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Remissyttrande över Ds 2022:9 Ett utvidgat 
utreseförbud för barn 

Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerade utredning för yttrande, Center mot 
Våldsbejakande Extremism (CVE) vid Brå, har tilldelats uppgiften att avge detta yttrande 
och har inga invändningar mot förslagen i promemorian, men önskar lyfta följande 
punkter:  

Nationella ID-kort och Schengen  

Utredningen tar upp att det inte går att begränsa ett utfärdande av ett nationellt ID-kort på 
samma sätt som när det gäller ett pass, inte heller kan ID-kortet återkallas på samma sätt 
som ett pass. Ett barn med ett beslut om ett utvidgat utreseförbud skulle kunna företa resor 
inom Schengenområdet då ID-handling sällan behöver visas upp. Olika former av 
radikalisering, könsstympning, äktenskap/äktenskapsliknande arrangemang, skadliga 
uppfostringsresor, involvering i kriminalitet, hushållsslaveri etc. skulle även, likt i Sverige, 
kunna ske i de länder som ingår i Schengensamarbetet, och vidare resa med barnet till 
tredje land skulle kunna ske via andra länder i Schengenområdet. Detta kan bli en svårighet 
i implementeringen av effektiva metoder för att förebygga att barn förs ur landet. 

Uppfostringsresor 

I utredningen diskuteras frågan om uppfostringsresor, särskilt de som har skett och kan 
komma att ske i en hederskontext och till tredje land, Kenya och Somalia nämns särskilt. 
Begreppet uppfostringsresor har enligt utredningen inte en enhetlig definition och spänner 
från det som beskrivs som relativt lyckade placeringar i annat land då ungdom varit 
involverad i kriminalitet till ex låst förvaring på institution i tredje land där både psykiska 
och fysiska övergrepp mot barn tillämpas. Fenomenet uppfostringsresor och definitionen av 
det samma skulle behöva utredas vidare för att klargöra vad som ingår i begreppet. 

Brottsförebyggande rådet tillstyrker utredningens förslag. 

Detta yttrande avges av tillförordnad generaldirektör Björn Borschos efter föredragning av 
Maria von Bredow. I den slutliga handläggningen deltog även Jonas Trolle, Carina Djärv 
samt Lars Korsell. 
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