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Ett utvidgat utreseförbud för barn 

Er beteckning: Ds 2022:09 

Länsstyrelsen i Västmanland har tagit del av 

Departementsskriften Ett utvidgat utreseförbud för barn. 

Nedan följer Länsstyrelsens synpunkter. 

Yttrande 

Länsstyrelsen i Västmanlands län ser positivt på förslaget om ett 

utvidgat utreseförbud för barn. Föreslagna lagförändringar 

omhändertar identifierade problemområden som kan medföra att 

barn förs ut ur Sverige mot sin vilja. 

Det är positivt att det har hörsammats utifrån tidigare remissvar 

gällande utreseförbud i samband med att reglerna om 

utreseförbud för barn infördes den 1 juli 2020.  

Förslaget uppfattas genomarbetat och genomtänkt när det gäller 

att på olika sätt hindra att barn förs ut ur Sverige mot sin egen 

vilja. Det synliggör barnets behov och medför en ökad trygghet i 

deras vardag.  

Länsstyrelsen vill lyfta att tillämpningen kan vara svår i praktiken. 

Det är ett brett och komplext område att handlägga och bedöma 

för socialtjänsten. Informationsinsatser kan behövas för att öka 

kunskap om bland annat utreseförbud och omvändelseförsök för 

att underlätta för socialtjänsten och andra. Ett exempel kan vara 

en vägledning kring vad det innebär att åka på uppfostringsresa 

eller omvändelseresa och riskera barnets hälsa. Länsstyrelsen vill 

även uppmärksamma att syskonperspektivet och deras utsatthet 

behöver beaktas och omhändertas i en vägledning. 
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Det är bra att förslaget ligger inom LVU-lagstiftningen då det är en 

lagstiftning som socialtjänsten är vana att arbeta utifrån gällande 

skydd för barn. Det är positivt att regeringen gett i uppdrag till 

Socialstyrelsen att ta fram stöd för tillämpningen av LVU-

lagstiftningen bland annat ur ett hedersperspektiv för att öka 

kunskapen och kompetensen om tillämpningen av lagen om vård 

av unga, LVU.  

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av vikarierande landshövding Ulrica Gradin 

med utvecklingsledare Ulrica Lindelöf som föredragande. I den 

slutliga handläggningen har vikarierande länsråd Åsa Halldorf och 

enhetschef Pernilla Börjesson medverkat.  
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