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Yttrande  
Er beteckning: Begäran om yttrande gällande ett utvidgat utreseförbud 
för barn (Ds 2022:9) 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Kronobergs län ställer sig positiv till utredningens 
förslag om ett utvidgat utreseförbud för barn i sin helhet men lyfter 
nedan synpunkter.  

5.4.4 Ett utvidgat utreseförbud bör utformas efter 
förutsättningarna för vård enligt LVU 
Länsstyrelsen betonar värdet av att ett utvidgat utreseförbud utformas 
efter förutsättningarna för vård enligt Lagen med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU). Bedömningskriterierna måste vara tydligt 
kopplade till LVU så att tillämpningen blir likvärdig oavsett vilken 
kommun barnet är hemmahörande i.  

Länsstyrelsen understryker vikten av att det är vid en påtaglig risk som 
beslut om utreseförbud kan bli aktuellt, då det kan minska risken för 
godtyckliga beslut. När det gäller de omständigheter som kan föranleda 
omhändertagande enligt LVU finns det idag förarbeten och rättspraxis. 
Länsstyrelsen efterfrågar tydligare kriterier kring de omständigheter som 
skulle kunna anses vara en påtaglig risk i det utvidgade utreseförbudet. 
Det är särskilt viktigt för att garantera rättssäkerheten i ärenden av 
ingripande karaktär. 

5.4.7 En kunskapshöjande insats om utreseförbud 
genomförs 
Länsstyrelsen ser att tillämpning av ett utökat utreseförbud behöver 
föranledas av en bred kompetenssatsning till socialtjänst, rättsväsende 
och skola på såväl politiker-, chefs- och handläggarnivå. För att den nya 
lagstiftningen ska få genomslag i praktiken behövs kunskap, stöd och 
resurser.  
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6.4. Övervägande  
Utredningen föreslår att utreseförbud ska registreras i polisens 
efterlysningsregister samt att Migrationsverket ska få tillgång till 
information om utreseförbud och delar av efterlysningsregistret. 
Förslagen innebär att barn som omfattas av ett utreseförbud förekommer 
i flera olika register som flera myndigheter har tillgång till. 
Länsstyrelsen anser att utredningen saknar resonemang och förslag på 
rutiner för åtgärder för hur uppgifter i olika register tas bort när beslut 
om utreseförbud har upphört.  

Det är ofrånkomligt att ett utreseförbud innebär en oerhörd begränsning 
av ett barns fri- och rättigheter, vilket gör att det är extra angeläget att 
det blir ett tillägg som tillämpas med största försiktighet.  

Allmänna synpunkter 
Länsstyrelsen vill påtala den utsatthet som kvarstår för personer mellan 
18–20 år, som omfattas av LVU-lagstiftningen men som i utredningen 
om ett utökat utreseförbud inte berörs. Uppdraget som gavs omfattade 
endast barn men Länsstyrelsen efterfrågar ett resonemang kring beslutet 
att inte inkludera nämnd åldersgrupp.  

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av Landshövding Maria Arnholm med strateg social 
hållbarhet, mvk/vinr Mariah Andersson som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också Susanna Karlsson-Arnberg, strateg social 
hållbarhet medverkat.  
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