
KF 13      25 JAN 2016 

Kommunfullmäktige 

Nr 13. Interpellation av Anna Manell (L) om elever som försvinner eller gifts 
bort. KSN-2015-2180 

Interpellation 
Uppsala kommun har skolpliktsbevakning. För elever som är minderåriga, men som ska gå på 
gymnasiet, finns ingen liknande funktion. Elever försvinner varje år i Sverige, vissa för att bli 
bortgifta och en del av dem kommer inte tillbaka. 

Tack vare att alliansregeringen skärpte lagen från den 1 juli 2014, klassas numera äktenskapstvång 
(om någon genom olaga tvång eller utnyttjande förmår en person att gifta sig) och vilseledande till 
tvångsäktenskapsresa som brottsligt. Dispens för barnäktenskap och erkännande av 
fullmaktsäktenskap har ytterligare begränsats. Det är bra. Problemet är att vi inte har ett ordentligt 
varningssystem i Uppsala, där man kan förhindra att detta sker. Åtgärder kan eventuellt sättas in 
efteråt. 

Det här drabbar barn och unga i Sverige, även i Uppsala. Det är ett stort problem att vi inte vet hur 
många det handlar om eller var de tar vägen. Många lärare vet inte vart de ska vända sig när de 
misstänker eller får kännedom om att en elev riskerar att giftas bort. 

Jag vill därför fråga kommunalrådet Caroline Andersson (S): 

-  Hur många elever rör det sig om som försvunnit under sommarlovet 2015 i vår kommun? 

- Vad ska majoriteten göra för att säkerställa att det finns rutiner för att exempelvis 
skolpersonal ska ha någonstans att vända sig vid misstanke om bortgifte? 

-  Hur arbetar majoriteten med det förebyggande arbetet i den här frågan? 

-  Hur arbetar majoriteten för att säkerställa att kommunen har kunskap om och följer upp 
vilka elever som går i skolan och vilka som borde göra det? 

Anna Manell (L) 


	Interpellation
	Uppsala kommun har skolpliktsbevakning. För elever som är minderåriga, men som ska gå på gymnasiet, finns ingen liknande funktion. Elever försvinner varje år i Sverige, vissa för att bli bortgifta och en del av dem kommer inte tillbaka.
	Tack vare att alliansregeringen skärpte lagen från den 1 juli 2014, klassas numera äktenskapstvång (om någon genom olaga tvång eller utnyttjande förmår en person att gifta sig) och vilseledande till tvångsäktenskapsresa som brottsligt. Dispens för bar...
	Det här drabbar barn och unga i Sverige, även i Uppsala. Det är ett stort problem att vi inte vet hur många det handlar om eller var de tar vägen. Många lärare vet inte vart de ska vända sig när de misstänker eller får kännedom om att en elev riskerar...
	Jag vill därför fråga kommunalrådet Caroline Andersson (S):
	-  Hur många elever rör det sig om som försvunnit under sommarlovet 2015 i vår kommun?
	- Vad ska majoriteten göra för att säkerställa att det finns rutiner för att exempelvis skolpersonal ska ha någonstans att vända sig vid misstanke om bortgifte?
	-  Hur arbetar majoriteten med det förebyggande arbetet i den här frågan?
	-  Hur arbetar majoriteten för att säkerställa att kommunen har kunskap om och följer upp vilka elever som går i skolan och vilka som borde göra det?
	Anna Manell (L)

