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Upplägg
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• Uppdraget
• Läget utifrån att materialet drogs in
• Analys av socialtjänstens handläggning
• Presentation av innehållet i vägledningen 
• Frågor



Uppdraget

Tredelat uppdrag:
•Analys
•Vägledning
• Informationsmaterial till barn, makar, föräldrar 

och andra närstående



Läget
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• Vägledning och informationsmaterial 
publicerades 28 mars

• Foldern riktad till vuxna som är gift med ett 
barn kritiserades hårt

• 29 mars drogs allt material in
• När vägledningen och informationsmaterialet 

publiceras
• Kommunikationsinsatser



Centrala utgångspunkter
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• Det är förbjudet att gifta sig med någon under 
18 år. 

• Barnäktenskap som ingåtts i ett annat land 
erkänns i normalfallet i Sverige.

• Barn som lever i Sverige idag kan vara gifta.

• Förslag finns att inte erkänna utländska 
barnäktenskap. 



SoL och LVU styr socialtjänstens 
arbete
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Den föreslagna lagändring om att utländska 
barnäktenskap inte ska erkännas i Sverige, 
kommer inte påverka socialtjänstens arbete.



Frågor?



Fyra identifierade områden
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1. Socialtjänsten behöver kunskap om risker 
med barnäktenskap 

2. Att utreda barn som uppges vara gifta 
ställer höga krav på socialtjänsten

3. Kunskap om lagstiftning så att inte 
rättssäkerheten sätts ur spel

4. Ett gemensamt ansvar att identifiera barn 
uppges vara som är gifta



Vägledningen till socialtjänsten
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•Kunskap om barnäktenskap och dess risker

•Regelverk, barnkonvention och principen om 
barns bästa

•Socialtjänstens handläggning 



Kunskap om barnäktenskap
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•FN och Agenda 2030
•14 miljoner flickor varje år
•Över hela världen
•Fattigdom - den störst bidragande faktorn



Vilka är riskerna med 
barnäktenskap? 
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•Tidigt ansvar för hushåll och barn
•Avbruten skolgång - risk både på kort och 

lång sikt
•Ökad risk för våld och övergrepp
•Vid tvångsäktenskap ökad risk för 

självskadebeteende och psykisk ohälsa



Barnen (ensamkommande barn)

•Åldersskillnaden varierar

•Barnen kommer tillsammans med olika 
personer

•De flesta har egna barn

•De flesta anger att de vill bo med den de 
uppges vara gift med



När ska utredning inledas?
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•Socialtjänsten har ett långtgående 
utredningsansvar när det gäller barn som kan 
vara i behov av skydd eller stöd. 

• Information om att ett barn uppges vara gift 
med en vuxen person, oavsett om det rör ett 
ensamkommande barn eller ett barn som 
kommit tillsammans med sina föräldrar, bör 
som regel leda till att en utredning inleds. 



15-årsgränsens betydelse
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•Vid 15 års ålder kommer rätten att föra sin 
egen talan i sitt eget ärende

•För att kunna bevilja insatser behövs 
samtycke från barn över 15 år

•Barn under 15 år har en absolut rätt till skydd 
mot sexuella handlingar. Socialtjänsten 
behöver i sin handläggning säkerställa att 
den rätten tillgodoses. 



Viktigt inför placering
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•Särskilda överväganden vid 
nätverksplaceringar

•Att en vuxen medges att vara familjehem till 
det barn som den vuxne uppges vara gift 
med, är oförenligt med intentionen i SoL om 
vad ett familjehem ska vara.



Polisanmälan
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•Vid misstanke om brott mot barn bör en 
polisanmälan skyndsamt göras, om det inte 
strider mot barnets bästa. 



När samtycke till 
föreslagen placering saknas
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•Socialtjänsten har fortsatt ansvar
•Samarbete med god man
•Motivera till andra insatser
•Uppföljning möjlig
•Fokus på information och stöd
•Följ upp



Var och när finns vägledningen 
och informationsmaterial?
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• Innan sommaren

•På Kunskapsguiden.se

• I samarbete med Migrationsverket

http://www.kunskapsguiden.se/Sidor/start.aspx


2018-05-29

Frågor?



2018-05-29

Tina Trygg, utredare

tina.trygg@socialstyrelsen.se

Katrin Westlund, rättssakkunnig

katrin.westlund@socialstyrelsen.se



Mer information finns på:
www.socialstyrelsen.se
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