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Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds 2022:9) 

 
Polismyndigheten tillstyrker utredningens förslag.  

 

Följande synpunkter lämnas. 

Skyddet för barn som riskerar skadliga utlandsvistelser behöver utökas 
(avsnitt 5) 

Utredningen föreslår att en kunskapshöjande insats avseende regler för utrese-

förbud och utvidgat utreseförbud ska genomföras. Polismyndigheten vill här 

tillägga att det inte bara är viktigt med kunskap om lagstiftningen utan också 

om vilka rutiner som gäller inom och mellan berörda myndigheter. 

Ett utreseförbud måste kunna upprätthållas effektivt (avsnitt 6) 

Polismyndigheten delar bedömningen att det inte finns tillräckliga skäl för att 

införa regler om återkallelse av eller hinder mot att få nationellt identitetskort 

till följd av beslut om utreseförbud. 

Polismyndigheten vill dock, trots föreslagen underrättelseskyldighet till 

Migrationsverket, påtala ett behov av en ökad befogenhet för Migrationsverket 

att återkalla främlingspass och resedokument. I nuläget finns inte några 

särskilda bestämmelser om återkallelse av resedokument eller främlingspass 

när det har meddelats utreseförbud för ett barn. Regeringen har dock i 

propositionen Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet uttalat att det finns 

ett visst uttrymme för återkallelse vid utreseförbud men att det är en fråga för 

rättstillämpningen (prop. 2019/20:131, s. 94). Den begränsade möjligheten att 

återkalla främlingspass och resedokument innebär att skyddet för utsatta barn 

som omfattas av utreseförbud skiljer sig åt beroende på vilken resehandling 

utfärdad av svenska myndigheter som barnet har.  

Konsekvenser och ikraftträdande (avsnitt 7) 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. Polismyndigheten anser 

att det är angeläget att förändringarna finns på plats inför sommarlovet som 
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särskilt är en period när många barn riskerar att föras utomlands. Ikraftträdan-

det bör därför vara den 1 juni 2023. 

Konsekvenser för Polismyndigheten 

Polismyndigheten delar de bedömningar som görs avseende konsekvenserna 

av förslagen. 

 

 

 

Detta yttrande har beslutats av chefen för rättsavdelningen Gunilla Hedwall. 

Vid den slutliga handläggningen har deltagit gruppchefen Sofie Lindblom och 

juristen Yvonne Brandell, föredragande. Rikspolischefen Anders Thornberg 

har informerats om remissen. 
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