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Remiss av Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds 2022:9) 

Ert diarienummer S2022/02585 

Länsstyrelsen Gävleborg, hädanefter Länsstyrelsen, yttrar sig härmed 

över betänkandet Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds 2022:9) 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen tillstyrker förslagen i betänkandet och anser att 

utredningens förslag och bedömningar i dess helhet är bra. Förslagen i 

betänkandet stämmer väl överens med intentionerna i såväl 

Barnkonventionen, som mål 3 om god hälsa och välbefinnande och mål 

5 om jämställdhet i de globala målen för hållbar utveckling, som 

återfinns i Agenda 2030. 

Länsstyrelsens synpunkter på utredningens förslag 

5.4.4 Ett utvidgat utreseförbud bör utformas efter 
förutsättningarna för vård enligt LVU 

Förslaget kopplar väl an till § 2 och § 3 i LVU. Ett utvidgat reseförbud 

ger socialtjänsten en lagstiftning som blir nödvändig för att kunna 

skydda barn att föras utomlands då vård enligt LVU är nödvändigt.  

Länsstyrelsen vill dock påtala den utsatthet som kvarstår för personer 

över 18 år utifrån att de i detta sammanhang inte omfattas av den 

föreslagna lagstiftningen, i jämförelse med att LVU i andra fall även 

inkluderar unga individer i risk 18–20 år. Länsstyrelsen saknar därför ett 

resonemang om förlängning av skydd för den unge mellan 18–20 år. 

Även om det ligger utanför detta uppdrag så är det värt att reflektera 

över om det går att utvidga att gälla även unga vuxna mellan 18–20 år, 

det vill säga den åldersgrupp som LVU lagstiftningen sträcker sig till. 

Länsstyrelsen är positivt till att utformningarna i regelverket föreslås 

ändras så att fler barn och unga kan skyddas i de fall det finns risk för att 

deras grundläggande rättigheter kränks i samband med att de förs 

utomlands. Länsstyrelsen efterfrågar dock tydligare kriterier gällande de 

omständigheter som skulle kunna anses vara en påtaglig risk som skulle 

kunna föranleda ett utreseförbud. 
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5.4.7 En kunskapshöjande insats om utreseförbud genomförs  

Länsstyrelsen ser en risk med att förslaget om införande av ett utvidgat 

utreseförbud och tillämpningen av densamma kommer att slå olika för 

kommuner i landet beroende på resurser, omfattning, erfarenhet och 

kunskap inom området. Länsstyrelsen vill därför i sammanhanget 

understryka vikten av riktade och kontinuerliga kompetenssatsningar till 

berörda aktörer på såväl politiker-, chef- och handläggarnivå. Kunskapen 

bör vara riktad och specifik utformad så varje led och aktör får sitt 

särskilda behov uppfyllt. Kunskap, kompetens, stöd och inte minst 

resurser krävs för att det utökade skyddet ska få genomslag i praktiken. 

Kunskapshöjande insatser är även viktiga för ett likvärdigt och hållbart 

arbete i hela landet. Därtill behöver det stipuleras hur uppföljning av hur, 

och i vilken utsträckning, den nya bestämmelsen används, även det i 

syfte att skapa geografiskt likvärdiga förutsättningar för att tillämpa den 

nya bestämmelsen.   

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av landshövding Per Bill med Klara Westerlund 

regional samordnare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor som 

föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschef 

Åsa Broman och medarbetare från enheten för Social hållbarhet med 

uppdrag inom jämställhet, mänskliga rättigheter och brottsförebyggande 

medverkat. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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