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§ 182 
 
Yttrande över remiss - författningsförslag i promemorian 
Vistelseförbud för barn (Ds 2022:12) 
Ärendenr 2022/880-1.3.1.5 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta yttrandet och avge nedanstående som Luleå 
kommuns svar till Socialdepartementet.  
 
Reservationer  
Jonas Brännberg (RS) reserverar sig mot beslutet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Frågan handlar om att ge socialnämnden möjlighet att genom ett överklag-
ningsbart beslut begränsa ett barns rätt att vistas på en viss plats eller i ett 
visst område. Syftet med begränsningen ska endast vara att skydda barnet 
från att fara illa. Det handlar inte om någon brottsförebyggande, repressiv 
eller ordningsskapande åtgärd. I promemorian konstateras att det sällan bara 
är en plats i sig som utgör risk för ett barn att fara illa. Det handlar snarare om 
en social kontext, vilket innebär att platsen varierar och är flyttbar och även 
kan vara digital.  
 
Utredaren konstaterar att ett beslut om vistelseförbud kan ha både positiva 
och negativa effekter för det enskilda barnet, men även för andra barn som 
vistas på samma plats/i samma område. Sammantaget anser utredaren inte att 
ett vistelseförbud bör införas. Bland skälen till detta kan nämnas: svårigheter 
gällande efterlevnad, konsekvenser vid överträdelse, oklarheter kring mål-
grupp, risk för ökad misstro mot myndigheter samt avsaknad av stöd i forsk-
ning. Det anses inte heller belagt att förslaget tjänar sitt syfte.  
 
I utredarens uppdrag ingick att, oaktat inställning till behovet, lämna förslag 
på författningsändringar. Utredaren har därför föreslagit att bestämmelserna 
om vistelseförbud ska införas i LVU och innebär ett likande förfarande som 
vid ansökan om vård. I förslaget ingår ansökan till förvaltningsrätten, möjlig-
het att överklaga och tidsbestämd omprövning. Förändringarna föreslås träda 
i kraft den 1 juli 2023.  
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Luleå kommuns yttrande 
Luleå kommun ser inte att förslaget tjänar sitt syfte. Det kommer att krävas en 
omfattande handläggning som riskerar att vara inaktuell när beslut väl fattas. 
Risken att ett barn far illa uppstår i närvaro av andra och risken är överhäng-
ande att platser och miljöer kommer att variera snabbare än myndigheterna 
har möjlighet att agera. Med det sagt ser Luleå kommun ändå att de författ-
ningsändringar som föreslås är lämpliga och säkerställer barnrättsperspekti-
vet i processen.  
 
Socialnämndens arbetsutskott har 2022-09-15 § 79 föreslagit socialnämnden 
besluta att anta yttrandet och avge ovanstående som Luleå kommuns svar till 
Socialdepartementet. 
 
Sammanträdet 
Socialförvaltningen föredrar ärendet.  
 
Jonas Brännberg (RS) föreslår att ändra yttrandet enligt följande: Med det sagt 
ser Luleå kommun ändå att de författningsändringar som före-slås är lämpliga 
och säkerställer barnrättsperspektivet i processen. 
 
Kristina Falkenlöv (S) och ordföranden (S) föreslår bifalla arbetsutskottets för-
slag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Jonas Brännbergs ändringsförslag under proposition och 
finner att socialnämnden avslår förslaget.  
 
Ordföranden ställer vidare arbetsutskottets förslag under proposition och fin-
ner att socialnämnden bifaller förslaget. 
 
Dialog: 
Dialog har skett med enhetschefer och specialistsocionomer inom enhet Myn-
dighet, socialtjänstenheter Barn- och unga och Familjehem. Även berörd verk-
samhetschef har vidtalats.  
 
Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt 
och resurser 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
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Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Beslutsunderlag 

• Vistelseförbud för barn – sammanfattning av Ds 2022:12,  
SOC Hid: 2022.2675 

• Socialförvaltningens förslag gällande yttrande över remiss – författ-
ningsförslag i promemorian Vistelseförbud för barn (Ds 2022:12), SOC 
Hid: 2022.2748 

• Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2022-09-15 § 79,  
SOC Hid: 2022.2831 

 
Beslutet skickas till 
Verksamhetschef Myndighet socialtjänst 
Socialdepartementet 
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