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Promemorian Vistelseförbud för barn (Ds 2022:12) 

 

Polismyndigheten har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria 

och lämnar följande synpunkter. 

 

Polismyndigheten har inga invändningar mot de överväganden utredningen 

har gjort och som har mynnat ut i slutsatsen att ett vistelseförbud för barn ur 

ett skyddsperspektiv inte bör införas.  

 

Om vistelseförbudet ska införas anser Polismyndigheten att vissa 

förtydliganden bör göras i det fortsatta lagstiftningsarbetet. Det bör 

tydliggöras hur socialnämnden ska få kännedom om vilka barn som skulle 

vara aktuella för vistelseförbud. Det bör också, om möjligt, göras tydligare 

hur den fysiska platsen ska avgränsas. 

 

Polismyndigheten vill avslutningsvis lyfta fram följande. Polismyndigheten 

ser ett generellt behov av samhällsåtgärder som kan bidra till att minska 

insocialiseringen av barn och unga till kriminalitet, särskilt den växande 

gängkriminaliteten. Det är viktigt att olika verktyg prövas i syfte att bryta 

gängens möjligheter att nyrekrytera barn och unga. En mycket stor andel av 

de skjutningar som har koppling till kriminella nätverk inträffar inom relativt 

begränsade geografiska områden. Det är därför viktigt att kunna hålla 

potentiella gärningsmän, också barn och unga, borta från dessa områden. Det 

är angeläget att ovanstående frågor omhändertas, t.ex. inom ramen för 

utredningen Vissa frågor om vistelseförbud, Ju2022:D. Polismyndigheten 

anser att det är av stor vikt att det tydliggörs att möjligheten att meddela 

vistelseförbud även för barn ska utredas inom ramen för denna utredning. 

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Gunilla Hedwall efter 

föredragning av juristen Ironah Nzeribe. Gruppchefen Sofie Lindblom har 

deltagit i den slutliga handläggningen. Rikspolischefen Anders Thornberg har 

informerats om remissen. 

 

 

REMISSVAR 
 

Datum 2022-10-14 

Informationsklass Öppen 

 
 

 

 Diarienr (åberopas) A366.493/2022 Saknr 000 



Polismyndigheten  2022-10-14 2 (2) 

 
 Dnr A366.493/2022 Infoklass Öppen 

 

 

POLISMYNDIGHETEN 

 

 

Gunilla Hedwall 

   Ironah Nzeribe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia till 

Justitiedepartementet (PO) 

Arbetstagarorganisationerna 

Rikspolischefens kansli 


