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Remissvar Ett utvidgat utreseförbud för barn 

Ds 2022:9 

Länsstyrelsen i Dalarnas län svar på remiss 

Utifrån ett övergripande perspektiv gällande barn är Länsstyrelsen 
positiva till förslaget till att barn och ungas rättigheter stärks. Förslaget 
kan dock i vissa avseenden bli mer precist formulerat. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län ser en risk i att barn och unga med dubbla 
medborgarskap kan utsättas för diskriminering om inte utvidgandet blir 
mer tydligt formulerat med koppling till LVU-lagstiftningen. Det finns 
en risk att barn med annan etnicitet får ett utreseförbud baserat på 
föreställningar, snarare än ett evidensbaserat/kunskapsbaserat beslut. 
Därför är en tydlig användning och formulering av utvidgandet extra 
viktigt. Utredningen lyfter tydliga exempel på utlandsvistelser där barn 
far illa, exempelvis i samband med resor till terrororganisationer, där en 
sådan miljö är skadlig för barn att växa upp i. Utifrån en rättssäker och 
likvärdig handläggning är det därmed viktigt att begrepp likt 
”konfliktområden, uppfostringsresa eller ett omvändelseläger” 
förtydligas. Begreppen kan behöva bli mer precist formulerade, så att 
inte problem uppstår när bestämmelsen ska tillämpas.  

Ett komplement till lagstiftningen genom ett utökat reseförbud ger 
socialnämnden större handlingsutrymme i att erbjuda trygghet och 
säkerhet för barn som riskerar att fara illa. Detta särskilt när ett barn 
löper en uppenbar risk att skadas i samband med utlandsvistelsen.  
Förslaget till ny bestämmelse har därför potential att ge skydd till barn 
som är i stort behov av detta.  

Sammanfattningsvis ser Länsstyrelsen i Dalarnas län positivt på det 
förslag som ges att LVU-lagstiftningen får ett tillägg om ett utvidgat 
reseförbud. Med bakgrund av det som lyfts tidigare i remissvaret vill 
Länsstyrelsen i Dalarnas län trycka på vikten av kunskapshöjande 
insatser om utreseförbud genomförs i samband med ett tillägg av LVU-
lagstiftningen. Kunskapshöjande insatser om utreseförbud ger möjlighet 
till ett rättssäkert och likvärdig handläggning. Slutligen, ett utreseförbud 
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innebär en oerhörd begränsning av ett barns fri-och rättigheter, därför 
bör ett tillägg tillämpas med största aktsamhet. 

De som medverkat i beslutet  

Beslutet har fattats av Camilla Fagerberg Littorin, tillförordnad 
landshövding, med Mikael Selander, avdelningschef på Avdelningen för 
hållbar utveckling, som föredragande. I den slutliga handläggningen har 
också medarbetare från enheten för Social hållbarhet med uppdrag inom 
jämställhet, mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor, integration 
samt demokrati medverkat.  
 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter:  
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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