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§ 184 Dnr IFN 2022/00277-1.7.1 

Remiss - Författningsförslag i promemorian Vistelseförbud för 
barn 

Beslut 

Individ- och familjenämnden antar denna skrivelse som sitt yttrande och 

överlämnar det till Socialdepartementet. 

Ärendebeskrivning 

Regeringen har remitterat ett förslag som går ut på att ge socialtjänsten 

verktyg att i skyddande syfte kunna begränsa enskilda barns rätt att vistas på 

vissa platser eller områden under en angiven tid. Förslaget innebär att en 

person som är under 18 år ska kunna förbjudas att under vissa tider vistas på 

en särskilt angiven plats eller inom ett särskilt angivet område: 

 

1. det med hänsyn till den unges hälsa eller utveckling finns behov av att 

begränsa den unges närvaro på platsen eller i området. 

 

2. det antingen finns en påtaglig risk att den unge kommer att utveckla ett 

sådant beteende som avses i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU), exempelvis missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 

verksamhet eller att den unge har ett vårdbehov på grund av sådana 

förhållanden som avses i LVU. 

 

Beslut om vistelseförbud ska meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan 

från socialnämnden. Beslut om vistelseförbud ska omprövas av 

socialnämnden var tredje månad.  

 

I utredningen om vistelseförbud för barn har det utretts och övervägts om det 

bör införas vistelseförbud för barn. Utredningen har särskilt belyst vilka 

konsekvenser en sådan möjlighet kan få för enskilda i olika avseenden och 

hur en sådan möjlighet förhåller sig till grundläggande fri- och rättigheter 

och till Sveriges internationella åtaganden.  

 

Utredaren, som biträtt Socialdepartementet med att utreda frågan har kommit 

fram till att en möjlighet att begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa 

platser eller i vissa områden i samhället utgör en inskränkning av 

rörelsefriheten och att en sådan inskränkning inte är ändamålsenlig eller 

proportionerlig. 
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Utredningen skulle också föreslå författningsändringar om ett beslut om 

vistelseförbud för barn införs. 

 

Individ och familjenämnden ställer sig bakom utredningens slutsatser samt 

utredarens bedömning att vistelseförbud för barn i skyddande syfte bör inte 

införas. 

 

Individ och familjenämnden ställer sig bakom utredningens förslag på 

genomförande och regleringar i det fall beslut att införa vistelseförbud för 

barn införs, trots att det utgör en inskränkning av rörelsefriheten och att en 

sådan inskränkning inte är ändamålsenlig eller proportionerlig. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kopia till 

Socialdepartementet 

 



 

 
 

 
 
Individ- och familjeförvaltningen 
Anne Grundell 
Epost: anne.grundell@vasteras.se 
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Remiss -  Författningsförslag i promemorian Vistelseförbud för 
barn 

Förslag till beslut 

Individ- och familjenämnden antar denna skrivelse som sitt yttrande och 

överlämnar det till Socialdepartementet. 

 

Ärendebeskrivning 

Regeringen har remitterat ett förslag som går ut på att ge socialtjänsten 

verktyg att i skyddande syfte kunna begränsa enskilda barns rätt att vistas på 

vissa platser eller områden under en angiven tid. Förslaget innebär att en 

person som är under 18 år ska kunna förbjudas att under vissa tider vistas på 

en särskilt angiven plats eller inom ett särskilt angivet område: 
 

1. det med hänsyn till den unges hälsa eller utveckling finns behov av 

att begränsa den unges närvaro på platsen eller i området. 

 

2. det antingen finns en påtaglig risk att den unge kommer att utveckla 

ett sådant beteende som avses i Lagen med särskilda bestämmelser 

om vård av unga (LVU), exempelvis missbruk av 

beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller att den unge 

har ett vårdbehov på grund av sådana förhållanden som avses i LVU. 

 

 

Beslut om vistelseförbud ska meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan 

från socialnämnden. Beslut om vistelseförbud ska omprövas av 

socialnämnden var tredje månad.  

 

I utredningen om vistelseförbud för barn har det utretts och övervägts om det 

bör införas vistelseförbud för barn. Utredningen har särskilt belyst vilka 

konsekvenser en sådan möjlighet kan få för enskilda i olika avseenden och 

hur en sådan möjlighet förhåller sig till grundläggande fri- och rättigheter 

och till Sveriges internationella åtaganden.  

 

Utredaren, som biträtt Socialdepartementet med att utreda frågan har kommit 

fram till att en möjlighet att begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa 

platser eller i vissa områden i samhället utgör en inskränkning av 

rörelsefriheten och att en sådan inskränkning inte är ändamålsenlig eller 

proportionerlig. 
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Utredningen skulle också föreslå författningsändringar om ett beslut om 

vistelseförbud för barn införs. 

 

Individ och familjenämnden ställer sig bakom utredningens slutsatser samt 

utredarens bedömning att vistelseförbud för barn i skyddande syfte bör inte 

införas. 

 

Individ och familjenämnden ställer sig bakom utredningens förslag på 

genomförande och regleringar i det fall beslut att införa vistelseförbud för 

barn införs, trots att det utgör en inskränkning av rörelsefriheten och att en 

sådan inskränkning inte är ändamålsenlig eller proportionerlig. 
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