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Ett utvidgat utreseförbud för barn, Ds 2022:9 

 (S2022/02585) 

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från regeringens mål 

att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över 

samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att förbättra villkoren för det civila 

samhället. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ser positivt på utredningens förslag. 

MUCF delar bilden att föreslagna ändringar stärker skyddet för barn som utomlands 

riskerar att utsättas för sådant som skadar barnets hälsa och utveckling, och där barn 

riskerar att hållas undan från ingripande från socialtjänsten. En generell skrivning ger 

möjlighet att skydda barn från andra kända typer av skadliga utlandsvistelser, såsom 

uppfostringsresor, omvändelseförsök, oskuldskontroller eller oskuldskontroller, vistelse i 

konfliktområden eller föras till terroristorganisationer. Det möjliggör även ökat skydd för 

barn som utsätts för skadliga typer av utlandsvistelser som vi ännu inte har kännedom 

om. Detta innebär att barn som löper påtaglig risk att utsättas, oavsett anledning, får ett 

bättre skydd.  

En kunskapshöjande insats om utreseförbud genomförs 5.4.7 

MUCF delar även utredningens bedömning att landsomfattande kunskapshöjande insatser 

kan bidra till att säkerställa regelverkets effektivitet. Det är dock viktigt att 

kunskapshöjande insatser görs återkommande, annars riskerar en sådan effekt att bli 

tillfällig. 

Förutom det ser MUCF även positivt på att unga hbtqi-personer som riskerar att utsättas 

för omvändelseförsök utomlands lyfts fram i utredningen. MUCF vill dock poängtera att 

det är viktigt att skrivningarna konsekvent omfattar både sexuell läggning och 

könsidentitet och -uttryck (Se exempelvis avsnitt 3.5.3).  MUCF ser även att det är viktigt 

att lyfta att hbtqi-personer också kan utsättas för omvändelseförsök i andra kontrollerande 

miljöer än hedersrelaterat våld och förtryck. Detta för att säkerställa en effektiv 

tillämpning. 
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I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Vanessa Sevedag, utredare, har 

varit föredragande. Senioranalytiker Tiina Ekman har deltagit i den slutliga beredningen 

av ärendet. 
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