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Örnsköldsviks kommuns yttrande, Vistelseförbud för 

barn (Ds 2022:12) S2022/03063 

 
 

Inledning 

 

Socialdepartementet har skickat en remiss till kommunen för att ge 

möjlighet att lämna synpunkter på föreslagen reglering om vistelseförbud 

för barn. Syftet med regleringen är att förebygga och förhindra att barn 

far illa. 

 

Yttrande 

 

Sammanfattningsvis är Örnsköldsviks kommun, via Humanistiska 

nämnden, tveksam till de föreslagna åtgärderna och om åtgärderna är för 

barnens bästa.  

 

Humanistiska nämnden, i det följande nämnden, har följande 

kommentarer. 

 

Nämnden känner en tveksamhet till att vistelseförbud skulle ge positiva 

utfall och i de fall nämnden skulle besluta om vistelseförbud att det finns 

resurser hos polismyndigheten att följa upp besluten. Nämnden 

instämmer med de uttalanden som gjorts från socialtjänster och från 

företrädare för Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner 

som återges i kapitel 7.2.1 i utredningen. Nämnden anser att 

förebyggande insatser och att närvaro av polis, kommunens fältarbetare 

och andra vuxna på de platser där vistelseförbud skulle kunna vara 

aktuellt är en bättre väg att gå. Det krävs dock mer resurser till det 

förebyggande arbetet.  
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Eftersom nämnden inte är övertygad om att vistelseförbud skulle vara 

effektiva eller att syftet att förebygga och förhindra att barn far illa 

uppnås med ett införande av vistelseförbud, instämmer nämnden i den 

bedömning som utredaren gjort att begränsningen vistelseförbudet 

innebär i barnets grundläggande fri- och rättigheter inte är ändamålsenlig 

eller proportionerlig i förhållande till syftet (s 10 – 11 i utredningen). 

 

Humanistiska nämndens ställningstagande 

 

Humanistiska nämnden avstyrker utredningens förslag.  

 

 

Örnsköldsviks kommun 

Humanistiska nämnden  

 

 

 

 

Zenitha Nordfjell 

Ordförande 
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Beslutet skickas till: Socialdepartementet 

 

 

§ 106 Yttrande, Vistelseförbud för barn, (Ds 2022:12) S2022/03063 

(Humn/2022:121) 
 

 

Ärendebeskrivning 

 

Socialdepartementet önskar Örnsköldsviks kommuns yttrande över en statlig utredning där 

en reglering om vistelseförbud för barn föreslås.  

 

Enligt den föreslagna regleringen ska en person under 18 år kunna förbjudas att under vissa 

tider vistas på en särskilt angiven plats eller inom ett särskilt angivet område, om det med 

hänsyn till den unges hälsa eller utveckling finns behov av att begränsa den unges närvaro 

på platsen eller i området, och det antingen finns en påtaglig risk att den unge kommer att 

utveckla ett sådant beteende som avses i 3 § LVU eller den unge har ett vårdbehov på grund 

av sådana förhållanden som avses i 3 § LVU.  

 

Syftet med regleringen är att förebygga och förhindra att barn far illa. 

 

Yttrandet över innehållet i utredningen ska vara Socialdepartementet tillhanda senast  

17 oktober 2022. 

 

Välfärdsförvaltningens kommentarer 

 

Välfärdsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande daterat 30 augusti 2022. 

 

Förvaltningen ställer sig bakom de synpunkter som i utredningen framkommit från 

representanter för socialtjänsterna i Göteborg, Malmö och Stockholm samt från företrädare 

för Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner (avsnitt 7.2.1 i utredningen). 

 

Förvaltningen föreslår att utredningens förslag avstyrks.  

 

Prövning av barnets bästa 

 

Bedömningen är att nämndens yttrande är för barnens bästa. Eftersom nämnden inte är 

övertygad om att de förslag som den statliga utredningen innehåller om vistelseförbud 

skulle vara effektiva eller att syftet att förebygga och förhindra att barn far illa uppnås med 

ett införande av vistelseförbud, instämmer nämnden i den bedömning som utredaren gjort 

att begränsningen vistelseförbudet innebär i barnets grundläggande fri- och rättigheter inte 

är ändamålsenlig eller proportionerlig i förhållande till syftet (s 10 – 11 i utredningen). Att 

avstyrka utredningens förslag bedöms därmed vara till barnets bästa. 
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Beslutet skickas till: Socialdepartementet 

 

§ 106 (forts.) 

 

Beslutsunderlag 

 

• Välfärdsförvaltningens beslutsförslag, daterat den 30 augusti 2022 

• Örnsköldsviks kommuns yttrande, Vistelseförbud för barn (Ds 2022:12) 

S2022/03063, daterat den 30 augusti 2022 

• Vistelseförbud för barn, Ds 2022:12 

 

Humanistiska nämndens beslut 

 

Humanistiska nämnden godkänner yttrande över Vistelseförbud för barn (Ds 2022:12) 

S2022/03063, daterat den 30 augusti 2022 och överlämnar det till Socialdepartementet. 

 

- - - - -  
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