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Vistelseförbud för barn 
Er beteckning: S2022/03063 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig över utredningen Vistelseförbud för 
barn (Ds 2022:12) 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen tillstyrker utredarens förslag om att vistelseförbud inte är ändamåls-
enligt om syftet är att förebygga och förhindra att barn far illa. Vi anser dock att 
frågan om att förhindra och skydda barn från att utveckla en kriminell identitet och 
livsstil är angelägen, men att vistelseförbud inte är rätt verktyg. Vi anser att rege-
ringen bör beakta den forskning som finns gällande komplexiteten av flera fak-
torers samverkan för att utveckla en kriminell identitet och livsstil. 

7.3 Bör vistelseförbud införas? 

Vistelseförbud för barn bör inte införas, men arbetet för att reducera barns riskfak-
torer bör fortsätta. 

Vistelseförbudet skulle innebära en inskränkning av de rättigheter som artikuleras i 
barnkonventionen. Även om syftet är att skydda barn från att fara illa måste verkty-
get vistelseförbud ses som en inskränkning i barnets rörelsefrihet, privatliv samt 
rätt till vila, lek och kultur så som det står skrivet i barnkonventionen artikel 16 och 
31.  
 
Länsstyrelsen framhåller även vikten av ett barnperspektiv samt att det är positivt 
att förslaget tar hänsyn till Europakonventionen och dess skydd för de mänskliga 
rättigheterna (EKMR) artikel 5.  

Åtgärden vistelseförbud för barn syftar till att skydda barn från att fara illa får stöd 
av barnkonventionens artikel 36 där staten ska skydda barnet mot alla andra former 
av utnyttjade. Trots det ser vi inte att denna åtgärd står sig mot proportionalitets-
principen. Det är viktigt att en prövning av barnets bästa görs på individnivå och 
för varje enskilt beslut som rör barn.  

Enligt Brå (kap 7.2.3) saknas empiriskt stöd för att den fysiska miljön utgör en 
riskfaktor vilket gör att vi ser avsteg från barnkonventionen som oproportionerliga 
samt icke försvarbara. Den forskning som redovisas i remissen (se särskilt kap 6 
och 7) ger i stället stöd för att det är umgängesmiljön och den social kontexten som 
utgör riskfaktorer för negativt normbrytande beteende och kriminalitet.  
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Den slutsats som vi drar, i likhet med remissinstanser som Brå, Socialstyrelsen, so-
cialtjänsten i våra storstäder samt SKR, är att det är socioekonomiska faktorer, re-
lationer och normer i omgivningen som utgör centrala riskfaktorer och inte den fy-
siska miljön. Av den anledningen kommer vi fram till samma slutsats som utreda-
ren, nämligen att vistelseförbud för barn inte bör införas. Att arbeta med de av 
forskningen kända riskfaktorer för att ett barn börjar umgås i, och i förlängningen 
blir en del av kriminella kretsar anser vi dock angeläget. 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av länsöverdirektören Lisbeth Schultze, med samordnaren Rick-
ard Silva som föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen 
Annika Lidström medverkat. 

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

Kopia 

s.sof@regeringskansliet.se 
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