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Ett utvidgat utreseförbud för barn  

Er beteckning: S2022/02585 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig över remissen Ett utökat 

utreseförbud för barn Ds 2022:9.  

Sammanfattning och övergripande synpunkter 

Länsstyrelsen Västra Götaland välkomnar förslaget till utvidgat 

utreseförbud då skyddet för barn och unga som riskerar att fara illa vid 

vistelser utomlands behöver stärkas och bli mer rättssäkert. Förslaget 

ökar möjligheten för barn och unga att få sina grundläggande mänskliga 

rättigheter tillvaratagna genom att skyddas från övergrepp, våld och 

kränkningar. Länsstyrelsen ser särskilt positivt på att pojkars utsatthet 

lyfts. 

 

5.4.3 Ett utvidgat reseförbud bör utformas generellt 

Genom en generell skrivning tar förslaget på ett bra sätt höjd för 

kommande situationer och händelser som barn kan riskera att utsättas 

för. Länsstyrelsen önskar ytterligare förtydligande av de kriterier och 

omständigheter som kan föranleda ett utreseförbud, till exempel vid 

vårdnadstvist. Det ökar möjligheten till rättssäker handläggning 

oberoende av barns och ungas boendekommun.  

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

 

Förslaget kopplar väl an till befintlig lagstiftning, Lagen med särskilda 

bestämmelser av vård av unga (LVU). Ett utvidgat reseförbud ger 

socialtjänsten en lagstiftning som blir användbar för att kunna skydda 

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

Länsstyrelsen saknar dock ett resonemang om en möjlig förlängning av 

skydd för den unge mellan 18–20 år. Utredaren har valt att stanna vid 18 
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år och hänvisar till att uppdraget berör barn. Länsstyrelsen menar att det 

är värt att reflektera över möjligheten att utvidga skyddslagstiftningen  

 till att gälla även unga vuxna mellan 18–20 år, det vill säga den 

åldersgrupp som LVU-lagstiftningen inkluderar. 

5.4.7 En kunskapshöjande insats om utreseförbud 
genomförs 

 

Länsstyrelsen gör bedömningen att förslaget om införande av ett 

utvidgat utreseförbud kommer att påverkas av kommunernas olika 

förutsättningar att tillämpa föreskrifterna. Det krävs både bred och djup 

kunskap hos yrkesverksamma inom lagstiftningen för en likvärdig och 

rättssäker tillämpning. Enligt Länsstyrelsen kommer tydligt metodstöd 

och kunskapshöjande insatser bli nödvändigt till berörda aktörer som 

politiker, chefer och yrkesverksamma. De behöver få kunskap, stöd och 

resurser för att kunna leva upp till lagstiftningens krav på rättssäker 

prövning av barns och ungas ärenden oavsett boendekommun.  

I detta sammanhang vill Länsstyrelsen även betona vikten av att 

kompetenshöjning även bör rikta sig till alla verksamheter där barn och 

unga befinner sig såsom förskola, skola och fritidsverksamheter. 

Förslag till förordning om ändring i 

utlänningsförordningen (2006:97) 

15 d §  
”En sådan kommunalnämnd som fullgör uppgifter inom 

socialtjänsten eller en domstol ska till Migrationsverket, 

om den som beslutet avser inte är svensk medborgare, 

genast skicka en kopia av ett beslut som har meddelats 

om”   

Länsstyrelsen anser att den valda formuleringen ”genast” är oklar och 

riskerar att tolkas olika av beslutsfattare i landet vilket i sin tur leder till 

onödiga risker för att barn förs utomlands trots beslut om utreseförbud. 

Länsstyrelsen förslag är att lagstiftaren förtydligar innebörden av 

”genast” i termer av tid. Länsstyrelsen vill framföra alternativa 

formuleringar som till exempel omedelbart eller i direkt anslutning till 

beslut.  
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De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av länsöverdirektören Lisbeth Schultze med 

utvecklare Evalena Djerf som föredragande. I den slutliga 

handläggningen har också enhetschefen Annika Lidström medverkat.  

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Kopia 

s.remissvar@regeringskansliet.se 

s.sof@regeringskansliet.se 
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