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§191 KS/2022:1114 
Remissvar av författningsförslag Vistelseförbud för barn Ds 2022:12 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom utredarens förslag om att vistelseförbud inte bör 
införas. 

Sammanfattning av ärendet 
I maj 2021 fick socialdepartementet av regeringen i uppdrag att utreda om det bör införas en 

möjlighet för socialnämnden att i skyddande syfte begränsa ett barns rätt att vistas på vissa platser 

eller områden. Som skäl för uppdraget framfördes bland annat att ett av samhällets viktigaste 

uppdrag är att ge stöd och skydd till barn och unga och att ett sådant stöd måste sättas in i tid. 

Det framhölls vidare att tidiga, förebyggande och samordnade insatser är avgörande för att 

skydda barn och unga som riskerar att fara illa. Som exempel på att fara illa uppgavs att 

involveras i kriminalitet och missbruk eller utsättas för sexuell exploatering eller radikaliserade 

miljöer. I direktivet till utredningen problematiserades det att socialtjänsten idag har begränsade 

möjligheter att sätta in hjälpinsatser när samtycke från vårdnadshavarna och när det behövs, 

barnet själv, saknas. Enligt utredningens uppdragsbeskrivning kan vissa fysiska platser utgöra 

särskilt stora riskfaktorer för barn att fara illa, varför en möjlighet att begränsa ett barns rätt att 

vistas på dessa platser och områden skulle kunna ha en skyddande effekt. Det angavs vidare att 

ett sådant förbud kan markera allvaret i barnets situation vilket i sin tur skulle kunna bidra till att 

barnet och dess familj i större utsträckning skulle ta emot stöd från socialtjänsten på frivillig basis.  

 

Socialtjänsten i Orust kommun har tagit del av utredningen och delar utredarens förslag att 

möjligheten att införa vistelseförbud för barn inte bör införas. 

 

Utskottet för omsorg beslutade 2022-09-14 § 42 föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

Ställa sig bakom utredarens förslag om att vistelseförbud inte bör införas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-07 
Remiss Vistelseförbud för barn Ds 2022:12 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Sektor omsorg 
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