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Vistelseförbud för barn (Ds 2022:12) 
(Dnr: S2022/03063)  

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) har fått i uppdrag av 

Socialdepartementet att inkomma med remissvar avseende promemorian Vistelseförbud 

för barn. 

MFoF delar utredningens bedömning att det inte bör införas en reglering som ger 

socialnämnden möjlighet att begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller 

områden. Myndigheten har dock inga materiella synpunkter på det förslag till reglering 

utredningen enligt uppdraget ändå lämnar. MFoF anser dock att följande förtjänar att 

ytterligare uppmärksammas. 

Det saknas evidens för att regleringen skulle medföra några positiva konsekvenser för 

barnet. Det ska här särskilt framhållas att forskningen visar att ett normbrytande beteende 

normalt uppstår genom samverkan mellan ett antal olika riskfaktorer och frånvaron av 

skyddsfaktorer. Även om en enskild riskfaktor i undantagsfall kan utgöra sådan risk för 

ett normbrytande beteende att det finns skäl för reglering måste här framhållas att det är 

osäkert ifall det är den avgränsade geografiska platsen i sig som utgör en riskfaktor. Det 

förefaller mer sannolikt att risken snarare ligger i själva umgängesmiljön, vilket skulle 

innebära att platsen kan bytas ut och problemet kvarstår. Det finns därför risk att en 

reglering av aktuellt slag skulle bli verkningslös. 

Ett inskränkande av barnets rättigheter att fritt vistas på alla platser skulle kunna utgöra 

en diskriminerande åtgärd enligt barnkonventionens artikel 2. Det blir då även svårt att 

motivera att en reglering av det aktuella slaget skulle vara för barnets bästa.  

Istället för lagreglering vill MFoF framhålla vikten av att gå in med insatser till hela 

familjen i ett tidigt skede, när det finns tecken på att ett barn börjar utveckla ett 

normbrytande beteende.  
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