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Interpellation om bortförda barn under sommarlovet 
Sommaren står inför dörren och något som förutom bad och glass hör sommaren till är det faktum 
att risken att föras utomlands mot sin vilja ökar. Unga flickor som är utsatta för hedersrelaterat våld 
och förtryck kan till exempel riskera att föras ut ur landet för att exempelvis bli bortgifta. 

Enligt det nationella kompetensteamet mot hedersförtryck hade fram till september minst 44 barn 
förts ut ur Sverige mot sin vilja under 2019. Samma kompetensteam skrev även i sin nationella 
kartläggning från 2019 att endast 41 procent av skolor i Sveriges kommuner har rutiner för att 
samverka med socialtjänst för att förebygga bortföranden. 

Även i Uppsala har flera fall av saknade barn efter sommarlovet uppmärksammats. UNT 
rapporterade den 23 september 2019 att fem pojkar och en flicka fortfarande inte lokaliserats efter 
skolstart efter att de aldrig dök upp i klassrummet när höstterminen drog igång.  

När det gäller arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck har Uppsala kommun fortfarande 
mycket arbete kvar att göra. I UNT:s granskning från den 19 oktober 2019 kunde man läsa om hur 
det gjordes totalt 52 orosanmälningar om att barn är utsatta för hedersförtryck i Uppsala mellan den 
1 januari 2018 och den 31a augusti 2019. Av dessa var det 36 som avslutades utan insats, och 7 
utredningar var vid tillfället inte klara. Endast i 9 fall beslutade socialtjänsten om insatser. Det blir 
tydligt att arbetet behöver förstärkas. 

Något man också ska ha i minnet är att mörkertalet förväntas vara stort. Självklart är ärenden som 
rör hedersrelaterat våld och förtryck mycket komplicerade. Men för att kunna förhindra att barn förs 
ut ur landet under sommarlovet är det helt avgörande att arbeta förebyggande och identifiera barn 
som befinner sig i riskzonen och att snabbt kunna agera när skolor märker att barn inte har dykt upp 
efter sommarlovet. Det är även helt avgörande att samverkan mellan både skolorna och 
socialtjänsten fungerar. 

Att ett antal skolbänkar förmodligen kommer stå tomma även denna höst är djupt problematiskt och 
något som kommunen inte får blunda för.  

 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga Utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman Skoglund (L): 

• På vilket sätt har Uppsala kommun jobbat förebyggande för att förhindra att elever riskeras 
föras ut ur landet under sommarlovet?  

• Hur väl står utbildningsförvaltningen rustade för att kunna hitta och lokalisera barn när de 
saknas vid terminsstart? 

• Anser du att samverkan mellan utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen är tillräckligt 
god för att på bästa sätt identifiera och sätta in åtgärder för att förhindra att elever förs ut ur 
landet mot sin vilja? 

 

_____________________________ 
Olle Romlin (C) 

 


