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Remissyttrande 

KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL Datum Diarienummer 

SVERIGES DOMSTOLAR 2022-09-30 AdmD 51-2022-100 

Socialdepartementet 

Promemorian Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds 2022:9) 

Ert diarienummer S2022/02585 

Kammarrätten har, utifrån de aspekter som domstolen har att beakta, 

inga invändningar mot förslagen i promemorian, men vill framföra 

följande. 

Utredningen har funnit att kostnadsökningarna som föranleds av ett 

utvidgat tillämpningsområde för utreseförbud bör kunna hanteras 

inom befintliga ramar för de allmänna förvaltningsdomstolarna. 

Utredningen uppskattar att ytterligare något hundratal barn valje år 

riskerar sådana skadliga utlandsvistelser som kan leda till utreseförbud 

enligt förslaget och att målen kommer att öka till mellan 50 och 100 

mål per år. Utredningen anger bl.a. att frågan om utreseförbud lär 

vanligtvis prövas i samband med frågor om vård eller omedelbara 

omhändertaganden enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga, LVU, och när så är fallet kommer målets omfattning 

inte att påverkas nämnvärt. Vidare anges att det kan finnas starka skäl 

att överväga om det finns skäl för utreseförbud i samband med att 

vården enligt LVU ska ske i hemmet eller upphöra. 

Antalet mål om upphörande av vård enligt LVU har under åren ökat. 

Enligt kammarrätten kan ett ökat antal utreseförbud även innebära ett 

ökat antal mål om upphörande av utreseförbud. Antalet mål som 

kommer in till de allmänna förvaltningsdomstolarna kan därför 

förväntas öka i större omfattning än vad utredningen funnit, vilket 
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medför ytterligare kostnadsökningar för målhanteringen och rättsliga 

biträden. Målen enligt LVU är resurskrävande för domstolarna. 

Kammarrätten förutsätter därför att domstolarna garanteras 

ekonomiska resurser för att täcka de ökade kostnader som följer av 

förslagen. 

Yttrandet har beslutats av kammarrättspresidenten Ylva Johansson 

och tf. kammarrättsassessorn Eric Enlund Andersson (tillika 

föredragande). 
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Eric Enlund Andersson 
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