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

Skolverket har ombetts att yttra sig över promemorian Vistelseförbud för barn 
(Ds 2022:12). Skolverket avgränsar sitt yttrande till de frågor i förslaget som 
berör myndighetens verksamhetsområde. 

Skolverkets synpunkter 

7.3 Bör vistelseförbud för barn införas? 
Skolverket delar utredningens bedömning att det inte bör införas en möjlighet för 
socialnämnden att i skyddande syfte genom beslut begränsa enskilda barns rätt att 
vistas på vissa platser eller i vissa områden i samhället. Skolverket instämmer i de 
skäl som utredningen framför mot ett sådant förslag.  

8 En reglering om vistelseförbud 
Som framgår ovan anser Skolverket att det inte bör införas en möjlighet för 
socialnämnden att i skyddande syfte genom beslut begränsa enskilda barns rätt att 
vistas på vissa platser eller i vissa områden i samhället. Om ett sådant förbud ändå 
skulle införas vill Skolverket särskilt framföra följande övergripande synpunkter 
som myndigheten menar är viktiga att ta hänsyn till vid en reglering av ett sådant 
förbud. 

Skolframgång är en starkt skyddande faktor för alla barn. Det är extra viktigt att 
barn som far illa eller riskerar en ogynnsam utveckling får en chans att lyckas i 
skolan och att skolan är en trygg plats. Skolverket vill därför understryka vikten 
av att en reglering av ett förbud för barn att, under vissa tider, vistas på en viss 
plats eller inom ett visst område inte påverkar rätten till utbildning eller negativt 
inverkar på barnets skolgång. Utbildning behöver inte endast vara knutet till en 
skolbyggnad, vilket behöver beaktas när ett vistelseförbud utformas. 
Skolverksamhet kan till exempel handla om friluftsdagar, studiebesök och 
praktik. Vidare anser myndigheten att det är av yttersta vikt att elever kan ta sig 
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till och från undervisningen i skolan, till arbetsplatsförlagt lärande, praktikplatser 
eller annan undervisning för att kunna fullgöra sin skolplikt eller att ta del av 
utbildning. Det är även viktigt att ett vistelseförbud inte heller begränsar barns 
möjligheter att delta i fritidsaktiviteter eller andra positiva sammanhang som kan 
vara värdefulla för barnet att delta i.     
 

På Skolverkets vägnar 

Lena Jenee 
Tf. avdelningschef 

Annica Emmervall 
Jurist 

Handlingen är beslutad i Skolverkets 
elektroniska ärende- och 
dokumenthanteringssystem av:  
Annica Emmervall (Signerare) den 
2022-10-13 
Lena Jenee (avdelningschef) den 2022-
10-13. 
 

I ärendets slutliga handläggning har även enhetschefen Ulrika Jonasson deltagit.
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