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Remissvar av författningsförslag i promemorian Vistelseförbud 
för barn (Ds 2022:12) 

Trollhättans Stad har av Socialdepartementet getts möjlighet att lämna 

synpunkter på författningsförslag i promemorian Vistelseförbud för barn  

(Ds 2022:12). 

Trollhättans Stad instämmer i utredarens bedömning att vistelseförbud skulle 

innebära begränsningar i barns grundläggande fri- och rättigheter som inte 

står i proportion till syftet att förebygga och förhindra att barn far illa. Att 

införa en åtgärd med sådana inskränkande konsekvenser som 

vistelseförbudet kommer att ha, samtidigt som det saknas stöd för att 

åtgärden kommer att uppnå det avsedda syftet, kan inte anses vara till 

barnets bästa. Staden delar bedömningen att det saknas stöd för att 

vistelseförbud för barn kommer att uppnå den avsedda effekten då den 

sociala kontexten snarare än den fysiska platsen i större utsträckning påverkar 

barnet. Trollhättans Stad delar också utredarens bedömning att vistelseförbud 

skulle kunna försämra barnets situation genom stigmatisering och befästande 

av destruktiva beteenden, att barnet går miste om positiva sociala 

sammanhang eller riskerar att behöva vistas mer i en skadlig hemmiljö. Det 

skulle även kunna leda till bristande tillit och förtroende mot till exempel 

socialtjänsten.  

Trollhättans Stad delar utredarens bedömning om att vistelseförbud för barn 

inte bör införas.  

Paul Åkerlund 
Kommunstyrelsens ordförande 

Said Niklund 
Stadsdirektör 
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KS § 236 Dnr 2022/00472753 

Remis av författningsförslag i promemorian Vistelseförbud för 
barn (Ds 2022:12) 

Sammanfattning 

Trollhättans Stad har av Socialdepartementet getts möjlighet att lämna 
synpunkter på författningsförslag i promemorian Vistelseförbud för barn  
(Ds 2022:12). 

Socialdepartementet har lämnat ett uppdrag till utredaren om att utreda 
möjligheten till att socialnämnden ska kunna besluta om vistelseförbud för 
barn, i syfte att förhindra att barn vistas i miljöer som kan påverka deras hälsa 
och utveckling negativt. Utredaren ska oavsett bedömning även lämna förslag 
på författningsändringar.  

Kommunstyrelsens förvaltning har samordnat stadens yttrande. 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen har 
haft möjlighet att lämna yttrande. Kommunstyrelsens förvaltning har tagit 
emot yttrande från Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och 
Utbildningsförvaltningen har meddelat att man inte har några synpunkter. 
Även kommunstyrelsens förvaltning lämnar ett yttrande i det samordnade 
svaret.  

Trollhättans Stad instämmer i utredarens bedömning om att vistelseförbud 
för barn inte bör införas. Utredaren finner bland annat inte tillräckligt stöd för 
att insatsen skulle få den effekt som den syftar till samt att det blir en stark 
inskränkning i barnets fri- och rättigheter. Insatsen bedöms då inte stå i 
proportion till syftet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2022-09-07 

Yttrande över remiss av författningsförslag i promemorian Vistelseförbud för 
barn (Ds 2022:12), dat 2022-09-07 

Remiss författningsförslag i promemorian Vistelseförbud för barn (Ds 2022:12). 
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Forts KS § 236 

Deltar ej i beslutet 

Remigiusz Bielinski (M), Michael Meijer (M), Annicka Johannson (M) och 
Cecilia Gustafsson (M) meddelar att de ej kommer att delta i beslutet. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande, dat 2022-09-07 som sitt svar till 
Socialdepartementet.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande, dat 2022-09-07 som sitt svar till 
Socialdepartementet. 

Deltar ej i beslutet 

Remigiusz Bielinski (M), Michael Meijer (M), Annicka Johannson (M) och 
Cecilia Gustafsson (M) deltar ej i beslutet. 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 
Kontoret för Tillväxt och hållbarhet 
Arbetsmarknads- och socialnämnden 
Utbildningsnämnden  
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