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Remissvar över Vistelseförbud för barn (Ds 2022:12) 

 

Falu kommun delar utredarnas uppfattning om att vistelseförbud för barn i 

skyddande syfte inte bör införas. 

 

Falu kommuns uppfattning är att det finns en bekymmersam utveckling i 

samhället där allt fler barn/unga vistas i miljöer som kan vara skadliga på 

sikt. Det finns ett behov av att socialtjänsten och samhället i övrigt kan 

arbeta på ett verkningsfullt sätt för att barn och unga ska få bästa möjliga 

uppväxt i en trygg, omsorgsfull och säker miljö.  

 

Vår erfarenhet visar att det inte är en plats som sådan som är 

riskfylld/skadlig utan att det är personerna man vistas med. Den visar även 

på att om resurser sätts in för att begränsa de aktiviteter som gör en plats 

skadlig, tenderar grupperna av personer att byta plats. Vår uppfattning är 

därför att vi tror att beslut om vistelseförbud inte är rätt sätt att uppnå 

önskad effekt.  

Vår uppfattning är även att beslut om vistelseförbud i många fall kommer 

vara relativt verkningslösa då det bland annat krävs att polis påträffar 

personen på platsen och att konsekvensen i nästa steg är ett samtal med 

vårdnadshavare och socialtjänst.  

Det borde finnas bättre sätt för samhället att hantera utmaningen, 

exempelvis genom att få fler vuxna engagerade i barnens situation med 

mera. Det viktiga är att jobba med barnet och familjens egna resurser kring 

att barnet själv ska välja bort de skadliga miljöerna för att det ska vara 

hållbart över tid. I det arbetet är det viktigare med bra behandlingsmetoder 

att sätta in som öppna insatser snarare än att begränsa rörelsefriheten och 

eventuellt en möjlighet till så kallat mellantvång även för vårdnadshavare i 

någon form. 

 

http://www.falun.se/
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Falu kommun kan ser dock en positiv effekt som ett vistelseförbud skulle 

kunna ha för den enskilde. Det är i sådana fall där barnet själv också vill 

bryta sig loss från de skadliga miljöerna och att det i sådana lägen skulle 

kunna vara ett stöd för barnet att kunna ”skylla på att soc har beslutat att 

jag inte får vara här”, som ett sätt att hjälpa barnet att ibland stå emot 

eventuella grupptryck. Den nyttan bedöms inte stå i proportion till 

inskränkningen i rörelsefriheten eller den mängd resurser som krävs för att 

omsätta ett vistelseförbud i praktiken. Därav står Falu kommun fast vid vår 

uppfattning om att ett vistelseförbud för barn inte bör införas. 
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Remissvar över Vistelseförbud för barn 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till remissvar, daterat 2022-09-

13, utgör socialnämndens remissvar angående Vistelseförbud för barn (Ds 

2022:12). 

Sammanfattning 
Falu kommun har utsetts till remissinstans för Vistelseförbud för barn (Ds 

2022:12). Socialnämnden har av Kommunstyrelsen fått ansvar för att ev. 

lämna ett remissvar till Socialdepartementet. 

 

Regeringen tillsatte i maj 2021 en utredning för att se över om det bör 

införas en möjlighet för socialnämnden att i skyddande syfte genom beslut 

begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller i vissa områden. 

 

Utredningen har tagit fram ett förslag på hur en eventuell reglering av ett 

sådant vistelseförbud skulle kunna se ut, men föreslår i sin utredning att ett 

sådant vistelseförbud inte bör införas. 

 

Förslaget innebär att socialnämnden skulle få befogenheter att besluta om 

att ett barn inte får vistas på särskilda platser eller områden. Genom att 

socialnämnden fattar ett sådant beslut får polisen behörighet att föra bort 

barn som ändå påträffas bryta mot beslutet. Det ska sedan rapporteras till 

socialnämnden om ett barn har brutit mot ett sådant beslut och 

socialnämnden ska då inom kort sammankalla till ett möte med 

vårdnadshavare och barn utifrån det. 

 

Förvaltningens bedömning är att ett vistelseförbud skulle kunna ha en 

positiv betydelse för barn som vill ha hjälp att bryta ett beteende och kunna 

motivera för vissa personer i sin omgivning varför hen inte får vistas på en 

särskild plats. Förvaltningen bedömer dock att den eventuella nyttan inte 

står i proportion till de resurser som krävs för att ett vistelseförbud ska få 

önskad effekt. Det är inte heller motiverat utifrån inskränkningarna i 

individens rörelsefrihet.  

Förvaltningen anser även att det bör finnas bättre alternativ för att komma åt 

problemet än vistelseförbud. 

http://www.falun.se/
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Bilagor 

• Remissvar över Vistelseförbud för barn (Ds 2022:12) daterat 2022-

09-13 

• Socialdepartementets remiss 2022-06-22 av författningsförslag i 

promemorian Vistelseförbud för barn 

• Vistelseförbud för barn (Ds 2022:12) 

• Kommunstyrelsens remiss 2022-08-17 till socialnämnden för 

handläggning och beslut 

Beslutet ska skickas till 
Socialdepartementet 

Slutligt beslutsorgan 
Socialnämnden 

 

 

Johan Svedmark   Magnus Nordahl 

Förvaltningschef   Sektionschef 



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-21 

Svar på remiss Vistelseförbud för barn

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till remissvar, daterat 13 september 
2022 utgör socialnämndens remissvar angående Vistelseförbud för barn (Ds 

Falu kommun har utsetts till remissinstans för Vistelseförbud för barn (Ds 
2022:12). Socialnämnden har av kommunstyrelsen fått ansvar för att ev. lämna 

Regeringen tillsatte i maj 2021 en utredning för att se över om det bör införas en 
möjlighet för socialnämnden att i skyddande syfte genom beslut begränsa 
enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller i vissa områden. Utredningen 
har tagit fram ett förslag på hur en eventuell reglering av ett sådant 
vistelseförbud skulle kunna se ut, men föreslår i sin utredning att ett sådant 
vistelseförbud inte bör införas. Förslaget innebär att socialnämnden skulle få 
befogenheter att besluta om att ett barn inte får vistas på särskilda platser eller 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-12 
Remissvar över Vistelseförbud för barn 2022-09-13 
Socialdepartementets remiss 2022-06-22 med tillhörande bilaga Vistelseförbud 

Kommunstyrelsens remiss 2022-08-17 till socialnämnden för handläggning och 
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§ 184 
(SOC0232/22) 

Beslut 

2022:12). 

Sammanfattning 

ett remissvar till Socialdepartementet. 

områden. 

Beslutet är enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 

för barn (Ds 2022:12) 

beslut 

Skickas till 
Socialdepartementet 
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