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Arbete och välfärdsförvaltningen 

 

Socialdepartementet 

 

 

Remissvar Promemorian Vistelseförbud för barn 

 

 

Arbete och välfärdsförvaltningen har tagit del av Promemorian Vistelseförbud för barn 

och har inga synpunkter utan ställer sig bakom utredarens bedömning att vistelseförbud 

för barn inte bör införas och vill särskilt understryka följande:  

Ett vistelseförbud är avsett att skydda ett enskilt barn från en viss fysisk miljö. Det skulle 

dock inte bidra till att skydda barnet från den sociala miljö som barnet befinner sig i. Det 

är ofta i den sociala kontexten som de riskfaktorer finns som har störst påverkan på det 

enskilda barnet. Vilken fysisk miljö som innehåller risker för barnet är dessutom 

föränderligt. Brottslig verksamhet som barnet riskerar att dras in i kan snabbt förflyttas 

från en fysisk plats till en annan och kan dessutom pågå i en digital miljö. Det är därmed 

den sociala miljön som har störst inverkan på barnet och som behöver förändras för att 

förebygga att barn involveras i kriminalitet. Begränsningar i den fysiska miljön bedöms 

därför inte vara det som huvudsakligen skulle bidra till att förhindra att barn far illa. 

Vi kan vidare se betydande svårigheter i förhållande till bedömningar, upprätthållande 

och tillämpning av beslut om vistelseförbud för ett barn. Det krävs god lokalkännedom för 

att kunna bedöma vilken avgränsad fysisk miljö som utgör en risk för ett enskilt barn och 

socialtjänsten blir då till stor del beroende av andra aktörer för att definiera den exakta 

fysiska miljön. Vi ser risker för en viss godtycklighet i bedömningen av detta vilket kan få 

avgörande konsekvenser för barnet, särskilt eftersom den specifika fysiska miljön kan 

befinna sig i eller i närheten av barnets bostadsområde eller skolområde. Att tillse att ett 

beslut om vistelseförbud efterlevs blir till stor del avhängigt de aktörer som vistas i 

området. Den typen av rapporteringsskyldighet kan få betydande konsekvenser för 

exempelvis fältsekreterares uppdrag och arbetssätt, som bygger på tillitsskapande och 

förtroende i det aktuella området. Vidare ser vi också svårigheter med tillämpningen av 

beslutet utifrån att ett överträdande av beslutet inte nödvändigtvis är förenat med några 

konsekvenser för det aktuella barnet eller dess föräldrar.   

Vi instämmer i det som förmedlas i utredningen angående socialtjänstens behov av andra 

sätt att arbeta med barn och föräldrar som tackat nej till frivilliga insatser men där 
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tvångslagstiftning inte är tillämplig. Ett beslut om vistelseförbud riktar sig dock enbart 

mot barnet och vi kan se ett större behov av redskap och möjligheter i arbetet med 

barnets föräldrar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-10-04  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 180 

Remissvar - Promemorian Vistelseförbud för barn 

Änr AVN 2022/2795 

Beslut 

• Översända remissvaret till Socialdepartementet 

 

 

 

Sammanfattning 

På uppdrag av Socialdepartementet har en utredning genomförts avseende 

möjligheten för socialnämnden att, med syfte att skydda barn från att fara 

illa och ge socialtjänsten fler verktyg i det brottsförebyggande arbetet, be-

sluta att begränsa barns rätt att visats på vissa platser eller i vissa områden 

i samhället.  Promemorian redogör för de konsekvenser en sådan möjlighet 

kan få för enskilda barn och hur den förhåller sig till grundläggande fri- och 

rättigheter samt internationella åtaganden.  

Författningsförslaget innebär att beslut om vistelseförbud på en avgränsad 

plats och vid vissa tider kan beslutas enligt LVU.  

Med hänvisning till de inskränkningar beslutet skulle innebära för barnet 

grundläggande fri- och rättigheter och att det saknas stöd för att åtgärden 

skulle uppfylla syftet att vara till skydd för barnet är utredningens bedöm-

ning att en reglering som möjliggör beslut om vistelseförbud för barn inte 

bör införas.  

Arbete och välfärdsförvaltningen har givits möjlighet att lämna synpunkter 

på promemorian och dess författningsförslag. Arbete och välfärdsförvalt-

ningen har tagit del av promemorian har inga synpunkter på utredningens 

bedömning.  
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-10-04   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-

nämnden 

• Översända remissvaret till Socialdepartementet 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Remissvar av promemorian Vistelseförbud för barn (Ds 

2022:12)  

Remissvar av Promemorian Vistelseförbud för barn (DS 2022:12) 

Remissmissiv - promemorian vistelseförbud för barn pdf 

Promemoria Vistelseförbud för barn DS2022.12 

Barnkonsekvensanalys 
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