 15:00-17:00. Kallelsen och 

handlingar skickas ut per post 7 dagar före sammanträdesdagen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-25 

 

 

Beslutet skickas till:  

Lilla Edets kommun  

Orust kommun  

Tjörns kommun 

Stenungsunds kommun 
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§ 41 Dnr ÖFN 2021/12 

 

Deluppföljning intern kontrollplan 2022 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen och beslutar att överlämna uppföljningen till 

kommunstyrelsen för kännedom. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen kap. 6 § 6 ska nämnderna var och en inom sitt område se till att den 

interna kontrollen är tillräcklig. Intern kontroll är en process som är en del av styrsystemet i 

kommunen. Den interna kontrollen ska bidra till att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål 

uppnås, att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt, information om 

verksamheten och att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera efterlevs. 

Internkontrollplanen innehåller fyra identifierade riskområden med plan för uppföljning för 

överförmyndarnämnden. Riskområdena är graderade i risk och väsentlighet. Insatser görs för 

att mäta förekomsten av de beskrivna riskerna och åtgärder kommer att skapas för att undvika 

att de blir verklighet. En delårsuppföljning är gjord och presenteras nu för nämnden 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-22 

Deluppföljning intern kontrollplan ÖFN 2022 daterad 2022-07-20 

 

Beslutet skickas till:  

Lilla Edets kommun, Orust kommun, Tjörns kommun 

Kommunstyrelsen Stenungsunds kommun 
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§ 42 Dnr ÖFN 2022/10  

 

Dokumenthanteringsplan för sektorsgemensamma delar och sektor 

stödfunktioner 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att anta dokumenthanteringsplanen för sektorsgemensamma 

delar och sektor stödfunktioner i de delar som överförmyndarnämnden ansvarar för. 

Överförmyndarnämnden beslutar att gallringsfristerna får tillämpas retroaktivt från och med 

år 1997. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med Stenungsunds kommuns arkivreglemente (KF 2021-04-15 § 78) ska varje 

myndighet upprätta en plan som beskriver myndighetens allmänna handlingar och hur dessa 

hanteras.  

 

Dokumenthanteringsplanerna i Stenungsunds kommun har i sin helhet omarbetats och 

redovisas i en gemensam ny framtagen mall per sektor. Förvaltningen har även utarbetat en 

sektorsgemensam plan som beskriver handlingar som förekommer i alla kommunens sektorer. 

 

Överförmyndarnämnden föreslås att anta dokumenthanteringsplanen för sektorsgemensamma 

delar och sektor stödfunktioner i de delar som överförmyndarnämnden ansvarar för samt 

besluta att gallringsfristerna i planerna får tillämpas retroaktivt från och med 1997 och framåt. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-09-06 

Dokumenthanteringsplan för sektorsgemensamma delar och sektor stödfunktioner 

 

Beslutet skickas till:  

erika.ohrn@stenungsund.se 
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§ 43  

 

Redovisning av ordförandebeslut 
 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att notera informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande i överförmyndarnämnden har fattat följande beslut: 

- 2022-06-30 Begäran om samtycke till bostadsrättsförsäljning inom dödsbo 

(akt nr 9449). 

- 2022-06-27 Begäran om samtycke köp av bostadsrätt (akt nr 8808) 

- 2022-09-01 Begäran om samtycke till pantsättning av bostadsrätt (akt nr 8808) 

 

Beslutsunderlag 

Ordförandebeslut beslutat 2022-06-30 

Ordförandebeslut beslutat 2022-06-27 

Ordförandebeslut beslutat 2022-09-01 
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§ 44 

 

Information från verksamheten 

 
Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning 

 

• Information om verksamheten 

• Uppföljning verksamhetsmål 

- 542 årsräkningar ska inkomma och 540 har inkommit 

297 är granskade. 

- Tre ställföreträdare har 10 uppdrag.   

 

• Aktuella domar 

- Akt 9038, överklagat arvode. Tingsrätten avslår överklagandet 

- Akt 5839, överklagat beslut om att entlediga god man, Tingsrätten och Hovrätten 

avslår överklagandet  

- Akt 6246, Överklagat arvode, Uddevalla Tingsrätten avslår överklagandet 

 

• Övrigt  

- Granskningsvecka under v. 37. 

- Personalförstärkning 15 % med erfaren handläggare året ut.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr ÖFN 2022/4
2022-07-26

 
Helena Maxon Till överförmyndarnämnden 
Administrativ chef 
 
 
Reviderad budget för överförmyndarnämnden 2023 

 
Förslag till beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att föreslå Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds 
kommuner att budgetera 5 440 tkr vilket innebär 1360 tkr/kommun för 2023 (190 tkr mindre 
per kommun jämfört med tidigare föreslagen budget).  

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid framtagande av budgeten för 2023 förväntades att ställföreträdarutredningens förslag till 
lagändringar skulle gå igenom vilket skulle påverka ansvar och arbetsmängd inom 
överförmyndarnämndens ansvar from 2023.  
Då budgeten varit oförändrad de senaste åren trots höjda löner och förändrade lagkrav kring 
dokumentation och kommunicering räknades det med ett behov om utökning som möjliggör 
två medarbetare.  
Nu kommer inte de föreslagna ändringarna från ställföreträdarutredningen att träda ikraft from 
2023 och vi ser därför att det bara finns behov av en utökning med drygt en årsarbetare (samt 
andra tillhörande kostnader som följer med ytterligare en medarbetare).  
Denna utökning för att kunna utföra uppdraget rättssäkert och kunna möte upp de förändrade 
krav som följer av lag och påpekanden från revision och tillsynsmyndigheter.  
Budgetförslaget som beslutades vid sammanträdet 2022-02-16 för 2023 var 6 200 tkr dvs 
1550 tkr/kommun. Med beaktande av ovanstående bör denna siffra revideras till 5 440 tkr 
vilket innebär 1360 tkr/kommun vilket är 190 tkr lägre per kommun 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-26 
Överförmyndarnämndens beslut 2022-06-16 §4 
Tjänsteskrivelse 2022-01-14 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Överförmyndarenheten 
 
 
Helena Maxon   
Administrativ chef 



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr ÖFN 2022/4
2022-07-26

 
Beslut skickas till 
Lilla Edets kommun 
Orust kommun  
Tjörns kommun  
Stenungsunds kommun 



 

 
 

Tjänsteskrivelse Dnr ÖFN 2022/9
2022-07-25

 
Helena Maxon Till överförmyndarnämnden 
Administrativ chef 
 
 
Sammanträdestider Överförmyndarnämnden 2023 

 
Förslag till beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att fastställa datum för sammanträden 2023 till;  
2 februari, 22 mars, 3 maj, 14 juni, 13 september, 25 oktober och 13 december.  

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndarnämnden för Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsunds kommer ska besluta 
om mötestider för sina sammanträden 2023. Förslag utgår från samma antal sammanträden 
som föregående år.  
Sammanträdena äger rum i kommunhuset i Stenungsund klockan 15:00-17:00. Kallelsen och 
handlingar skickas ut per post 7 dagar före sammanträdesdagen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-07-25 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Överförmyndarenheten 
 
 
Helena Maxon   
Administrativ chef 
 
 
Beslut skickas till 
Lilla Edets kommun  
Orust kommun  
Tjörns kommun 
Stenungsunds kommun 



 

 

Bilaga Dnr ÖFN 2022/12
2022-07-21

 
Helena Maxon 
 
 
Bilaga – Deluppföljning av intern kontrollplan ÖFN 2022 
 
  
Begreppsförklaring 

Riskområden - Beskrivning av den risk som ligger till grund för kontrollmomentet. 

Risk och väsentlighetsgrad - Sammanlagda risk och väsentlighetsgrad utgör prioriteringsgrund för 
riskområden. 

Risk/sannolikhet att något går fel/inte fungerar rangordnas enligt följande skala:  
1. Osannolik - Har aldrig hänt förr, förväntas inte hända inom överskådlig framtid. 
2. Mindre sannolik - Finns kända fall, kan hända inom fem år. 
3. Möjlig - Finns flera kända fall, förväntas hända inom 

fem år. 
4. Sannolik - Har inträffat förr, förväntas hända inom 

12 månader. 
 
Väsentlighet/konsekvens om något går fel/inte fungerar 
rangordnas enligt följande skala:  
1. Försumbar – Exempelvis: Huvudmannen kommer 

inte att lida någon rättsförlust pga detta. 
2. Lindrig – Exempelvis: Påverkar troligen inte 

huvudmannen ekonomiskt eller att hen lider 
rättsförlust.   

3. Kännbar – Exempelvis: Kan påverka 
minderårig/huvudman så att hen lider någon typ av 
rättsförlust.  

4. Allvarlig – Exempelvis: Huvudmannen har ingen 
som kan företräda hen, minderårig eller huvudman kan lida ekonomisk eller annan skada. Felaktig 
kostnad för kommun/skattebetalare.  

 
Kontrollmoment - Konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall 
eliminera riskerna. Exempel på detta kan vara rutiner, arbetssätt, processer 

Kontrollmetod - Beskrivning av hur, när och hur frekvent kontrollmomentet ska genomföras. 

Utfall - resultat av granskning 

Eventuella åtgärder - utifrån utfall genomföra åtgärder för att minska risken 
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Bilaga Dnr ÖFN 2022/12
2022-07-21

 

 

 

 

Riskområde Kontroll- 
moment 

Kontrollmetod Utfall Åtgärder 

Risk att det 
finns 
handlingar 
arkiverade som 
borde gallrats 

Dokument-
hanteringsplan  
med tillhörande 
plock/gallringslis
ta. 
 
Rutiner 
framtagna för 
hur gallring ska 
göras vid avslut 
av ärenden 

Stickprov av 20 
arkiverade akter som är 
äldre än 3 år för att se 
om 
dokumenthanteringsplan
en följts. 

Ej med i 
deluppföljning, 
följs upp under 
hösten 

Inga åtgärder i 
nuläget 

Risk att 
sekretessklassa
de uppgifter 
eller känsliga 
personuppgifte
r röjs/lämnas 
ut. 

Finns rutin om 
att känsliga 
personuppgifter 
inte får sändas 
via e-post.  
Tjänsteskrivelser 
som innehåller 
sekretessuppgift
er trycks på rosa 
papper till de 
förtroendevalda 
 

Stickprov av 20 sända e-
postmeddelande som rör 
personärenden inom 
överförmyndarverksamh
eten för att se om de 
innehåller känsliga 
uppgifter. 
 
Kontroll vid två 
sammanträden om alla 
rosa handlingar 
återlämnats. 

Uppföljning 21 
juli 2022:  
14 sända e-post 
svar på inkomna 
frågor till 
överförmyndarm
ail. 
11 av dessa 
innehöll inga 
sekretess eller 
känsliga 
uppgifter.  
I 2 fanns känsliga 
uppgifter i bilaga 
som bifogats och 
i 1 dessa och 1 av 
dem fanns 
känsliga 
uppgifter i 
ämnesraden. 
Kontrollerat 
handlingar för 
sammanträdet 
20 april. 7 av åtta 
handlingar 
återlämnade, 8e 
personen ej 
närvarat efteråt 
 

Ytterligare 
utbildningsinsat
ser för att 
uppmärksamma 
på att  
även internt 
vidarebefordrad
e e-post inte får 
innehålla 
känsliga 
uppgifter. 
 
Påskynda 
arbetet med 
framtagande av 
säker e-post 
 
 
 
 
 
Påminna 
förtroendevald 
om att ta med 
handlingarna 
till nästa 
sammanträde.  
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Riskområde Kontrollmoment Kontrollmetod Utfall Åtgärder 
Risk att 
personuppgifter inte 
behandlas i enlighet 
med 
dataskyddsförordninge
n (GDPR) 
 

Överförmyndarnämnd
en är ytterst ansvariga 
för hur 
personuppgifter 
behandlas Enligt 
dataskyddsförordning
en (EU 2016/679) ska 
en 
personuppgiftsansvari
g tillhandahålla den 
registrerade viss 
information om 
personuppgiftsbehand
lingar som sker under 
dennes ansvar.   
Idag hanterar 
verksamheten flertalet 
personuppgifter och 
har ett arbetssätt för 
att följa lagstiftningen 

Stickprovskontroll 
av 5 (motsvarar 
drygt 10 % av 
blanketterna) 
blanketter med 
personuppgifter.   
Framgår det på 
blanketten var 
personen kan 
finna information 
om: 
 Ändamål med 

behandlingen 
 Rättslig grund 

för 
behandlingen 

 Vilka 
personuppgift
er som 
behandlas  

 De 
registrerades 
rättigheter  

 Information 
om hur man 
klagar till 
tillsynsmyndi
gheten   

Ej med i 
deluppföljning
en, följs upp 
under hösten. 

Inga åtgärder i 
nuläget                   

Risk att handläggning 
inte sker i enlighet med 
inriktningsambitionen i 
verksamhetsplanen 

Finns en inriktnings-
ambition/prioriterings
ordning om när 
handläggning ska 
påbörjas. 

Stickprov av 
totalt 15 ärenden 
uppdelat på 3 
olika områden. 

Uppföljning 20 
juli 2022 av 
uttagsbegäran, 
föreläggande 
från Tingsrätt 
och fastighets-
försäljning. 
Kontrollerat 2 
ärende av 
varje 
ärendetyp 
(totalt 6) 
Samtliga dessa 
ärende är 
hanterade i 
enlighet med 
inriktnings-
ambitionen  

Ingå åtgärder 
i nuläget 
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Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2022-09-08

  
 
 
 
 
§ 146 Dnr: KS 2022/695 
 
Svar på revisionsrapport om grundläggande granskning av 
överförmyndarnämnden 2021 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige noterar överförmyndarnämndens svar på de förtroendevalda revisorernas 
grundläggande granskning av överförmyndarnämnden 2021.  

 
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning 
av Överförmyndarnämnden. Syftet med granskningen var att ge revisorerna underlag att 
bedöma om Överförmyndarnämnden säkerställt en tillräcklig styrning och intern kontroll.  
 
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är EY:s sammanfattande 
bedömning att överförmyndarnämnden inte full ut har säkerställt styrningen för att 
verksamheten ska nå de uppställda målen.  
När det gäller uppföljning och intern kontroll är bedömningen att nämnden säkerställt en 
tillräcklig uppföljning och intern kontroll.  
 
Revisionen rekommenderar överförmyndarnämnden att säkerställa åtgärder för att uppfylla 
verksamhetsmålen och nämndens uppdrag.  
 
 
Beslutsunderlag 
Beslut kommunstyrelsen 2022-08-29 § 240 
Beslut överförmyndarnämnden 2022-06-15 § 29 
Tjänsteskrivelse 2022-06-03 
Överförmyndarnämndens svar på kommunrevision rapport daterat 2022-06-03  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Pettersson Bell (ST) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslut skickas till 
Helena.maxon@stenungsund.se 



 

Detta protokoll är elektroniskt signerat och 
juridiskt bindande.  

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunfullmäktige
2022-09-08

Hans.gillenius@stenungsund.se 
Pia.andell@stenungsund.se 
kommun@tjorn.se 
kommunen@lillaedet.se  
kommun@orust.se 
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§90 KS/2022:601 
Uppföljning av granskning avseende bygglovsprocessen 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna de åtgärder som föreslås i tjänsteskrivelse daterad 2022-04-04.  
2. Överlämna miljö- och byggnadsnämndens beslut som svar till revisionen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Ernst and Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Orust kommun genomfört 
en uppföljning avseende granskning av bygglovsprocessen som genomfördes 2019. Syftet med 
uppföljningen har varit att följa upp hur miljö- och byggnadsnämnden har hanterat de 
rekommendationer som ställdes i den ursprungliga granskningen.  
 
Uppföljning visar att nämnden till en viss del vidtagit åtgärder för att tillse att bygglovsprocessen 
är ändamålsenlig. Uppföljningen visar att flertalet utvecklingsarbeten pågår för att förbättra 
informationen till sökande, skapa tydliga rutindokument för bygglovsprocessen, aktuell och tydlig 
delegationsordning samt arbeta för kortade handläggningstider. Vi ser dock fortsatta 
utvecklingsområden avseende kvalitetssäkring av beslut, säkerställa efterlevnad av plan- och 
bygglagen, uppföljning av centrala nyckeltal och kvalitetsmått samt säkerställa 
kompetensförsörjningen. Vidare ser vi utvecklingsområden kopplat till nämndens protokoll.  
 
Kommunrevisionen önskar, senast den 9 maj, få ett skriftligt svar på vilka eventuella åtgärder 
som miljö- och byggnadsnämnden planerar att vidta med anledning av de iakttagelser och de 
kvarstående samt ny rekommendation som redovisas i rapporten.  
 

Förvaltningen har mottagit uppföljningsrapport och nedan finner ni svar på 
rekommendationerna.  

Följande rekommendationer kvarstår då revisorerna iakttagit brister eller utvecklingsområden:  

 Utveckla former för kvalitetssäkring av bygglovsprocessen, till exempel genom 
egenkontroller eller kollegial granskning av ärenden och delegationsbeslut 
 

Svar: Förvaltningen arbetar idag med kollegial granskning av ärenden och delegationsbeslut. Varje 
tjänsteskrivelse går genom chef. Nämnden gör också stickprov vid varje nämndssammanträde 
vilket också beskrevs under dialog med revisionen. Enheten ska arbeta med framtagande av 
skriftliga rutiner för kvalitetsgranskning av bygglovsprocessen, som beskriver följande 
kontrollobjekt vid granskning av ärenden eller delegationsbeslut.  
 

 Säkerställa att bygglovsprocessen uppfyller alla krav i PBL. 
Svar: Miljö- och byggnadsnämnden har under lång tid haft långa handläggningstider och den 
lagstadgade handläggningstiden på 10 veckor har inte följts. Idag finns det fler resurser än tidigare 
vilket gör att vi hinner handlägga fler ärenden och de senare ärendena som kommit in har haft en 
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Kommunfullmäktige 2022-08-18 
 

handläggningstid på cirka 5 veckor. Enheten arbetar med kön från två håll för att på ett effektivt 
sätt kunna beta ner kön, vilket har givit effekt. 

 Utveckla informationen som ges till allmänheten via exempelvis kommunens hemsida 
avseende bygglov och bygglovsprocessen. 

Svar: Ett arbete påbörjades hösten 2021 med en del sidor på hemsidan för att förenkla och skapa 
bättre information till sökanden. Kommunen arbetar nu med en helt ny hemsida, och i samband 
med det arbetet kommer även bygglovsprocessen utvecklas externt, för att förenkla och 
förtydliga.  

 Säkerställa efterlevnad av bygglovsprocessen  
Svar: Mallar och rutiner tas fram och omarbetas kontinuerligt. Förvaltningen behöver strukturera 
upp och processen med tillhörande rutiner och riktlinjer. Detta görs under 2022. Vi kommer 
även att äska medel för att byta ärendehanteringssystemet Lex.  
 

 Stärka systematiken gällande uppföljning av centrala nyckeltal och kvalitetsmått för 
verksamheten 

Svar: Förvaltningen och nämnden följer idag upp inkomna ärenden och utgående beslut, på såväl 
nämndssammanträden och verksamhetsmöten. Förvaltningen följer dessutom upp idag ärenden 
som inkommit där komplettering föreläggs inom tre veckor respektive 10 veckor. Idag saknas det 
dock ett ärendehanteringssystem som möjliggör viktiga nyckeltal, då allt får göras manuellt.  

 Tillse ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning för att säkerställa 
kompetensförsörjning både på kort och lång sikt 

Svar: Idag möjliggör vi distansarbete enligt kommunens riktlinjer, samt att vi har tillgång till 
kontor i Göteborg som möjliggör för distansarbete och därmed kan behålla personal.  

 Säkerställa att nämndens protokoll är transparenta och i enlighet med kommunallagen 
Svar: Protokollen är från och med mars månads sammanträde publicerade på kommunens 
hemsida, och är därmed transparanta för allmänheten enligt kommunallagen.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2022-04-20 § 66 att: 

1. Godkänna de åtgärder som förslås i tjänsteskrivelse daterad 2022-04-04. 
2. Överlämna miljö- och byggnadsnämndens beslut som svar till revisionen. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-04 
Uppföljning av granskning avseende bygglovsprocessen, daterad 2022-03-10 
 
Beslutet skickas till 
Revisionen 
Kommunstyrelsen för kännedom 

 
 



ÄrendenummeLäsår Skolform Bifall/Avslag Bifallna färdmedel Avslagna färdmedel Fr.o.m. datumT.o.m. datum Beslutsdatum Ansvarig handläggare

2022/00776  2022/2023 Grundskola Avslag
Busskort(folkbokföringsadress), 
Skolbuss(folkbokföringsadress) 2022‐08‐18 Pia Hansson

2022/00787  2022/2023 Grundskola Avslag Busskort(folkbokföringsadress) 2022‐08‐19 Pia Hansson

2022/00793  2022/2023 Grundskola Avslag
Busskort(folkbokföringsadress), 
Skolbuss(folkbokföringsadress) 2022‐08‐21 Pia Hansson

2022/00790  2022/2023 Grundskola Bifall Skolbuss (folkbokföringsadress) 2022‐08‐26 Pia Hansson

2022/00791  2022/2023 Grundskola Bifall Skolbuss (folkbokföringsadress) 2022‐08‐26 Pia Hansson
2022/00796  2022/2023 Grundskola Avslag Busskort(folkbokföringsadress) 2022‐08‐26 Pia Hansson

2022/00797  2022/2023 Grundskola Bifall Busskort (folkbokföringsadress) 2022‐08‐26 Pia Hansson

2022/00800  2022/2023 Grundskola Avslag
Busskort(folkbokföringsadress 
och växelvis adress) 2022‐08‐26 Pia Hansson

2022/00801  2022/2023 Grundskola Avslag

Busskort(folkbokföringsadress), 
Taxi(folkbokföringsadress), 
Skolbuss(folkbokföringsadress) 2022‐09‐08 Pia Hansson

2022/00807  2022/2023 Grundskola Bifall Busskort (växelvis boende) 2022‐09‐09 Pia Hansson
2022/00810  2022/2023 Grundskola Avslag Skolbuss(växelvis boende) 2022‐09‐09 Pia Hansson
2022/00735  2022/2023 Grundskola Avslag Busskort(folkbokföringsadress) 2022‐09‐09 Pia Hansson

2022/00768  2022/2023 Grundskola Bifall
Busskort (folkbokföringsadress), 
Skolbuss (folkbokföringsadress) 2022‐08‐17 2023‐06‐15 2022‐08‐18 Pia Hansson

2022/00769  2022/2023 Grundskola Bifall
Busskort (folkbokföringsadress), 
Skolbuss (folkbokföringsadress) 2022‐08‐17 2023‐06‐15 2022‐08‐18 Pia Hansson

2022/00773  2022/2023 Grundskola Bifall
Busskort (folkbokföringsadress), 
Skolbuss (folkbokföringsadress) 2022‐08‐17 2023‐06‐15 2022‐08‐18 Pia Hansson

2022/00772  2022/2023 Grundskola Bifall
Busskort (folkbokföringsadress), 
Skolbuss (folkbokföringsadress) 2022‐08‐17 2023‐06‐15 2022‐08‐18 Pia Hansson

2022/00774  2022/2023 Grundskola Bifall Skolbuss (folkbokföringsadress) 2022‐08‐17 2023‐06‐15 2022‐08‐18 Pia Hansson

2022/00779  2022/2023 Grundskola Bifall Skolbuss (folkbokföringsadress) 2022‐08‐17 2023‐06‐15 2022‐08‐18 Pia Hansson



2022/00782  2022/2023 Grundskola Bifall Skolbuss (folkbokföringsadress) 2022‐08‐17 2023‐06‐15 2022‐08‐18 Pia Hansson

2022/00783  2022/2023 Grundskola Bifall Skolbuss (folkbokföringsadress) 2022‐08‐17 2023‐06‐15 2022‐08‐18 Pia Hansson

2022/00785  2022/2023 Grundskola Bifall Skolbuss (folkbokföringsadress) 2022‐08‐17 2023‐06‐15 2022‐08‐18 Pia Hansson

2022/00786  2022/2023 Grundskola Bifall Skolbuss (folkbokföringsadress) 2022‐08‐17 2023‐06‐15 2022‐08‐18 Pia Hansson

2022/00758  2022/2023 Grundskola Bifall
Taxi (växelvis boende), Skolbuss 
(folkbokföringsadress) 2022‐08‐17 2023‐06‐15 2022‐08‐21 Pia Hansson

2022/00759  2022/2023 Grundskola Bifall
Busskort (växelvis boende), 
Skolbuss (folkbokföringsadress) 2022‐08‐17 2023‐06‐15 2022‐08‐21 Pia Hansson

2022/00775  2022/2023 Grundskola Bifall Skolbuss (växelvis boende) 2022‐08‐17 2023‐06‐15 2022‐08‐21 Pia Hansson
2022/00729  2022/2023 Grundskola Bifall Skolbuss (växelvis boende) 2022‐08‐17 2023‐06‐15 2022‐08‐25 Pia Hansson

2022/00781  2022/2023 Grundskola Bifall Skolbuss (folkbokföringsadress) 2022‐08‐20 2023‐06‐15 2022‐08‐18 Pia Hansson

2022/00794  2022/2023 Grundskola Bifall Skolbuss (folkbokföringsadress) 2022‐08‐23 2023‐06‐15 2022‐08‐26 Pia Hansson

2022/00799  2022/2023 Grundskola Bifall

Busskort (växelvis boende), 
Skolbuss (folkbokföringsadress 
och växelvis adress)

2022‐08‐25, 
2022‐09‐01 2023‐06‐15 2022‐09‐01 Pia Hansson

2022/00798  2022/2023 Grundskola Bifall Skolbuss (folkbokföringsadress) 2022‐09‐01 2023‐06‐15 2022‐08‐26 Pia Hansson
2022/00792  2022/2023 Grundskola Bifall/Avslag Busskort (växelvis boende) Busskort(folkbokföringsadress) 2022‐09‐01 2023‐06‐15 2022‐09‐01 Pia Hansson

2022/00806  2022/2023 Grundskola Bifall Busskort (folkbokföringsadress) 2022‐09‐01 2023‐06‐15 2022‐09‐01 Pia Hansson

2022/00802  2022/2023 Grundskola Bifall Busskort (folkbokföringsadress) 2022‐09‐01 2023‐06‐15 2022‐09‐01 Pia Hansson

2022/00804  2022/2023 Grundskola Bifall
Busskort (folkbokföringsadress), 
Skolbuss (växelvis boende) 2022‐09‐01 2023‐06‐15 2022‐09‐01 Pia Hansson

2022/00777  2022/2023 Grundskola Bifall/Avslag Skolbuss (folkbokföringsadress) Busskort(folkbokföringsadress) 2022‐09‐05 2023‐06‐15 2022‐09‐01 Pia Hansson

2022/00778  2022/2023 Grundskola Bifall/Avslag Skolbuss (folkbokföringsadress) Busskort(folkbokföringsadress) 2022‐09‐05 2023‐06‐15 2022‐09‐01 Pia Hansson

2022/00803  2022/2023 Grundskola Bifall

Busskort (växelvis boende), 
Skolbuss (folkbokföringsadress 
och växelvis adress) 2022‐09‐05 2023‐06‐15 2022‐09‐01 Pia Hansson



2022/00808  2022/2023 Grundskola Bifall Busskort (folkbokföringsadress) 2022‐09‐09 2023‐06‐15 2022‐09‐09 Pia Hansson
2022/00809  2022/2023 Grundskola Bifall Skolbuss (växelvis boende) 2022‐09‐09 2023‐06‐15 2022‐09‐09 Pia Hansson



Dellista Kommunstyrelsen Utskrivet: 2022-09-20 16:22
Utskrivet av: Emelie Werling Söderroos

Diarienr Fastighet Ärende Datum Delegations paragraf
KS/2022:1329 Ansökan om 

transporttillstånd, 31 aug -  
30 nov, Orust Yacht 
Service AB

2022-08-24 KS Del/2022 § 423

KS/2022:1346 Föreningsstöd 2022 
SVANESUNDS 
SEGELSÄLLSKAP 
Sammanställning lokalt 
aktivitetsstöd

2022-08-25 KS Del/2022 § 424

KS/2022:1341 Föreningsstöd 2022 Torp 
Goif Sammanställning 
lokalt aktivitetsstöd

2022-08-25 KS Del/2022 § 425

KS/2022:1338 Föreningsstöd 2022 
Gilleby IF 
Sammanställning lokalt 
aktivitetsstöd

2022-08-25 KS Del/2022 § 426

KS/2016:1946 Lägenhetsarrende för 
brygga och vattenområde 
av fastigheten Svanesund 
2:2, BRF Svanesund

2022-08-25 KS Del/2022 § 427

KS/2022:1271 Gångtestintyg till ansökan 
om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad B.S

2022-08-29 KS Del/2022 § 428

KS/2022:1362 Föreningsstöd 2022 
Henåns scoutkår 
Sammanställning lokalt 
aktivitetsstöd

2022-08-29 KS Del/2022 § 429

KS/2022:1347 Föreningsstöd 2022 
Henåns IF 
Sammanställning lokalt 
aktivitetsstöd

2022-08-29 KS Del/2022 § 430

KS/2022:1375 Föreningsstöd 2022 
Myckleby IK 
Sammanställning lokalt 
aktivitetsstöd

2022-08-30 KS Del/2022 § 431

KS/2022:57 Föreningsstöd 2022 
Friluftsfrämjandet Orust 
Investeringsstöd eller 
projektstöd

2022-08-30 KS Del/2022 § 432

KS/2022:1366 Föreningsstöd 2022 
Brattås CK Stöd för 
föreningsdriven simskola

2022-08-30 KS Del/2022 § 433

KS/2022:1366 Föreningsstöd 2022 
Brattås CK Stöd för 
föreningsdriven simskola

2022-08-30 KS Del/2022 § 434

KS/2022:1384 Föreningsstöd 2022  
Sammanställning lokalt 
aktivitetsstöd

2022-08-30 KS Del/2022 § 435

KS/2022:1359 Begäran om yttrande över 
byggnation på fastigheten 
Varekil 1:167, 
tidsbegränsat bygglov för 
tillbyggnad med 
kontorsmodul

2022-08-30 KS Del/2022 § 436

KS/2022:1296 Begäran om yttrande över 
byggnation på fastigheten 
Morlanda-Slätthult 1:33, 
uppställning av 
arbetsbodar 
(tidsbegränsat bygglov)

2022-08-30 KS Del/2022 § 437

KS/2022:1292 Begäran om yttrande över 
byggnation på fastigheten 
Morlanda-Slätthult 1:33, 
tillbyggnad samt 
nybyggnad av 
avloppsreningsverk

2022-08-30 KS Del/2022 § 438

KS/2022:1396 Föreningsstöd 2022 
Föreningen Mollösund 
Stöd för upprustning av 
badplats

2022-08-31 KS Del/2022 § 439



KS/2022:1410 Föreningsstöd 2022 
Svanesunds GIF 
Sammanställning lokalt 
aktivitetsstöd

2022-09-02 KS Del/2022 § 440

KS/2022:361 Föreningsstöd 2022 
Föreningen Kungsviken 
Stöd för upprustning av 
badplats

2022-09-02 KS Del/2022 § 441

KS/2022:603 Ansökan om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade. G.J.

2022-09-05 KS Del/2022 § 442

KS/2022:1182 Ansökan om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade, J.A

2022-09-05 KS Del/2022 § 443

KS/2022:1336 Ansökan om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade, M.T

2022-09-05 KS Del/2022 § 444

KS/2022:1199 Ansökan om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade E.G

2022-09-05 KS Del/2022 § 445

KS/2022:1270 Ansökan om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade L.O

2022-09-05 KS Del/2022 § 446

KS/2021:1106 Ansökan om att få köpa 
kommunal mark i 
anslutning till Mollösund 
5:393

2022-09-05 KS Del/2022 § 447

KS/2022:89 Föreningsstöd 2022 Orust 
Ridklubb Investeringsstöd 
eller projektstöd

2022-09-06 KS Del/2022 § 448

KS/2022:1361 Föreningsstöd 2022 Orust 
IBK Sammanställning 
lokalt aktivitetsstöd

2022-09-06 KS Del/2022 § 449

KS/2022:1449 Antagande om lokalt 
kollektivavtal KOM KR 
Kompetens-och 
omställningsavtal i lydelse 
2022-10-01

2022-09-08 KS Del/2022 § 450

KS/2022:1404 Ansökan om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade, T.T

2022-09-12 KS Del/2022 § 451

KS/2022:1395 Ansökan om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade, A.O

2022-09-12 KS Del/2022 § 452

KS/2022:1388 Ansökan om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade, B-M.K

2022-09-12 KS Del/2022 § 453

KS/2022:1403 Ansökan om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade, L.O

2022-09-12 KS Del/2022 § 454

KS/2022:1305 Ansökan om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade, R.H

2022-09-12 KS Del/2022 § 455

KS/2022:1441 Begäran om yttrande över 
byggnation på fastigheten 
Röra-Lunden 1:65, 
nybyggnad av 3 stycken 
lokal/verkstad

2022-09-12 KS Del/2022 § 456

KS/2022:286 Föreningsstöd 2022 
Flatö-Malö 
Hembygdsförening Stöd 
för museiverksamhet

2022-09-14 KS Del/2022 § 457

KS/2022:287 Föreningsstöd 2022 
Flatö-Malö 
Hembygdsförening 
Investeringsstöd eller 
projektstöd

2022-09-14 KS Del/2022 § 458

KS/2022:1067 Föreningsstöd 2022 
Studieförbundet 
Vuxenskolan Stöd till 
kulturarrangemang

2022-09-14 KS Del/2022 § 459

KS/2022:1103 Föreningsstöd 2022  Stöd 
till kulturarrangemang

2022-09-14 KS Del/2022 § 460

KS/2022:1093 Föreningsstöd 2022 
Slussens Teatersällskap 
Stöd till 
kulturarrangemang

2022-09-14 KS Del/2022 § 461



KS/2022:1213 Föreningsstöd 2022 
Orusts Teaterförening 
Stöd till 
kulturarrangemang

2022-09-14 KS Del/2022 § 462

KS/2022:1319 Föreningsstöd 2022 
Orusts slöjd Stöd till 
kulturarrangemang

2022-09-14 KS Del/2022 § 463

KS/2022:1205 Föreningsstöd 2022 
Textival Stöd till 
kulturarrangemang

2022-09-14 KS Del/2022 § 464

KS/2022:143 Föreningsstöd 2022 
Nösunds Kulturhistoriska 
Sällskap Stöd till 
kulturarrangemang

2022-09-14 KS Del/2022 § 465

KS/2022:1379 Begäran om yttrande över 
byggnation på fastigheten 
Härmanö 2:129, 
tillbyggnad av fritidshus 
(ändring av beviljat lov)

2022-09-14 KS Del/2022 § 466

KS/2022:1378 Begäran om yttrande över 
byggnation på fastigheten 
Svanesund 2:75, 
fasadändring/uppsättning 
av solceller

2022-09-14 KS Del/2022 § 467

KS/2022:1377 Begäran om yttrande över 
byggnation på fastigheten 
Härmanö 2:148, 
fasadändring av 
lokal/uppsätting av 
solceller

2022-09-14 KS Del/2022 § 468

KS/2022:1483 Nyttjanderättsavtal för 
blocksäkring på 
fastigheten Varekil 1:172

2022-09-15 KS Del/2022 § 469

KS/2022:1447 Ansökan om tillstånd 
enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter, 
Offentlig auktion, 
Hamntorget Henån,  
A497.587/2022

2022-09-15 KS Del/2022 § 470

KS/2022:1283 Uppsägning av 
arrendeavtal för 
tecknande av nytt 
Käringön 1:1, sopskjul 
(K32)

2022-09-15 KS Del/2022 § 471

KS/2022:70 Föreningsstöd 2022 
Gilleby IF 
Investeringsstöd eller 
projektstöd

2022-09-13 KS Del/2022 § 472

KS/2022:1501 Flytt av fordon SGA 440 2022-09-19 KS Del/2022 § 473
KS/2022:1445 Ansökan om 

parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade, H.L

2022-09-19 KS Del/2022 § 474

KS/2022:1487 Begäran om yttrande över 
byggnation på fastigheten 
Varekil 2:1, nybyggnad av 
industribyggnad/lagerlokal

2022-09-19 KS Del/2022 § 475
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§ 24 Mötes öppnande  


Ordförande Robert Yngve hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  


§ 25 Val av justerare  


Förslag till beslut:   


att  välja Anders Paulsson, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll. 


Styrelsen beslutar: 


att välja Anders Paulsson, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.  


§ 26 Fastställande av dagordning 


Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet. 


Förslag till beslut:   


att  fastställa dagordning enligt utskick med tillägg under nya frågor:  


Erbjudande från  Samordningsförbundet Södra Vänern om gemensamt ESF-projekt med 


Fyrbodals perspektiv.  


Styrelsen beslutar: 


att fastställa dagordningen enligt utskick med tillägg under nya frågor:  


Erbjudande från  Samordningsförbundet Södra Vänern om gemensamt ESF-projekt med 


Fyrbodals perspektiv.  


§ 27 Styrelseprotokoll nr 1 – 2022-03-22 


Inga synpunkter.  


Förslag till beslut:   


att  lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


Styrelsen beslutar: 


att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


§ 28 Minnesanteckningar från medlemssamrådet 2022-03-22 inkl. äskande 2023 


Höjningen avser i första hand att möta indexbaserade kostnadsökningar för verksamheten.  


Förslag till beslut:   


att  ställa sig bakom presidiets förslag med tillhörande tjänsteutlåtande och skrivelse från 


förbundschefen om äskande till medlemenarna om utökat bidrag till förbundet.  


 Det  innebär bidrag på totalt 11 000 000 kr för verksamhetsåret 2023.   


att minnesanteckningarna från medlemssamrådet 2022-03-22, samt äskandet om bidrag 2023 


med tillhörande tjänsteutlåtande och skrivelse skickas till medlemmarna.  


Styrelsen beslutar: 


att  ställa sig bakom presidiets förslag med tillhörande tjänsteutlåtande och skrivelse från 


förbundschefen om äskande till medlemenarna om utökat bidrag till förbundet.  


 Det  innebär bidrag på totalt 11 000 000 kr för verksamhetsåret 2023.   
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att minnesanteckningarna från medlemssamrådet 2022-03-22, samt äskandet om bidrag 2023 


med tillhörande tjänsteutlåtande och skrivelse skickas till medlemmarna.  


§ 29 Ekonomisk uppföljning januari – april 2022 


Inga större avvikelser, förutom vad gäller rehabvägledare. Det har saknats Rehabvägledare under 


sammanlagt 5,5 månader (3 månader + 2,5 månader). Rehabvägledare är därför enda kostnadsstället där 


det prognostiseras överskott under året.  


Det egna kapitalet vid årsskiftet blir enligt prognos  1 762 327 kr. Det ligger därmed helt i linje med 


Nationella rådets rekommendation om eget kapital, att Sof Väst ska ha 1 866 500 kr i eget kapital.  


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen. 


Styrelsen beslutar: 


att besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen. 


§ 30 Aktuell lägesrapport med statistik  


Det är viss omsättning av personalen men bemanningen som rehabvägledare är nu klar. Förbundet söker 


en arbetsterapeut till utredningsenheten. Förbundets administratör har meddelat att hon avser att gå i 


pension, men avvaktar lite med när, tills förbundet har hittat en ersättare.  


Inflödet av ansökningar är gott, 99 nya ansökningar har inkommit från årsskiftet tom 2022-05-09.  


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen.   


Styrelsen beslutar: 


att besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen. 


§ 31 Uppföljning av Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys 


Sammanfattning med uppföljning av internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys, hade bifogats  


handlingarna till mötet.  


Paradoxalt är största risken för närvarande, att det är god arbetsmarknad och därmed omsättning av 


personal i insatserna och att det kan bli svårt att bemanna uppdragen och därmed svårt att nå målen. 


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys  


Styrelsen beslutar: 


att godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys  


§ 32  Aktuell information och reflektioner  


✓ Finsamkonferensen 5 – 6 april  


De som deltog tyckte att det var mycket givande föreläsningar, men saknade att träffas och minglet 


emellan föreläsningarna. Några hade missat att var och en behövde anmäla sig för att få en digital länk. 


Det handlade mest om organisatoriska mellanrum och strukturella fel, att alla gör rätt, men ändå blir det 


fel, samt om BIP, att samordnade och kombinerade insatser fungerar bäst. I samband med det informerade 


verksamhetsutvecklaren kort om hur långt Sof Väst har kommit i arbetet med BIP. 
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✓ Arenadagen 22 april 


Temat var ”Samverkan i förändringstider”, det var mycket uppskattat, 112 deltagare från alla våra 


samverkansparter. 


✓ ESF-projekt, förstudier ”Gränsgångare” Regionalt utvecklingsprojekt. 


Ordförande ska delta i möte med presidierna för de andra 5 Samordningsförbunden som ingår i 


förstudierna.   


✓ Förbundets Dag under förmiddagen.  


Dagen uppfattades som bra med intressanta föredragningar. Bra att få träffas fysiskt och föra dialog.  


Det finns ett behov av samverkansytor och där finns Sof Väst som forum.   


✓ Beredningsgruppens arbete med verksamhetsutveckling inför 2023  


Beredningsgruppen har påbörjat arbetet med verksamhetsutveckling inför 2023. Kommunvisa besök 


gällande lokal samverkan och eventuellt deltagande i ESF-projekt, har bokats i de flesta kommunerna. 


✓ MUCF samarbete med Samordningsförbund om UVAS  


MUCF har fått ett regeringsuppdrag att stödja aktörer som arbetar med UVAS (unga som varken arbetar 


eller studerar) och har i det sammanhanget vänt sig till Samordningsförbunden.  


Statistik kring hur stor gruppen UVAS är i våra kommuner efterfrågas. 


Förslag till beslut:   


att notera informationen.  


att vi bör vara med i ESF projekt.  


att vi inväntar förstudien för att fatta beslut om deltagande i eventuellt gemensamt ESF-projekt. 


att inför kommande möte tar förbundschefen fram underlag och data kring gruppen UVAS. 


Styrelsen beslutar: 


att notera informationen.  


att vi bör vara med i ESF projekt.  


att vi inväntar förstudien för att fatta vidare beslut. 


att inför kommande möte tar förbundschefen fram underlag och data kring gruppen UVAS. 


§ 33 Inför NNS årsmöte den 3 juni 


Karin Blomstrand som är Sof Väst representant i NNS styrelse, samt förbundschef Gudrun Emilsdottir deltar 


på årsmötet. Karin Blomstrand och förbundschefen informerar om att dagordning ännu inte är utskickad.  


Inget beslut om budget, organisation och serviceavgift kommer att fattas på årsmötet.  Detta kommer i 


stället att ske på ett medlemsmöte i höst. En rapport och översyn är gjord kring NNS.  


Ordförande i NNS har avsagt sig omval.  


Dialog förs kring om Sof Väst ska vara kvar i NNS. Förbundet har tre månaders uppsägning.  


Förslag till beslut:   


att förbundschef Gudrun Emilsdottir har styrelsens mandat/röst att företräda förbundet vid 


årsmötet och vidta åtgärder utifrån den diskussion som förts på dagens möte. 


att  när handlingar till NNS årsmöte kommer, skickas de ut till Sof Västs styrelse. 
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att  förbundschefen och verksamhetsutvecklaren tittar över hur ett utträde ur NNS påverkar 


verksamheten, konsekvensanalys. 


att  Sof Väst beslutar på styrelsemöte i september om förbundet ska lämna NNS.  


Styrelsen beslutar: 


att förbundschef Gudrun Emilsdottir har styrelsens mandat/röst att företräda förbundet vid NNS 


årsmöte och vidta åtgärder utifrån den diskussion som förts på dagens möte. 


att  när handlingar till NNS årsmöte kommer, skickas de ut till Sof Västs styrelse. 


att  förbundschefen och verksamhetsutvecklaren tittar över hur ett utträde ur NNS påverkar 


verksamheten, konsekvensanalys.  


att  Sof Väst beslutar på styrelsemöte i september om förbundet ska lämna NNS.  


§ 34 Besök till KS och KF till hösten 


Kommunrepresentanterna påminns om att lämna besked till förbundschefen om respektive kommun 


önskar besök av förbundet till KS eller KF i höst. Sotenäs kommun önskar besök till KS.  


Några tror att man vill avvakta med besök av Sof Väst till våren när nya ledamöter är på plats.  


Verksamhetsutvecklaren uppmanar styrelseledamöterna att ta med frågan om besök i folkhälsoråden till 


sina respektive kommuner.  


Förslag till beslut:   


att kommunernas representanter i styrelsen återkommer till förbundschefen om det önskas besök 


till KF eller KS i respektive kommun eller om vi ska avvakta till våren. 


att  kommunernas representanter i styrelsen återkommer till verksamhetsutvecklaren om besök 


till folkhälsoråden i respektive kommun. 


Styrelsen beslutar: 


att kommunernas representanter i styrelsen återkommer till förbundschefen om det önskas besök 


till KF eller KS i respektive kommun eller om vi ska avvakta till våren. 


att  kommunernas representanter i styrelsen återkommer till verksamhetsutvecklaren om besök 


till folkhälsoråden i respektive kommun. 


§ 35 Mötestider 2022 


Inga ändringar i tidigare beslut om mötestider för styrelsen i Sof Väst: 


• 27 september  12.00 – 17.00  Möte med beredningsgruppen före styrelsemötet 


• 22 november  13.00 – 16.00  Styrelsemöte, beslut om Verksamhetsplan 2023 


Förslag till beslut:  


att tidigare beslut om mötestider ska gälla 


Styrelsen beslutar: 


att tidigare beslut om mötestider ska gälla 
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§ 36 Nya frågor 


En inbjudan från Samordningsförbundet Södra Vänern har inkommit med en förfrågan om att delta i ett 


ESF-projekt med Fyrbodalperspektiv med inriktning - insatser för kvinnor och män som står långt från 


arbetsmarknaden.   


Förslag till beslut:  


att notera informationen. 


att Sof Väst bör ha båda dörrarna öppna, både ”Gränsgångare” och samarbete med Södra Vänern 


om projekt med Fyrbodals perspektiv. 


Styrelsen beslutar: 


att notera informationen. 


att Sof Väst bör ha båda dörrarna öppna, både ”Gränsgångare” och samarbete med Södra Vänern 


om projekt med Fyrbodals perspektiv. 


§ 37 Mötets avslutande  


Ordförande tackade alla för en inspirerande och givande dag och ett bra möte samt informerar om att 


kommande möten ska vara fysiska och att det kommer att meddelas i kallelserna.  
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