
Svar på interpellation gällande bortförda barn under sommarlovet. 

Olle Romlin (C) har i en interpellation ställt frågor avseende Uppsala kommuns förebyggande 

arbete för att förhindra elever förs bort under sommarlovet. 
 
 
På vilket sätt har Uppsala kommun jobbat förebyggande för att förhindra att elever riskeras 

föras ut ur landet under sommarlovet? 

Uppsala kommun har ett partnerskap med TRIS – Tjejers rätt i samhället, ett samarbete som 

under våren 2020 förstärkts ytterligare. Ett årshjul med strukturerat arbete för att motverka 

hedersrelaterat våld och förtryck har arbetats fram och introducerats för skolorna under 

våren. Två representanter från TRIS deltog under vårterminen vid två rektorsmöten för 

kommunala grundskolerektorer och gymnasierektorer där de informerade om det årshjul som 

Uppsala kommun och TRIS tagit fram i syfte att hjälpa skolorna veta vilka insatser som de 

behöver sätta in vid olika tidpunkter under läsåret för att stödja den elevgrupp som utsätts för 

hedersrelaterat våld och förtryck. Uppsala kommun och TRIS har även delat ut materialet till 

fristående grund- och gymnasieskolor. Implementering pågår och tanken är att det ska 

inkorporeras i skolornas egna årshjul. 

 

Samarbetet med TRIS innehåller under hösten ett fördjupat utvecklingsarbete riktat till 

elevhälsans personal samt lärare i idrott och hälsa, där TRIS ska öka kunskaperna för att 

kunna möta elever som på grund av hedersrelaterat våld och förtryck inte får delta i vissa 

lektioner. TRIS erbjuder även en jourtelefon för skolpersonal där de får råd och stöd i 

hanteringen av hedersrelaterade ärenden. Samtidigt har en kompetenssatsning skett inom 

socialförvaltningen med utbildning av våldsombud, kontinuerlig handledning av TRIS och en 

specialistgrupp som utreder hedersärenden. 

 
Hur väl står utbildningsförvaltningen rustade för att kunna hitta och lokalisera barn när de 

saknas vid terminsstart? 

Förutom att utbildningsförvaltningen och skolorna förberett sig med kunskapslyft och 

förebyggande insatser utifrån ovannämnt material är skolpliktsbevakningen i kommunen väl 

införstådd i problematiken och följer upp samtliga elever som rapporteras som saknade vid 

skolstart. Även elever som saknar skolplacering i samband med skolstart följs upp för att 

säkerställa att kommunen har kännedom om var alla elever som är folkbokförda i kommunen 

befinner sig. Skolpliktsbevakningen kan använda sig av tidigare dokumentation för elever som 

till exempel tillhör samma familj och tidigare kan haft kontakt med aktuella vårdnadshavare, 

eller varit i kontakt med andra myndigheter. Skolpliktsbevakningen fick efter påtryckningar 

kontakt med samtliga elever som rapporterades som saknade vid skolstart hösten 2019.  
 
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? 

Utbildningsförvaltningens medarbetare är väl förtrogna med anmälningsskyldigheten till 

Socialtjänsten enligt 14 kap. 1§ SoL. Utbildningsförvaltningen och socialtjänsten har under 

hösten 2019 samarbetat för att underlätta för skolpersonal att anmäla oro genom att 

förtydliga instruktionerna för vad som ska ingå i en anmälan. Till exempel framgår vikten av 

att i anmälan ge tillräckligt med underlag för att socialtjänsten ska kunna inleda en 

utredning. Socialtjänsten hanterar de anmälningar som inkommer och har även de ett 

samarbete med TRIS för målgruppen. Vi strävar efter att det ska finnas så god vetskap som 

möjligt om anmälningsprocessen och samtidigt åstadkomma en god kontakt mellan samtliga 

parter. 

 



Uppsala kommun nyttjar också den nya lagstiftning som finns om utreseförbud vilket 

förhoppningsvis också ska bidra till att förebygga tomma skolbänkar i framtiden. 

 

 

Helena Hedman Skoglund (L) 

Ordförande utbildningsnämnden   
 


