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Yttrande angående – Remiss från 
Socialdepartementet - Vistelseförbud för barn 
(Ds 2022:12) 

 

Yttrandet 
Kriminaliteten har ofta en tydlig lokal koppling, där kriminella gäng och klaner använder 
sitt våldskapital för att kontrollera hela områden. För att bryta klanernas kontroll vill vi 
införa en ny påföljd, vistelseförbud. Dömda med kopplingar till kriminella gäng eller 
klaner som utövar makt och kontroll i ett visst bostadsområde, eller dömda för grov 
kvinnofridskränkning, ska kunna förbjudas att vistas i ett område eller kommun under en 
period efter avtjänat fängelsestraff. Vistelseförbud har förstärkts genom en lagändring i 
maj 2021. Det framgår nu uttryckligen av brottsbalken att en föreskrift avseende 
vistelseort kan användas för att bestämma på vilka platser eller inom vilka områden den 
som är villkorligt frigiven eller dömd till skyddstillsyn ska vistas och inte får vistas. 
Denna justering i regleringen är dock inte att jämställa med att införa en ny påföljd. 
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna vill gå längre när det gäller möjligheten 
för vistelseförbud av vuxna. 
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Yrkande angående – Remiss från Socialdepartementet - Vistelseförbud för 
barn (Ds 2022:12). 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Göteborgs Stads tillstyrker promemorian Vistelseförbud för barn 
 

Yrkandet 
Det finns en utbredd problematik i att barn och unga i stor utsträckning rekryteras 
till den växande och alltmer våldsamma gängkriminaliteten i Sverige.   

Fler nödvändiga verktyg till socialtjänst, skola och polis måste till för att kunna 
förebygga och åtgärda risker och riskbeteenden. Det ska finnas konstruktiva och 
tydliga krav ställda mot föräldrarna. Ett sådant kan vara vårdnadshavares fulla 
närvaro vid föräldramöten och utvecklingssamtal samt ett införande av 
närvaroplikt i förskolan från tre års ålder för de barn som växer upp i utanförskap. 
Detta för att ge barnen jämlika förutsättningar in i grundskolan. Effektiva och 
motiverande insatser i ett tidigt skede med riktlinjer och stöd i barnuppfostran är 
avgörande när det gäller arbetet med barn med normbrytande beteende. 

Vistelseförbud kan ses som integritetskränkande, men måste likväl ställas mot 
det faktum att vårt samhälle blir alltmer våldsbenäget. Under de senaste åren 
visar rapporter på nya rekord i skjutningar, ökat dödligt våld, ökad problematik 
med gängkriminalitet, förnedringsrån och rekrytering av barn in i gängkriminalitet. 
Att enbart fängsla ledarna i den gängkriminella världen är inte tillräckligt. För att 
få till en förändring med den otrygghet som finns i samhället, kommer 
inskränkande åtgärder i kombination med en rad långsiktiga åtgärder för barn 
och unga med normbrytande beteenden bli nödvändiga. 

Barn och unga är inte kapabla att till fullo beräkna konsekvenser av sina 
handlingar, det krävs närvarande vuxna som sätter begränsningar och berättar 
vad som är bra och vad som är dåligt. Självbevarelsedriften i vad som är rätt och 
fel kommer stegvis under uppväxten genom stödet från föräldrar, samhället och 
utbildningen i skolan. Att införa ett nödvändigt vistelseförbud för barn är inte en 
enskild tillräcklig insats, det kommer krävas ett flertal verktyg i verktygslådan för 
att vända den negativa utvecklingen i dagens och framtidens samhälle.  

Baserat på ovanstående resonemang yrkar Sverigedemokraterna på att 
kommunstyrelsen tillstyrker promemorian om vistelseförbud för barn.  
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Remiss från Socialdepartementet - 
Vistelseförbud för barn (Ds 2022:12) 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över remissen ”Vistelseförbud för barn” (Ds 2022:12), i enlighet med bilaga 4 
till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Socialdepartementet. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har 2022-06-22 erhållit rubricerad promemoria på remiss. Yttrandet ska 
vara Socialdepartementet tillhanda senast 2022-10-17. Göteborgs Stad har fått anstånd att 
inkomma med svar till 2022-10-19.  

I promemorian övervägs om det 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. Utredningen anser att ett sådant vistelseförbud inte bör 
införas då begränsningen vistelseförbudet innebär i barnets grundläggande fri- och 
rättigheter inte är ändamålsenlig eller proportionerlig i förhållande 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, anses inte vara till barnets bästa.  

Trots ställningstagandet i sak lämnas, i enlighet med uppdraget, förslag till en reglering 
om vistelseförbud i syfte att förebygga och förhindra att barn far illa. Bestämmelserna om 
vistelseförbud föreslås införas i LVU och ger socialnämnden möjlighet att förbjuda 
personer under 18 år att under vissa tider vistas på en särskilt angiven plats eller inom ett 
särskilt angivet område. Det är de allmänna förvaltningsdomstolarna som, efter ansökan 
från socialnämnden, ska pröva om vistelseförbud ska beslutas. Socialnämnden ska var 
tredje månad ompröva beslutet och nämndens beslut kan överklagas till domstol. 

Stadsledningskontoret delar utredningens bedömning att ett vistelseförbud inte bör 
införas. Vad avser utformningen av förslaget till ny reglering har stadsledningskontoret 
inga övriga synpunkter.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslaget innebär nya arbetsuppgifter för socialtjänsten i form av handläggning av 
utredningar och ansökningar om vistelseförbud, omprövning av besluten samt samtal med 
barnet och föräldrarna/vårdnadshavarna vid bristande efterlevnad av beslut.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-09-21 
Diarienummer 0820/22 
 

Handläggare  
Britta Timan 
Telefon: 031-368 04 56 
E-post: britta.timan@stadshuset.goteborg.se  
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Det finns flera faktorer som skapar osäkerhet kring vilken ökad arbetsbörda och kostnad 
förslaget innebär. Utredningarna kommer att variera i omfattning beroende på hur 
vistelseförbud används. Används vistelseförbud som ett komplement vid pågående vård 
finns som regel ett omfattande underlag rörande barnets situation som endast behöver 
kompletteras med till exempel uppgifter rörande vilka platser eller områden som förbudet 
ska avse. I de fall vistelseförbud används i ett tidigt skede kommer en mer omfattande 
utredning av barnets situation och relevanta miljöer behöva genomföras. Att uppskatta 
utredningstiden för vistelseförbud är därför svårt. Det är också svårt att bedöma hur 
många ärenden som kan bli aktuella. Socialnämnderna gör dock bedömningen att det 
enbart är ett mindre antal individer som skulle bli aktuella för beslut om vistelseförbud.  

Vistelseförbud är inte avsett att ersätta andra behövliga vårdinsatser utan åtgärden ska 
komplettera de verktyg socialnämnden har tillgång till i dag enligt socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL, eller lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. 
Förslaget kommer därmed inte i dessa situationer innebära en minskad mängd ärenden 
avseende vård utanför hemmet. Avsikten med förslaget är dock att ge socialnämnden en 
möjlighet att i ett tidigare skede än dagens lagstiftning rörande tvångsvård möjliggör gå 
in med åtgärder. Detta skulle eventuellt kunna bidra till att mer kostsamma tvångsåtgärder 
kan undvikas i ett senare skede. Samtidigt måse behovet av kompletterande åtgärder 
övervägas i samband med beslut om vistelseförbud och det kan därför bli aktuellt för 
kommunen att tillhandahålla andra insatser tillsammans med vistelseförbud vilket utgör 
en kostnad för kommunen. Det går därför inte att säga att förslaget kommer att innebära 
att kommunens kostnader för andra typer av insatser minskar. 

Utredningen gör bedömningen att förslagen enbart kommer medföra en mindre 
kostnadsökning för kommunerna. Socialnämnderna Hisingen och Nordost gör 
bedömningen att ett genomförande av förslagen kommer ha en mindre påverkan på 
nämndens kostnader. Stadsledningskontoret instämmer i denna bedömning.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Utredningen gör bedömningen att ett vistelseförbud kan ha såväl positiva som negativa 
effekter på barns möjlighet att tillgodogöra sig sina rättigheter enligt barnkonventionen. 
Detta gäller såväl det enskilda barnet som är föremål för förbudet, som andra enskilda 
barn i dennes närhet som till exempel syskon och kamrater, men också den större gruppen 
barn som bor eller vistas i det aktuella området. Vistelseförbud kan vara en åtgärd som 
staten kan nyttja för att genomföra eller säkerställa barns rättigheter. Att förebygga och 
förhindra att barn far illa är att säkerställa barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling 
(artikel 6 barnkonventionen) och kan vara ett sätt att skydda barnet från olika former av 
övergrepp, utnyttjande och olaglig användning av substanser (artiklarna 19 och 33–36 
barnkonventionen). Om åtgärden får till effekt att miljön blir lugnare och tryggare får det 
en positiv effekt även för övriga barn i området. 

Att begränsa ett barns möjligheter att vistas på vissa platser eller inom vissa områden kan 
dock också försvåra barnets möjligheter att delta i olika fritidsaktiviteter eller att 
upprätthålla goda kamratrelationer eller på andra sätt verka negativt på barnets utveckling 
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(artikel 31 respektive 6 barnkonventionen). För de barn som har en destruktiv hemmiljö 
kan ett vistelseförbud innebära att de blir mer utlämnade till att vistas i hemmiljön, vilket 
kan vara skadligt. Det finns även risk att ett vistelseförbud verkar stigmatiserande eller 
används på ett diskriminerande sätt (artikel 2 barnkonventionen), vilket kan påverka både 
det enskilda barnet och den större grupp barn som bor i ett område. 

Utredningen bedömer också att förslaget kommer kunna ha en viss effekt på förekomsten 
av brott och ordningsstörningar lokalt inom det område ett förbud avser då förbudet kan 
få till följd att individer som uppträder störande flyttas eller flyttar sig från platsen. 
Eftersom de aktuella individerna med stor sannolikhet kommer att förflytta sig till en 
annan plats bedömer utredningen dock att den positiva effekt som kan uppstå inom ett 
område, kommer motsvaras av en negativ effekt inom ett annat område. Vistelseförbudet 
bedöms därför inte ha en övergripande effekt på brottsligheten. 

Stadsledningskontoret delar utredningens bedömning i dessa hänseenden men vill också i 
likhet med socialnämnd Nordost framhålla att ett införande av ett vistelseförbud också 
riskerar att ha en negativ påverkan på tilliten till socialtjänsten vilket påverkar barn och 
unga negativt. Att förbjuda en ungdom att vistas på en utpekad plats riskerar att leda till 
att ungdomen och dennes umgänge förflyttar sig till en annan plats och beslutet riskerar 
att bli verkningslöst. Nämnderna arbetar förtroendebyggande i sina närområden, och 
måste under kommande år fortsätta att aktivt arbeta med tillit mellan invånarna och 
socialtjänsten, så att familjer i större utsträckning kan motiveras att ta emot stöd och hjälp 
i ett tidigt skede. De trygghetsskapande och tillitsskapande insatser som stadens nämnder 
arbetar med bedöms vara viktigare för dessa barns utveckling, än att förbjuda dem att 
vistas i sitt närområde.  

Bilagor 
1. Sammanfattning av betänkandet ” Vistelseförbud för barn” (Ds 2022:12) 

2. Handlingar socialnämnd Hisingen, 2022-09-27, § 227 

3. Handlingar socialnämnd Nordost, 2022-09-27, § 361 

4. Förslag till yttrande 
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Ärendet  
Göteborgs Stad har 2022-06-22 erhållit rubricerad promemoria på remiss. Yttrandet ska 
vara Socialdepartementet tillhanda senast 2022-10-17. Göteborgs Stad har fått anstånd att 
inkomma med svar till 2022-10-19.  

Remissen har skickats till socialnämnderna Hisingen och Nordost för yttrande samt till 
socialnämnderna Centrum och Sydväst för kännedom och eget ställningstagande till ett 
eventuellt yttrande.  

Beskrivning av ärendet 
Utredningens uppdrag 
Utredningens uppdrag har varit att utreda om det i syfte att skydda barn från att fara illa 
bör införas en möjlighet för socialnämnden att genom beslut begränsa enskilda barns rätt 
att vistas på vissa platser eller i vissa områden i samhället samt lämna förslag till nya 
bestämmelser.  

Av utredningens direktiv framgår att utredaren bland annat ska:  

– redovisa för- och nackdelar med ett vistelseförbud,  
– lämna förslag på hur en ordning med vistelseförbud skulle kunna se ut,  
– särskilt överväga vad som krävs för att ett beslut om att begränsa ett enskilt barns 

rätt att vistas på vissa platser eller i vissa områden ska vara verkningsfullt  
– särskilt belysa vilka konsekvenser en sådan möjlighet kan få för enskilda i olika 

avseenden och beakta behovet av att säkerställa skyddet av individers 
grundläggande fri- och rättigheter och av tillräckliga rättssäkerhetsgarantier för 
enskilda. 

Utredaren ska föreslå de författningsändringar som utredaren anser nödvändiga. Oavsett 
ställningstagande i fråga om behov ska förslag till författningsändringar lämnas. 

Behovet av ny reglering 
Tidiga och förebyggande insatser är ofta avgörande för att skydda barn som riskerar att 
fara illa. Sätts insatser in i ett tidigt skede, innan problemen hunnit växa, finns det större 
chans att kunna vända en negativ utveckling och skadan på barnets hälsa och utveckling 
blir inte lika stor. Insatser till barn ska i första hand ges i frivillig form enligt SoL. I de 
fall enskilda inte vill ta emot hjälp av socialtjänsten krävs i dagsläget att barnets situation 
blivit relativt allvarlig innan tvångsåtgärder med stöd av LVU kan bli aktuella. För att ett 
barn ska kunna beredas vård med stöd av 3 § LVU (på grund av sitt eget beteende) krävs 
att barnet utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk 
av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande 
beteende. Möjligheten att besluta om förebyggande insatser enligt 22 § LVU, så kallat 
mellantvång, är en möjlighet för socialnämnden att gripa in i ett tidigare skede. 
Förebyggande insatser enligt 22 § kan beslutas om det kan antas att den enskilde till följd 
av ett beteende som avses i 3 § kommer att behöva beredas vård med stöd av LVU om 
beteendet fortsätter.  

I de fall samtycke till insatser saknas och förutsättningarna för insatser enligt LVU inte är 
uppfyllda har socialnämnden begränsade möjligheter att ge stöd och skydd. Socialtjänsten 
anses behöva få tillgång till fler verktyg för att kunna gripa in tidigare i ett barn liv, i 
situationer då samtycke saknas.  
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Gällande rätt 
Socialtjänstens ansvar enligt SoL och LVU 
Socialtjänsten har ett tydligt ansvar för att arbeta förebyggande och erbjuda insatser för 
barn och unga som befinner sig i riskmiljöer eller har ett riskbeteende. Att socialtjänsten i 
ett tidigt skede ska kunna sätta in insatser som kan stödja barn och unga har av 
lagstiftaren ansetts vara av central betydelse. 

Ungdomar med allvarliga beteendeproblem, som normbrott och kriminalitet, är en stor 
grupp inom den sociala barn- och ungdomsvården. Insatser till barn ska i första hand ges 
på frivillig väg med stöd av SoL. Om detta inte är möjligt kan insatser i vissa fall ges med 
stöd av LVU, som reglerar förutsättningarna för att tvångsvårda barn och unga. 

Möjligheten att förbjuda en person att i hemmet ta emot andras barn 
Enligt 5 kap. 2 § SoL får socialnämnden, när ett barns bästa kräver det, förbjuda eller 
begränsa möjligheterna för en person som har sitt hem inom kommunen att i hemmet ta 
emot andras barn. Syftet med bestämmelsen är att socialnämnden ska kunna ingripa när 
det behövs för att skydda barn från att vistas i olämpliga miljöer. Bestämmelsen är 
tillämplig på bland annat privata placeringar och privata familjedaghem eller vid 
missförhållanden i en kontaktfamilj. Bestämmelsen är också tillämplig i situationer när en 
person upplåter sitt hem till barn och där bjuder på till exempel alkohol och där miljön är 
klart olämplig för barn att vistas i.  

Polismyndighetens möjligheter att tillfälligt omhänderta barn  
Med stöd av polislagen får polisman om någon som kan antas vara under 18 år anträffas 
under förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk för hans 
eller hennes hälsa eller utveckling, ta hand om personen för att skyndsamt överlämna 
denne till föräldrarna eller någon annan vårdnadshavare eller till socialnämnden.  

Vid bedömningen av risken för den unges hälsa eller utveckling ska det beaktas om man 
kan befara att den unge kan komma att utsättas för brott, involveras i brottslig verksamhet 
eller skadas genom något annat socialt nedbrytande beteende. Omhändertagande med 
stöd av polislagen är avsett att tillgripas som en yttersta åtgärd och ska ses som en social 
skyddsåtgärd men även brottsförebyggande skäl kan ligga till grund för ingripande. 
Bestämmelsen är avsedd att tillämpas exempelvis då barn uppehåller sig i så kallade 
knarkarkvartar eller påträffas på ett hotellrum tillsammans med äldre, asociala personer 
eller som i övrigt befinner sig i en sådan situation att det kan befaras att de blir otillbörligt 
utnyttjade. Bestämmelsen kan också bli tillämplig när ungdomar befinner sig på 
sammankomster anordnade av kriminella nätverk i rekryteringssyfte, vistas i lokaler där 
en kriminell gruppering håller till eller i andra sammanhang anträffas tillsammans med 
kända kriminella, till exempel i en bil.  

Ungdomsövervakning  
I januari 2021 infördes påföljden ungdomsövervakning för unga lagöverträdare. Den som 
begått brott innan han eller hon fyllt 18 år får dömas till ungdomsövervakning om varken 
ungdomsvård eller ungdomstjänst är tillräckligt ingripande påföljder med hänsyn till 
brottslighetens straffvärde och art samt den unges tidigare brottslighet. Tiden för 
ungdomsövervakning får bestämmas till lägst sex månader och högst ett år.  

Ungdomsövervakning innebär bland annat att den dömde får vissa inskränkningar i sin 
rörelsefrihet. Inskränkningen ska som utgångspunkt bestå i ett förbud att lämna bostaden 
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under helgkvällar och helgnätter, så kallad helghemarrest. Om ett sådant förbud inte 
bedöms lämpligt kan inskränkningen i stället utformas som ett förbud att under vissa tider 
vistas på en särskilt angiven plats eller inom ett särskilt angivet område, ett förbud att 
under vissa tider lämna ett särskilt angivet område eller en skyldighet att under vissa tider 
uppehålla sig på en särskilt angiven plats.  

Med särskilt angiven plats eller särskilt angivet område kan till exempel avses en plats 
eller ett område där det ofta förekommer narkotikahandel eller alkoholmissbruk eller där 
den dömde annars kan antas komma i kontakt med personer i vars umgänge risken för 
återfall i brott kan antas vara särskilt stor. Rörelseinskränkningarna kontrolleras med 
hjälp av elektroniska hjälpmedel om det inte finns särskilda skäl mot det. Om den dömde 
bryter mot en föreskrift om inskränkningar i rörelsefriheten ska Polismyndigheten, på 
begäran av Kriminalvården, tillfälligt omhänderta den unge.  

Kontaktförbud och tillträdesförbud  
Det finns i svensk lagstiftning ett fåtal regleringar som ger möjlighet att vid straffansvar 
förbjuda någon att få tillträde till och vistas på en viss plats – reglerna om kontaktförbud 
och reglerna om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang och till butik. Från och med den 
1 juli 2022 infördes tillträdesförbud även till badanläggningar och bibliotek. 
Bestämmelserna har till syfte att förebygga ett brottsligt beteende samt att skydda den 
som riskerar att utsättas för brott, ändamål som av lagstiftaren ansetts vara godtagbara 
skäl för att inskränka den enskildes rörelsefrihet.  

Gemensamt för bestämmelserna är att förbudet avser geografiskt begränsade platser och 
att förbudet grundas på en riskbedömning där tidigare brottslighet/beteende har särskild 
betydelse. Tillträdesförbud vid idrottsarrangemang och butik avser också platser där den 
som förfogar över platsen redan har en rätt att begränsa tillträdet för personer. 

Mänskliga rättigheter 

Regeringsformen  
I 2 kap. 8 § regeringsformen anges bland annat att den som är svensk medborgare är 
tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket. Tvångsmässiga omhändertaganden och 
reseförbud anses innebära begränsningar av rörelsefriheten. Rörelsefriheten får begränsas 
genom lag, men endast om det är för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett 
demokratiskt samhälle och begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt 
med hänsyn till det ändamål som har föranlett den. 

Europakonventionen  
Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna (Europakonventionen) gäller sedan den 1 januari 1995 som lag i 
Sverige och har erhållit grundlagsstatus. Av konventionen framgår att var och en som 
lagligen befinner sig inom en stats territorium har rätt att fritt röra sig där och att fritt 
välja sin bosättningsort samt att var och en är fri att lämna varje land, inbegripet sitt eget. 
Rörelsefriheten får enligt artikel 2.3 inte underkastas andra inskränkningar än sådana som 
är angivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga av hänsyn till statens 
säkerhet eller den allmänna säkerheten, för att upprätthålla den allmänna ordningen, för 
att förhindra brott, för att skydda hälsa eller moral eller för att skydda annans fri- och 
rättigheter.  
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Europadomstolen har fastslagit att det ibland kan vara godtagbart utan att det finns en 
konkret brottsmisstanke att en person förpliktas uppehålla sig på viss ort. Domstolen har 
godtagit att Italien, i kampen mot maffian, inskränkt rörelsefriheten för personer som 
misstänkts för samröre med maffian.  

Barnkonventionen 
Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) trädde i kraft i 
Sverige i september 1990 och gäller sedan den 1 januari 2020 som lag i Sverige. Med 
barn avses i konventionen varje människa som är under 18 år. Rättigheterna i 
barnkonventionen är odelbara och ömsesidigt beroende av varandra och rättigheterna ska 
ses som en helhet. Konventionen innehåller fyra grundläggande principer vilka ska vara 
vägledande vid tolkningen och tillämpningen av övriga bestämmelser samtidigt som 
principerna också har en självständig betydelse. De grundläggande principerna är  

– Förbudet mot diskriminering (artikel 2)  
– Barnets bästa (artikel 3.1)  
– Rätten till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6)  
– Rätten att uttrycka sina åsikter (artikel 12). 

Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, administrativa, sociala 
och utbildningsmässiga åtgärder för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller 
psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller 
utnyttjande, medan barnet är i föräldrars, vårdnadshavares eller annan persons vård 
(artikel 19). Konventionsstaterna ska skydda barn från olaglig användning av narkotika 
och förhindra att barn utnyttjas i den olagliga framställningen av och handeln med sådana 
ämnen (artikel 33), skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella 
övergrepp (artikel 34), förhindra bortförande och försäljning av eller handel med barn 
oavsett syfte och form (artikel 35) samt skydda barnet mot alla andra former av 
utnyttjande som kan skada barnet i något avseende (artikel 36). 

Utredningens bedömning och förslag 
Ett vistelseförbud för barn bör inte införas 
Syftet med vistelseförbudet är att hindra barnet från att vistas i en miljö som bedöms 
kunna påverka barnets hälsa eller utveckling negativt. Inskränkningen kommer att få 
direkta effekter i barnets vardag och påverka flertalet rättigheter i barnkonventionen. Det 
saknas enligt utredningens bedömning stöd för att det avsedda ändamålet kommer att 
uppnås genom inskränkningen.  

Vistelseförbud inriktas på en faktor, den fysiska miljön, vars betydelse för utvecklingen 
av normbrytande beteende är oklar. Att hindra barnet från att vistas i en viss fysisk miljö 
kommer enligt utredningens bedömning inte ha någon nämnvärd effekt på barnets sociala 
kontext. Umgänget kommer att flyttas till en annan plats och använda andra kontaktvägar, 
till exempel den digitala miljön. Då vistelseförbudet inte är förknippat med sanktioner, 
vilket i sig inte skulle vara lämpligt i fråga om barn, blir det tandlöst och brister i effekt. 
Dessutom framstår att bestraffa en enskild som inte tar emot en social insats som en 
främmande tanke. Det finns en risk för att vistelseförbudet i stället befäster ett socialt 
nedbrytande beteende hos barnet samt skadar relationen mellan barnet och socialtjänsten 
och därigenom försvårar det fortsatt arbetet. 
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Det finns också omständigheter som tyder på att ett vistelseförbud kan försämra barnets 
möjligheter till en positiv utveckling. Barnet kan utestängas från positiva sammanhang 
och tvångsåtgärden kan skapa en ökad misstro mot de sociala myndigheterna, vilket 
försvårar möjligheten att tillhandahålla behövlig vård och hjälp. Det finns svårigheter 
med att identifiera de relevanta miljöerna och finna en lämplig kontrollmekanism. 

Sammantaget bedömer utredarna att begränsningen som vistelseförbudet innebär i barnets 
grundläggande fri- och rättigheter inte är ändamålsenlig eller proportionerlig i förhållande 
till syftet att förebygga och förhindra att barn far illa. En reglering som ger 
socialnämnden möjlighet att begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller 
områden bör enligt utredningen inte genomföras. 

Förslag till ny reglering om vistelseförbud 
I enlighet med utredningens direktiv ska utredningen, oavsett bedömningen av behovet av 
ett vistelseförbud, lämna förslag på en reglering. Ett förslag på en sådan reglering lämnas 
därför trots att det inte är i linje med utredningens bedömning. 

Utredningen föreslår att nya regler om vistelseförbud införs i LVU. Även om ett 
vistelseförbud som sådant inte innefattar någon vård av barnet är det enligt utredningens 
mening motiverat att bestämmelserna angående möjligheten att meddela ett 
vistelseförbud införs i LVU. LVU är det primära skyddsregelverk som finns för att, utan 
samtycke, förebygga och förhindra att barn far illa och genom att placera bestämmelserna 
där hålls regelverket samlat.  

Utredningen föreslår att en person under 18 år ska 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. Vistelseförbud ska kunna beslutas 
oberoende av om vårdnadshavarna eller barnet samtycker till insatsen. 

Det är de allmänna förvaltningsdomstolarna som, efter ansökan från socialnämnden, ska 
pröva om vistelseförbud ska beslutas. Nuvarande handläggningsregler i LVU om barnets 
bästa, rätten till muntlig förhandling och offentligt biträde ska gälla även vid ärenden och 
mål om vistelseförbud. Socialnämnden ska var tredje månad ompröva beslutet och 
nämndens beslut kan överklagas till domstol. Beslutet ska upphöra när förutsättningarna 
för vistelseförbud inte längre är uppfyllda, och senast när den unge fyller 18 år.  

Vid överträdelse av meddelat förbud kan polisman kortvarigt ta hand om barnet för att 
överlämna honom eller henne till föräldrarna, vårdnadshavarna eller socialnämnden. 
Socialnämnden kan begära handräckning av Polismyndigheten för att förflytta ett barn 
som befinner sig på en plats eller inom ett område i strid med ett meddelat vistelseförbud. 
Polismyndigheten får en skyldighet att underrätta socialnämnden när myndigheten får 
vetskap om att ett vistelseförbud överträtts. Socialnämnden ska vara skyldig att snarast 
genomföra ett samtal med barnet och dess föräldrar/vårdnadshavare om socialnämnden 
får kännedom om att beslutet inte efterlevs. 

Polismyndigheten får i uppdrag att föra ett register över gällande vistelseförbud för att 
möjliggöra kontroll av efterlevnaden. Personuppgiftsbehandlingen i registret regleras i en 
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ny lag. Ansvarig socialnämnd och domstol ska underrätta Polismyndigheten om 
meddelade beslut rörande vistelseförbud. 

De föreslagna lagändringarna uppges kunna träda i kraft 1 juli 2023. 

Remissinstansernas yttrande  
Promemorian har sänts till socialnämnderna Hisingen och Nordost för yttrande samt till 
socialnämnderna Centrum och Sydväst för kännedom och eget ställningstagande till ett 
eventuellt yttrande. Yttrande har inkommit från socialnämnderna Hisingen och Nordost. 

Socialnämnd Hisingen 
Nämnden ser både för och nackdelar med vistelseförbudet men gör liksom utredningen 
bedömningen att de begränsningar vistelseförbudet innebär i barnets grundläggande fri- 
och rättigheter inte är ändamålsenliga eller proportionerliga i förhållande till syftet att 
förebygga och förhindra att barn far illa. 

Socialnämnd Nordost 
Nämnden instämmer i bedömningen att socialnämnden behöver få fler verktyg för att 
kunna gripa in tidigare i situationer då samtycke saknas, och välkomnar utredningar som 
undersöker hur sådana verktyg skulle kunna se ut och utformas. Även om ett 
vistelseförbud skulle kunna medföra vissa positiva aspekter för ett fåtal barn som är 
aktuella inom socialtjänstens ansvarsområde står det inte i proportion till den 
inskränkning i barnets rättigheter som regleringen skulle innebära. 

Nämnden har ett tydligt uppdrag att arbeta evidensbaserat i så hög grad som möjligt, och 
delar bilden som utredningen framför om att det inte kan anses vara till barnets bästa att 
införa en insats som innebär inskränkningar i barns vardagsliv och som saknar 
vetenskapligt stöd. Det är inte den fysiska eller geografiska platsen i sig som är 
riskfaktorn, utan den sociala kontexten som barnet befinner sig i, vilket många gånger 
finns i närområdet och boendemiljön. Ett vistelseförbud kan snarare motverka sitt syfte 
om att skydda barnen, genom att tvinga barn att spendera mer tid i en hemmiljö som inte 
är trygg. Det kan också riskera att leda barn bort ifrån en fysisk miljö som visserligen är 
otrygg, men som åtminstone är känd av myndigheter och fritidsverksamhet och där barnet 
kan följas, till en fysisk miljö som ännu inte är känd av myndigheterna som en otrygg 
plats. Fokus bör ligga på att skapa trygga platser i närområdet i stället för att hålla barn 
borta.  

Nämnden poängterar att de nya verktyg som eventuellt ges till socialnämnden framför allt 
behöver fungera motiverande och främja det tillitsbyggande arbete som socialtjänsten 
bedriver. Nämnden framhåller riskerna med att förslaget bidrar till att socialtjänsten 
uppfattas som en repressiv myndighet. Vistelseförbud är ett exempel på verktyg som 
skulle göra mer skada än nytta i det motiverande arbetet.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Det finns ett glapp mellan möjligheten att ge hjälp och stöd frivilligt och 
tvångslagstiftningen. Stadsledningskontoret ser behov av ytterligare verktyg och insatser 
för att möta ungdomars behov av stöd och hjälp på ett tidigt stadie och välkomnar därför 
de initiativ som undersöker hur sådana verktyg skulle kunna utformas.  
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Utredningen har haft i uppdrag att utreda om det i syfte att skydda barn från att fara illa 
bör införas en möjlighet för socialnämnden att begränsa enskilda barns rätt att vistas på 
vissa platser eller i vissa områden. Det vistelseförbud vilket staden har att bedöma 
behovet och lämpligheten av ska alltså vara en social insats, med ett skyddande syfte. Det 
är alltså inte fråga om ett vistelseförbud som ska ha till syfte att verka brottsförebyggande 
eller som ska användas för att upprätthålla ordningen på allmänna platser. Inte heller ska 
det utformas som en reaktiv åtgärd mot ett tidigare uppvisat beteende. 

Personer under 18 år är den målgruppen för vistelseförbudet. Ett vistelseförbud som 
används som en tidig insats, inriktad på yngre barn i ett tidigt skede av deras negativa 
utveckling, skulle kunna få viss effekt. Det skulle eventuellt kunna fungera som en 
påtryckning när socialtjänsten inte når fram till föräldrarna och blir på så sätt ett verktyg 
för att påtala allvaret i barnets situation. Det skulle eventuellt också kunna fungera som en 
hjälp för föräldrarna i gränssättningen, samt som ett stöd för barnet att stå emot 
påtryckningar från riskumgängen. Vistelseförbud skulle även kunna användas i 
kombination med en pågående LVU-vård, för att möjliggöra fortsatt LVU i hemmet, eller 
efter avslutad LVU-placering. Den samlade bilden från socialnämnderna är dock att det 
endast är för ett fåtal individer som ett vistelseförbud skulle kunna ha en positiv effekt. 
Ett vistelseförbud, oavsett hur det används, måste kombineras med andra, ofta 
omfattande, vårdinsatser för vilka det sällan finns ett samtycke.  

Av forskning kring riskfaktorer för att utveckla kriminellt beteende framgår att det 
snarare är det sociala sammanhanget ett barn vistas i, än den fysiska miljön som sådan, 
som är av betydelse för att utveckla ett kriminellt beteende. Att hindra barnet från att 
vistas på en viss fysisk plats bedöms av såväl utredningen som av socialnämnderna inte 
ha någon större effekt på barnets umgänge. Umgänget kommer att flyttas till en annan 
plats och andra kontaktvägar kommer att användas. Eftersom det ofta är fråga om miljöer 
i barnets hemområde kommer det vara svårt att avgränsa områdena utan att det får 
negativa konsekvenser för barnet och dess möjligheter att delta i positiva aktiviteter i 
området. För de barn som har destruktiva hemmiljöer riskerar vistelseförbudet också att 
innebära att de måste tillbringa mer tid i en skadlig hemmiljö. Vistelseförbudets 
utformning innebär att insatsen kommer att inriktas på en faktor, den fysiska platsen, vars 
betydelse för utvecklingen av olika former av normbrytande beteenden hos barn är oklar. 
Stadsledningskontoret delar bedömningen att det därför saknas stöd för att det avsedda 
ändamålet kommer att uppnås. 

Socialtjänsten måste ha ingående kunskap om aktuella platser och områden för att 
vistelseförbudet ska bli verkningsfullt och praktiskt genomförbart, vilket förutsätter ett 
löpande informationsutbyte med andra aktörer. Socialtjänsten har behov av att snabbt få 
information om överträdelser för att myndigheten ska kunna agera. Det bedöms finnas 
svårigheter med hur efterlevnaden ska kontrolleras och därmed riskerar insatsen att bli 
uddlös. Kontrollen av efterlevnaden av vistelseförbud i områden där barn och unga från 
olika kommuner vistas så som till exempel Centralstationen eller Nordstan får anses vara 
särskilt svår att upprätthålla. Liknande områden kan för vissa individer, under vissa tider 
på dygnet, tillsammans med visst umgänge utgöra sådana riskområden där ett 
vistelseförbud kan bli aktuellt. Socialnämnderna framhåller att mycket av socialtjänstens 
arbete handlar om att skapa förtroende hos barnet och familjen för de sociala 
myndigheterna. Svårigheterna med att upprätthålla ett vistelseförbud kan i ett sådant 
sammanhang bli kontraproduktivt och kan skapa en större känsla av utanförskap och 
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tillitsbrist hos det enskilda barnet och dess föräldrar. Det upplevs som oriktigt att barnen 
ska ”straffas”, när det i många fall är föräldrar som inte samtycker till insatser från 
socialtjänsten eller inte uppfyller sitt föräldraansvar. 

Stadsledningskontoret menar i likhet med socialnämnderna att fokus i stället bör läggas 
på insatser och åtgärder för barnet som är bevisat effektiva. Vistelseförbudet innehåller i 
sig inga vårdinslag utan är endast ett verktyg för att begränsa barnets närvaro i en viss 
miljö och blir enbart en symtombehandling. Det är inte tillräckligt att enbart begränsa 
barnet utan samhället måste tillhandahålla ett annat positivt sammanhang som alternativ. 
Snarare behövs ett mellantvång riktat mot föräldrarna som kan bidra till att minska 
föräldrarnas ovilja att ta emot insatser. Föräldrarnas engagemang och delaktighet är 
avgörande när det gäller arbetet med barn med normbrytande beteende. 

Sammanfattningsvis delar stadsledningskontoret, i likhet med nämnderna, utredningens 
slutsatser och bedömer att något vistelseförbud inte bör införas. För att kunna skydda 
barn och unga behövs kraftfulla verktyg, och i vissa situationer är det motiverat att under 
en period använda verktyg som inskränker den enskildes fri- och rättigheter. I de fall det 
är motiverat behöver såväl det enskilda barnet som socialtjänsten kunna förlita sig på att 
de tvångsmedel som används ger positiv effekt. Det är viktigt att dessa verktyg enbart 
används när inga andra möjligheter finns att tillgå. Även om vissa positiva aspekter skulle 
kunna finnas för ett fåtal barn som är aktuella inom socialtjänstens ansvarsområde står det 
inte i proportion till den inskränkning i barnets rättigheter som det skulle innebära. En 
reglering som ger socialnämnden möjlighet att begränsa enskilda barns rätt att vistas på 
vissa platser eller områden bör därför inte genomföras. 

Vad avser utformningen av förslaget till ny reglering har stadsledningskontoret inga 
övriga synpunkter.  

 

  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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1 Sammanfattning 

Uppdraget 

I promemorian övervägs om det 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. 
Vårt uppdrag har varit att särskilt belysa 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. Vi ska föreslå de författnings-
ändringar som vi anser är nödvändiga. I uppdraget har ingått att 
oavsett ställningstagande i fråga om behov, lämna förslag till 
författningsändringar. Utgångspunkten för de förslag som lämnas 
ska vara att förebygga och förhindra att barn far illa. 

Vistelseförbud för barn i skyddande syfte bör inte införas 

Insatser till barn ska i första hand ges i frivillig form enligt 
socialtjänstlagen (2001:453). Om de enskilda inte vill ta emot hjälp 
krävs i dagsläget att barnets situation blivit relativt allvarlig innan 
socialnämnden kan besluta om tvångsåtgärder med stöd av lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. I de 
fall samtycke till insatser saknas och förutsättningarna för insatser 
enligt LVU inte är uppfyllda har socialnämnden begränsade möjlig-
heter att ge stöd och hjälp. Det råder en uppfattning om att 
socialnämnden behöver få fler verktyg för att kunna gripa in tidigare 
i situationer då samtycke saknas. Socialnämnden saknar i dag också 
möjlighet att meddela beslut som riktar in sig på att begränsa barns 
rätt att vistas på vissa platser eller i vissa områden där de riskerar att 
fara illa. 
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Syftet med ett vistelseförbud är att hindra barnet från att vistas i 
en miljö som bedöms kunna påverka barnets hälsa eller utveckling 
negativt. En möjlighet att begränsa enskilda barns rätt att vistas på 
vissa platser eller i vissa områden i samhället kommer att inskränka 
rörelsefriheten. Inskränkningen kommer att få direkt effekt i 
barnets vardag och påverka ett flertal rättigheter i barnkonven-
tionen. Skyddsobjekt och förbudsobjekt kommer att vara samma 
person i fråga om vistelseförbud och det är en insats riktad mot barn, 
som ska kunna beslutas oberoende av samtycke. Detta sammantaget 
innebär att det måste ställas höga krav på att ändamålet med insatsen 
uppnås. 

Det saknas enligt vår bedömning stöd för att det avsedda ända-
målet kommer att uppnås. Det är fråga om en komplex process som 
leder till att barn utvecklar normbrytande beteenden som krimina-
litet, missbruk och andra socialt nedbrytande beteenden. Olika risk- 
och skyddsfaktorer, kopplade såväl till individen som omgivningen, 
samspelar och påverkar varandra. Vistelseförbud kommer att 
inriktas på en faktor, den fysiska miljön, vars betydelse för 
utvecklingen av normbrytande beteende är oklar. Den sociala kon-
texten och barnets umgänge är en faktor av stor vikt. Att hindra 
barnet från att vistas i en viss fysisk miljö kommer enligt vår 
bedömning inte ha någon nämnvärd effekt på barnets sociala 
kontext. Umgänget kommer att flytta till en annan plats och 
använda andra kontaktvägar, till exempel den digitala miljön. 

Det finns också omständigheter som tyder på att ett vistelse-
förbud kan försämra barnets möjligheter till en positiv utveckling. 
Barnet kan utestängas från positiva sammanhang och tvångsåtgärden 
kan skapa en ökad misstro mot de sociala myndigheterna, vilket 
försvårar möjligheterna att tillhandahålla annan behövlig vård och 
hjälp. Det är vidare svårt att identifiera de relevanta miljöerna vilket 
innebär att det finns en överhängande risk att förbudet antingen blir 
för brett eller för snävt utformat samt att förbudets utformning blir 
svår att motivera för den enskilde. Det finns också svårigheter med 
att finna en lämplig kontrollmekanism och sanktioner vid bristande 
efterlevnad. 

Sammantaget bedömer vi att begränsningen vistelseförbudet 
innebär i barnets grundläggande fri- och rättigheter inte är 
ändamålsenlig eller proportionerlig i förhållande till syftet att före-
bygga och förhindra att barn far illa. Att införa en åtgärd med sådana 
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inskränkande konsekvenser som vistelseförbudet kommer att ha, 
samtidigt som det saknas stöd för att åtgärden kommer att uppnå 
det avsedda syftet, kan inte heller anses vara till barnets bästa. En 
reglering som ger socialnämnden möjlighet att begränsa enskilda 
barns rätt att vistas på vissa platser eller områden bör därför inte 
införas. 

En reglering av vistelseförbud  

Trots ställningstagandet i sak lämnas, i enlighet med uppdraget, 
förslag till en reglering om vistelseförbud i syfte att förebygga och 
förhindra att barn far illa. Bestämmelserna om vistelseförbud 
föreslås införas i LVU. Regleringen innebär i huvudsak följande. 

En person under 18 år ska 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. 

Beslut om vistelseförbud meddelas av förvaltningsrätten efter 
ansökan av socialnämnden, på motsvarande sätt som i dag gäller 
bland annat vid ansökan om beredande av vård med stöd av LVU. 
Nuvarande handläggningsregler i LVU om barnets bästa, rätten till 
muntlig förhandling och offentligt biträde ska gälla även vid ärenden 
och mål om vistelseförbud. Beslut om vistelseförbud ska omprövas 
av socialnämnden var tredje månad. Nämndens beslut kan 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslutet ska upphöra när 
förutsättningarna för vistelseförbud inte längre är uppfyllda, och 
senast när den unge fyller 18 år. 

Får socialnämnden kännedom om att den unge har överträtt ett 
vistelseförbud ska nämnden skyndsamt kalla den unge och dennes 
vårdnadshavare till ett samtal. Polismyndigheten och socialtjänst har 
en skyldighet att underrätta socialnämnden om de påträffar eller får 
kännedom om någon som överträder ett meddelat vistelseförbud. 
Socialnämnden kan begära handräckning av Polismyndigheten för 
att förflytta ett barn som befinner sig på en plats eller inom ett 
område i strid med ett meddelat vistelseförbud. 
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I polislagen (1984:387) införs en bestämmelse som möjliggör att 
en person som av en polisman påträffas på en plats eller ett område i 
strid med ett meddelat vistelseförbud får tas om hand av polis-
mannen för att överlämnas till föräldrarna, vårdnadshavarna eller 
socialnämnden. Polismyndigheten får i uppdrag att föra ett register 
över gällande vistelseförbud. Personuppgiftsbehandlingen i registret 
regleras i en ny lag. 

Förändringarna föreslår träda i kraft den 1 juli 2023. Några 
särskilda övergångsbestämmelser bedöms inte nödvändiga.
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-09-27 

§ 227 N166-0663/22  
Svar på underremittering av remiss från Socialdepartementet 
angående Vistelseförbud för barn, Ds 2022:12, SLK 0820/22 

Beslut 
1. Socialnämnden Hisingen tillstyrker förslagen i utredningen Vistelseförbud för 

barn, Ds 2022:12 från Socialdepartementet om att inte införa vistelseförbud för 
barn och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 
Stadsledningskontoret.  
 

2. Socialnämnden Hisingen förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Ärende 
I maj 2021 beslutade socialminister Lena Hallengren att en utredning skulle göras om det 
bör införas möjlighet för socialnämnden att i skyddande syfte begränsa enskilda barns rätt 
att vistas på vissa platser eller i vissa områden. Vistelseförbudet skulle innebära att ett 
barn mellan 10–18 år skulle kunna förbjudas att på vissa tider vistas på en angiven plats. 
Utgångspunkten ska vara att förebygga och förhindra att barn far illa. Vistelseförbudet 
ska inte ha som uppgift att verka brottsförebyggande eller att upprätthålla ordning. 

Handlingar 
1. Tjänsteutlåtande, daterat 2022-08-29 
2. Vistelseförbud för barn Ds 2022:12  
3. Yttrande L och M daterat 2022-09-26 
4. Yrkande SD daterat 2022-09-27 

Yrkanden 
Håkan Lösnitz (SD) yrkar bifall på yrkande från SD. 

Salam Kaskas (S) yrkar avslag på yrkandet från SD och bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 

Propositionsordning 
Ordförande Åke Björk (M) ställer proposition på förvaltningens förslag mot yrkandet från 
SD och finner att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag. Ingen omröstning 
begärs.  

Reservation 
Håkan Lösnitz (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Protokollsanteckning 
Rickard Eriksson (M) lämnar yttrande från L och M till protokollet enligt bilaga 2. 

Socialnämnd Hisingen 
 

  



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-09-27 

 

Socialnämnd Hisingen 
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Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret, dnr 0820/22 

Dag för justering 
2022-09-27 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sekreterare 
Daniel Hellström 

 

 

Ordförande 
Åke Björk (M) 

 

Justerande 
Sara Carlsson Hägglund (V) 
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Svar på underremittering av remiss från 
Socialdepartementet angående Vistelseförbud för 
barn, Ds 2022:12, SLK 0820/22 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden Hisingen tillstyrker förslagen i utredningen Vistelseförbud för 

barn, Ds 2022:12 från Socialdepartementet om att inte inför vistelseför för barn 
och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 
Stadsledningskontoret. 
 

2. Socialnämnden Hisingen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
I maj 2021 beslutade socialminister Lena Hallengren att en utredning skulle göras om det 
bör införas möjlighet för socialnämnden att i skyddande syfte begränsa enskilda barns rätt 
att vistas på vissa platser eller i vissa områden. Vistelseförbudet skulle innebära att ett 
barn mellan 10 - 18 år skulle kunna förbjudas att på vissa tider vistas på en angiven plats. 
Utgångspunkten ska, enligt uppdraget till utredningen, vara att förebygga och förhindra 
att barn far illa. Vistelseförbudet ska inte ha som uppgift att verka brottsförebyggande 
eller att upprätthålla ordning. 

Förvaltningen ser både för- och nackdelar med vistelseförbudet men gör liksom utredarna 
bedömningen att de begränsningar vistelseförbudet innebär i barnets grundläggande fri- 
och rättigheter inte är ändamålsenliga eller proportionerliga i förhållande till syftet att 
förebygga och förhindra att barn far illa, då det inte bedöms finnas stöd för att förbudet 
skulle få avsedd effekt. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslaget bedöms endast ha en marginell påverkan utifrån den ekonomiska dimensionen. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Socialförvaltningen Hisingen 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-08-29 
Diarienummer N166-0663/22 
 

Handläggare 
Alexis Ljungkvist, Anette Hall, Elisabeth H Johansson 
Telefon: 031 366 65 64 
E-post: alexis.ljungkvist@socialhisingen.goteborg.se 
anette.hall@socialhisingen.goteborg.se 
elisabeth.h.johansson@socialhisingen.goteborg.se 
 

mailto:alexis.ljungkvist@socialhisingen.goteborg.se
mailto:anette.hall@socialhisingen.goteborg.se
mailto:elisabeth.h.johansson@socialhisingen.goteborg.se


 

Göteborgs Stad, Socialförvaltningen Hisingen, tjänsteutlåtande 2 (7) 

Bedömning ur social dimension 
Om beslutet om vistelseförbud efterlevs skulle det kunna ha en positiv och skyddande 
effekt för det specifika barnet. Det skulle då kunna handla om ett barn som ännu inte har 
någon befäst kriminell livsstil och som skulle låta sig hindras av ett vistelseförbud. Det 
skulle förutsätta kapabla föräldrar och en trygg och stödjande hemsituation.  

De negativa konsekvenserna av ett vistelseförbud bedöms vara att barn kan förhindras 
delta i fritidsverksamhet och prosociala sammanhang samt att fritt röra sig i sitt 
bostadsområde. För de barn som har en destruktiv hemmiljö kan det innebära att de 
tvingas vistas mer i hemmiljön vilket kan vara skadligt. 

Ytterligare en aspekt är att området, som vistelseförbudet avser, kan bli tryggare då de 
individer som uppträder störande flyttar sig från platsen. Men med stor sannolikhet 
kommer de då att förflytta sig till en annan plats. 

Samverkan 
Information om ärendet till Förvaltningens samverkansgrupp den 20 september 2022. 

Bilagor 
1. Vistelseförbud för barn Ds 2022:12 
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Ärendet  
Socialnämnden Hisingen har fått en begäran om yttrande över remiss från 
Socialdepartementet ”Vistelseförbud för barn”, Ds 2022:12. 

Nämnden har att ta ställning till de bedömningar och förslag som utredningen redogör 
för. Begäran om yttrande har även lämnats till Socialnämnden Nordost.  

Yttrande ska vara Stadsledningskontoret till handa senast den 27 september 2022. 

Beskrivning av ärendet 
I maj 2021 beslutade socialminister Lena Hallengren att en utredning skulle göras om det 
bör införas möjlighet för socialnämnden att i skyddande syfte begränsa enskilda barns rätt 
att vistas på vissa platser eller i vissa områden. Vistelseförbudet skulle innebära att ett 
barn mellan 10-18 år skulle kunna förbjudas att på vissa tider vistas på en angiven plats. 
Utgångspunkten ska vara att förebygga och förhindra att barn far illa. Vistelseförbudet 
ska inte ha som uppgift att verka brottsförebyggande eller att upprätthålla ordning. 

Problembild barns hälsa och utveckling 

Normbrytande beteende hos barn kan vara svårt att identifiera. Det finns en rad beteenden 
som riskerar att skada barns hälsa och utveckling. Det kan vara fråga om ett kriminellt 
beteende, att missbruka, utsätta sig för sexuell exploatering eller att ha andra 
normbrytande beteenden. Det finns flera risk- och skyddsfaktorer som enligt forskningen 
anses vara de mest relevanta. Olika risk- och skyddsfaktorer samverkar och påverka 
varandra och finns på olika nivåer: individnivå, familjenivå, samhällsnivå mm.  

• Normbrytande beteende är en av de största riskfaktorerna för ett framtida 
normbrytande beteende. 

• Kamratrelationer 
• Alkohol- och droganvändning 
• Skolan 
• Debutålder 
• Socioekonomiska faktorer 
• Andra faktorer som psykisk ohälsa hos barn såväl som hos föräldrar 

Vistelseförbudets innebörd 

Syftet med vistelseförbudet är att skydda barn från att fara illa genom att hindra dem från 
att vistas i en miljö som bedöms kunna påverka deras hälsa eller utveckling negativt. 
Vistelseförbudet är tänkt att vara en social insats. Det finns dock inga faktiska vårdinslag 
i insatsen. 

Vistelseförbudets utformning innebär att insatsen kommer att inriktas på en faktor, den 
fysiska platsen, vars betydelse för utvecklingen av olika former av normbrytande 
beteenden hos barn är oklar.  

Det saknas enligt utredningens bedömning stöd för att det avsedda ändamålet kommer att 
uppnås. Att hindra barnet från att vistas i en viss fysisk miljö kommer enligt utredningens 
bedömning inte ha någon nämnvärd effekt på barnets sociala kontext. Umgänget kommer 
att flyttas till en annan plats och andra kontaktvägar kommer att användas, till exempel 
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den digitala miljön. Digitala arenor ger inte möjlighet till insyn och försvårar för både 
föräldrar och andra stödfunktioner att ge stöd och hjälp. Det är inte platserna i sig som 
enskilt påverkar utan en stor del är den kontext som barnet befinner sig i. 

Skyddsobjekt och förbudsobjekt kommer att vara samma person i fråga om 
vistelseförbud.  

I de fall ett vistelseförbud meddelas ingår det i föräldraansvaret att se till att barnet följer 
förbudet.  

Vistelseförbudet beslutas oavsett samtycke. Beslut om vistelseförbud meddelas av 
förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden. 

När ett vistelseförbud beslutats kommer socialnämnden att ha möjlighet att begära 
polishandräckning för att flytta den unge från en miljö som den har ett vistelseförbud i. 
Polis kommer också att ha möjlighet att på eget initiativ flytta den unge från ett område 
med vistelseförbud.  

Möjligheter till begränsningar av rörelsefrihet idag 

Idag finns möjlighet att enligt 12 § polislagen ta om hand en person under 18 år som 
anträffas under förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk 
för hans eller hennes hälsa eller utveckling, en skydds- och brottsförebyggande åtgärd 

Ungdomsövervakning är en påföljd som kan innebära bl a vissa begränsningar i 
rörelsefriheten, så kallad helghemarrest eller förbud att under vissa tider vistas på en 
särskilt angiven plats. 

Tillträdesförbud till butik, idrottsarrangemang, bibliotek är ytterligare en begränsning i 
rörelsefriheten. Här är det andra personers skyddsintresse som motiverar inskränkningar i 
en personens rörelsefrihet  

Mänskliga fri- och rättigheter 

Vid varje åtgärd som rör barn är förenligheten med barnkonventionen central samt ska det 
beaktas vad som är bäst för barnet. Barnrättskommittén har uttalat att syftet med 
begreppet ”barnets bästa” är att säkerställa att barnet åtnjuter alla rättigheter som erkänns 
i barnkonventionen. 

Ett barn har rätt till rörelsefrihet enligt regeringsformen och Europakonventionens fjärde 
tilläggsprotokoll. 

Ett vistelseförbud som ska hindra barn att vistas på vissa platser innebär en inskränkning i 
de grundläggande fri- och rättigheterna. Begränsning av rörelsefriheten får enlig 
regeringsformen endast ske ”om det är för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett 
demokratiskt samhälle och begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt 
med hänsyn till det ändamål som föranlett den.” (Socialdepartementet, Ds 2022:12, s 42). 

Vistelseförbudet kan försvåra barnets möjligheter att få en meningsfull fritid och att delta 
i olika typer av aktiviteter. Ett vistelseförbud kan också komma att utgöra en 
inskränkning i barnets vardagsliv och kan inverka negativt på barnets utveckling då det 
till exempel kan försvåra att upprätthållandet av prosociala kompisrelationer, kan leda till 
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att barnet är utelämnat till att tillbringa mer tid i en destruktiv hemmiljö och kan inverka 
stigmatiserande för barnet. 

Vistelseförbudet är å andra sidan en åtgärd som staten kan utnyttja för att genomföra de 
rättigheter som erkänns i barnkonventionen. Att förebygga och förhindra att ett barn far 
illa är att säkerställa barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling samt utgör ett sätt att 
skydda barnet från olika former av övergrepp, utnyttjande och olovlig användning av 
substanser.  

Ett vistelseförbud för barn i syfte att förebygga och förhindra att barn far illa innebär en 
inskränkning i de grundläggande fri- och rättigheterna. Det saknas stöd för att insatsen 
skulle uppnå det avsedda syftet med insatsen. Tvärtom finns det mycket som tyder på att 
insatsen snarare skulle försämra barnets situation. Detta innebär att inskränkningen inte 
kan anses ändamålsenlig eller proportionerlig. Det kan inte heller anses vara till barnets 
bästa att införa inskränkningar i barnets vardagsliv som saknar vetenskapligt stöd. 
Insatsen riskerar snarare att försämra barns situation och deras möjligheter att utnyttja 
sina rättigheter. 

Men i det enskilda fallet skulle ett väl utformat vistelseförbud kunna förhindra att barnets 
situation blir så pass allvarlig att ett tvångsomhändertagande behövs. Det skulle kunna 
möjliggöra att barnet bor kvar hemma och tar emot vårdinsatser i hemmet.  

Vid ett beslut om vistelseförbud är det därför av vikt att socialnämnden noga utreder det 
enskilda barnets situation och identifierar på vilket sätt ett vistelseförbud kan komma att 
påverka barnet, såväl positivt som negativ. 

Möjligheten att besluta om vistelseförbud kommer att regleras i lag och prövning ske i 
domstol. 

Internationell utblick 

Inom den sociala lagstiftningen har övriga nordiska länder möjlighet att under vissa 
förutsättningar begränsa rörelsefriheten för barn som vistas på vissa typer av institutioner 
motsvarande vad som gäller enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 
av unga. Det danska systemet med förelägganden, som kan riktas mot både barn och 
föräldrar, möjliggör också uppställandet av villkor som i viss mån kan sägas begränsa 
barnets rörelsefrihet, till exempel kan barnet vara skyldigt att vistas i hemmet under vissa 
tider. Det finns dock ingen reglering i övrigt i övriga nordiska länder som möjliggör att 
begränsa ett barns rätt att vistas på en viss plats eller inom ett visst område i syfte att 
förebygga eller förhindra att barn far illa. 

Både Norge och Danmark kan genom så kallade uppehållsförbud begränsa en persons rätt 
att vistas på en plats inom ett visst område. Dessa åtgärder är dock inte insatser inom den 
sociala vården utan är antingen en reaktion på brott (Danmark) eller syftar till att 
förebygga brottslighet (Norge). De möjligheter som finns enligt engelsk rätt att rikta 
förläggande mot en person som uppvisar ett antisocialt beteende har snarast karaktären av 
ordningsförebyggande insatser. 

Socialtjänstens uppdrag 

Socialtjänsten har ansvar för att förebygga och förhindra att barn far illa. Socialtjänsten 
ska erbjuda stöd och hjälp till enskilda och har inte i uppdrag att agera repressivt. Det 
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krävs tungt vägande skäl om socialnämnden ska gå in med insatser mot den enskildes 
vilja. 

Socialstyrelsen och socialtjänsterna anser att vistelseförbudet inte ligger i linje med 
socialtjänstens roll då åtgärden är mer repressiv än vårdande. Det finns risk för att 
insatsen skadar förtroendet och skapar tillitsbrist. 

Utredningens bedömning 

Att vistelseförbudet används i rätt situation och för rätt individer är en förutsättning för att 
ändamålet med insatsen ska uppnås. Det finns, enligt utredarens bedömning, inte någon 
tydligt avgränsad målgrupp. Vistelseförbudet kan komma till användning vid olika 
tidpunkter i utvecklingen av normbrytande beteende. Det kan användas som en tidig 
insats, för att så tidigt som möjligt bryta utvecklingen när ett normbrytande beteende 
börjar märkas hos ett barn. Det kan även användas när ett barn etablerat ett normbrytande 
beteende, för att förhindra att barnet vistas i skadliga miljöer samtidigt som andra insatser 
pågår. Vistelseförbudet kan användas som ett komplement till LVU-vård eller vård med 
stöd av SoL för att förstärka möjligheterna att få bort barnet från en destruktiv miljö. Det 
är utredningens bedömning att vistelseförbudet ska utformas på ett sätt som så långt det är 
möjligt möjliggör att vistelseförbudet kan användas i nämnda situationer. 

Det råder en uppfattning om att socialnämnden behöver få fler verktyg för att kunna gripa 
in tidigare i situationer då samtycke saknas. Socialnämnden saknar idag möjlighet att 
meddela beslut som riktar in sig på att begränsa barns rätt att vistas på vissa platser eller i 
vissa områden där de riskerar att fara illa. Syftet med vistelseförbudet är att hindra barnet 
från att vistas i en miljö som bedöms kunna påverka barnets hälsa eller utveckling 
negativt.  

Inskränkningen kommer att få direkta effekter i barnets vardag och påverka flertalet 
rättigheter i barnkonventionen. Det saknas enligt utredningens bedömning stöd för att det 
avsedda ändamålet kommer att uppnås. Vistelseförbud inriktas på en faktor, den fysiska 
miljön, vars betydelse för utvecklingen av normbrytande beteende är oklar. Att hindra 
barnet från att vistas i en viss fysisk miljö kommer enligt utredningens bedömning inte ha 
någon nämnvärd effekt på barnets sociala kontext. Umgänget kommer att flyttas till en 
annan plats och använda andra kontaktvägar, till exempel den digitala miljön. 

Då vistelseförbudet inte är förknippat med sanktioner, vilket i sig inte skulle vara lämpligt 
i fråga om barn, blir det tandlöst och brister i effekt. Dessutom framstår att bestraffa en 
enskild som inte tar emot en social insats som en främmande tanke. Det finns en risk för 
att vistelseförbudet i stället befäster ett socialt nedbrytande beteende hos barnet samt 
skadar relationen mellan barnet och socialtjänsten och därigenom försvårar det fortsatt 
arbetet. 

Det finns också omständigheter som tyder på att ett vistelseförbud kan försämra barnets 
möjligheter till en positiv utveckling. Barnet kan utestängas från positiva sammanhang 
och tvångsåtgärden kan skapa en ökad misstro mot de sociala myndigheterna, vilket 
försvårar möjligheten att tillhandahålla behövlig vård och hjälp. Det finns svårigheter 
med att identifiera de relevanta miljöerna och finna en lämplig kontrollmekanism. 

Sammantaget bedömer utredarna att begränsningen som vistelseförbudet innebär i barnets 
grundläggande fri- och rättigheter inte är ändamålsenlig eller proportionerlig i förhållande 
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till syftet att förebygga och förhindra att barn far illa. En reglering som ger 
socialnämnden möjlighet att begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller 
områden bör enligt utredningen inte genomföras.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser både för och nackdelar med vistelseförbudet men gör liksom utredarna 
bedömningen att de begränsningar vistelseförbudet innebär i barnets grundläggande fri- 
och rättigheter inte är ändamålsenliga eller proportionerliga i förhållande till syftet att 
förebygga och förhindra att barn far illa. 

 

 

Christina Alvelin  

 

Förvaltningsdirektör  

 

Alexis Ljungqvist 

 

Avdelningschef   
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Socialnämnd Hisingen 
Yrkande 
 
Ärende 12 
Yrkande angående: Svar på underremittering av remiss från 
socialdepartementet – Författningsförslag i promemorian vistelseförbud 
för barn 
 
Yrkande: 

1. Att tillstyrka författningsförslag i promemorian vistelseförbud för barn 
 
Vi är idag införstådda i att det finns en utbredd problematik gällande till exempel att barn och 
unga i stor utsträckning rekryteras till den växande och alltmer våldsamma 
gängkriminaliteten i Sverige. Vi måste därför precis som förvaltningen tar upp i sitt svar 
framställa fler verktyg som bland annat socialtjänst, skola och polis ska kunna använda för att 
förebygga och åtgärda risker och riskbeteende. 
Självklart kan vi också ställa oss frågande till nyttan då vistelseförbud kan anses som 
integritetskränkande men det argumentet måste likväl ställas mot det faktum att vårt samhälle 
blir alltmer våldsbenäget. Vi har under senaste veckorna tagit emot rapporter om nya rekord i 
skjutningar ökat dödligt våld, ökad problematik med gängkriminalitet, förnedringsrån och 
rekrytering av barn till gängkriminaliteten. Sverigedemokraterna ser inte att vi kommer 
komma till bukt med problematiken genom enbart samtal, saft och bulle och att låsa in 
ledarna för den gängkriminella världen. För att få till en förändring med den otrygghet som 
finns i samhället kommer allt mer inskränkande åtgärder att krävas. Självklart i kombination 
med andra mer mjuka insatser då ingen åtgärd är en mirakelkur. 
 
Barn och Unga har inte samma rättigheter i samhället som en vuxen då de är just barn och 
unga och till exempel inte anses kapabla att kunna beräkna konsekvenser av handlingar till 
fullo. Därför krävs det att det finns vuxna som sätter begränsningar i deras vardag och 
berättar för dem vad som är bra och vad som är dåligt, när de ska var hemma och när de får 
vara ute. Barn och unga vet inte alltid vad som är bäst för dem, det lär man sig under sin 
uppväxt genom stöd från föräldrar och samhället och utbildningen i skolan. Att införa ett 
vistelseförbud för barn är inte ett beslut som bör tas med lätthet (och det skulle det nog inte 
heller göras). Men det kommer krävas flertalet verktyg i verktygslådan om vi skall vända den 
negativa utveckling som vi ser i samhället idag.   
 
Baserat på ovan resonemang yrkar sverigedemokraterna alltså för att tillstyrka promemorian 
om vistelseförbud för barn. Ibland måste vi helt enkelt skydda barnet/ungdomen för deras 
bästa.  
 
 
 
 
Sverigedemokraterna 
 



Yttrande (L)(M)

Socialnämnden Hisingen 


2022-08-26


Yttrande angående svar på underremittering av remiss 
från Socialdepartementet angående Vistelseförbud för 

Barn.  
Kriminaliteten har ofta en tydlig lokal koppling, där kriminella gäng och klaner använder sitt 
våldskapital för att kontrollera hela områden. För att bryta klanernas kontroll vill vi införa en ny 
påföljd, vistelseförbud. Dömda med kopplingar till kriminella gäng eller klaner som utövar makt 
och kontroll i ett visst bostadsområde, eller dömda för grov kvinnofridskränkning, ska kunna 
förbjudas att vistas i ett område eller kommun under en period efter avtjänat fängelsestraff. 
Vistelseförbud har förstärkts genom en lagändring i maj 2021. Det framgår nu uttryckligen av 
brottsbalken att en föreskrift avseende vistelseort kan användas för att bestämma på vilka platser 
eller inom vilka områden den som är villkorligt frigiven eller dömd till skyddstillsyn ska vistas och 
inte får vistas. Denna justering i regleringen är dock inte att jämställa med att införa en ny påföljd. 
Liberalerna och Moderaterna vill gå längre när det gäller möjligheten för vistelseförbud av vuxna.
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-09-27 

§ 361 N163-0967/22 

Svar på underremittering av remiss från Socialdepartementet 
- Författningsförslag i promemorian vistelseförbud för barn  
 

Ärendet  
Socialnämnd Nordost har mottagit en nämndremiss från stadsledningskontoret att 
ta ställning till Remiss från Socialdepartementet om Författningsförslag i 
promemorian Vistelseförbud för barn (DS 2022:12). Utredningens slutsats är att 
ett vistelseförbud för barn i skyddande syfte inte bör införas.  

Förvaltningen instämmer i bedömningen att socialnämnden behöver få fler 
verktyg för att kunna gripa in tidigare i situationer då samtycke saknas, och 
välkomnar utredningar som undersöker hur sådana verktyg skulle kunna se ut och 
utformas för att ha god effekt. Förvaltningen delar också bilden av att 
vistelseförbud för barn inte är ett sådant verktyg och att det skulle göra mer skada 
än nytta att införa ett sådant. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-07-11. 
Yrkande från Sverigedemokraterna daterat 2022-09-27. 
Yttrande från Moderaterna och Liberalerna daterat 2022-09-27. 
 
Yrkanden 
Pernilla Börjesson (SD) yrkar bifall till promemorian om ett införande av 
vistelseförbud för barn. 
Frida Tånghag (V) yrkar avslag på Sverigedemokraternas yrkande och bifall till 
förvaltningens förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att 
Socialnämnden beslutat att bifalla förvaltningens förslag. 

Beslut 
1. Socialnämnd Nordost tillstyrker förslaget att inte föreslå 

författningsändringar i enlighet med promemorian vistelseförbud för barn 
DS 2022:12.  

Socialnämnd Nordost 
 

  



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-09-27 

 

 

Socialnämnd Nordost 
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2. Socialnämnd Nordost antar förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översänder detta till stadsledningskontoret.  

3. Socialnämnd Nordost förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

___________ 

Expedieras 
Stadsledningskontoret 
 

 

 

Dag för justering 
2022-09-27 

 

Vid protokollet 

 

 

Sekreterare 
Annika Funkqvist   

 

 

Ordförande 
Johan Fält 

 

Justerande 
Frida Tånghag 
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Svar på underremittering av remiss från 
Socialdepartementet - Författningsförslag i 
promemorian vistelseförbud för barn (Ds 
2022:12), dnr 0820/22  

Förslag till beslut 
1. Socialnämnd Nordost tillstyrker förslaget att inte föreslå författningsändringar i 

enlighet med promemorian vistelseförbud för barn DS 2022:12.  

2. Socialnämnd Nordost antar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder 
detta till stadsledningskontoret.  

3. Socialnämnd Nordost förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Socialnämnd Nordost har mottagit en nämndremiss från stadsledningskontoret att ta 
ställning till Remiss från Socialdepartementet om Författningsförslag i promemorian 
Vistelseförbud för barn (DS 2022:12). Nämnden ska senast den 27 september 2022 lämna 
ett yttrande till stadsledningskontoret. Utredningens slutsats är att ett vistelseförbud för 
barn i skyddande syfte inte bör införas.  

Förvaltningen instämmer i bedömningen att socialnämnden behöver få fler verktyg för att 
kunna gripa in tidigare i situationer då samtycke saknas, och välkomnar utredningar som 
undersöker hur sådana verktyg skulle kunna se ut och utformas för att ha god effekt. 
Förvaltningen delar också bilden av att vistelseförbud för barn inte är ett sådant verktyg 
och att det skulle göra mer skada än nytta att införa ett sådant.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen ser ett stort behov av tidiga insatser för att möta ungdomars behov av stöd 
och hjälp på ett tidigt stadie. Kostnaderna för att bryta utvecklingen av normbrytande 
beteende blir ofta högre ju senare socialtjänsten kommer in och kan arbeta med ett barn 
eller en ungdom med behov av stöd. Förvaltningens bedömning är att det verktyg som 
utreds i den aktuella promemorian inte är en sådan tidig insats som socialtjänsten är i 
behov av, och inte kommer att leda till att socialtjänsten tidigare kan komma in med 
insatser. Om möjligheten till att besluta om vistelseförbud skulle införas, skulle detta 
behöva användas i kombination med andra insatser och i sig självt inte utgöra en 
tillräcklig insats. Förvaltningen ser inte att vistelseförbudet i sig skulle ha några vare sig 
positiva eller negativa ekonomiska effekter för förvaltningen. Förvaltningen välkomnar 

Socialförvaltning Nordost 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-07-11 
Diarienummer N163-0967/22 
 

Handläggare 
Ellen Agernäs, Ing-Marie Larsson, Karen Alvstad, 
Meliha Hadzinumanbegovic 
Telefon:031-365 30 59 
E-post: 
meliha.hadzinumanbegovic@socialnordost.goteborg.se 
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fortsatta utredningar för att hitta effektiva insatser som i ett tidigt skede kan möta barn 
och ungas, och deras föräldrars behov av stöd. Sådana insatser vore viktiga ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv, för förvaltningen, men framför allt för dem vi är till för.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Ärendet och dess frågeställningar är av största vikt utifrån den sociala dimensionen. Att 
stävja en negativ utveckling för varje enskilt barn som förvaltningen möter är det 
förvaltningen strävar efter i allt sitt arbete. För att kunna göra det behövs kraftfulla 
verktyg, och ibland är det motiverat att under en period använda verktyg som inskränker 
den enskildes fri- och rättigheter. I de fall det är motiverat behöver förvaltningen kunna 
förlita sig på att de tvångsmedel som används ger effekt och är till mer nytta än skada för 
individen. Det är också oerhört viktigt att dessa verktyg enbart används när inga andra 
möjligheter finns att tillgå. I det aktuella fallet gör utredarna bedömningen att 
användandet av vistelseförbud för barn inte utgör ett sådant verktyg att det står i 
proportion till de inskränkningar i fri- och rättigheter som det utgör. Det är också 
förvaltningens bedömning att ett sådant förbud skulle ha en negativ påverkan på 
motiveringsarbetet som är avgörande för om andra insatser som barnet och dess nätverk 
får del av lyckas. Förvaltningen arbetar förtroendebyggande i närområdet, och behöver 
under kommande år fortsätta att aktivt arbeta med tillit mellan invånarna och 
socialtjänsten, så att familjer självmant söker hjälp innan det har gått så långt som att 
kraftfulla insatser kan anses vara nödvändiga. De trygghetsskapande och tillitsskapande 
insatser som Göteborgs stad arbetar med bedöms vara mycket viktigare för dessa barns 
utveckling, än att förbjuda dem att vistas i sitt närområde. Att motivera ungdomar som 
hamnat i ett tveksamt socialt sammanhang att försöka skapa nya sammanhang, snarare än 
att förbjuda dem att vistas på en viss plats, tror förvaltningen är en bättre väg att gå.  

Samråd 
Ärendet skickas till ungdomsråden för information och möjlighet att lämna synpunkter 
inför socialnämndens sammanträde.   

Samverkan 
Information i förvaltningens samverkansgrupp, FSG, den 20 september 2022. 

Bilagor 
1. DS 2022:12 Författningsförslag i promemorian vistelseförbud för barn   
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Ärendet  
Socialnämnd Nordost har mottagit en nämndremiss från stadsledningskontoret att ta 
ställning till Remiss från Socialdepartementet om Författningsförslag i promemorian 
Vistelseförbud för barn (DS 2022:12). Nämnden ska senast den 27 september 2022 lämna 
ett yttrande till stadsledningskontoret. Utredningens slutsats är att ett vistelseförbud för 
barn i skyddande syfte inte bör införas.  

Beskrivning av ärendet 
Socialdepartementet tillsatte i maj 2021 en utredning för att undersöka om det 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. Utredningens 
uppdrag har varit att särskilt belysa 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. I uppdraget har också ingått att 
oavsett ställningstagande föreslå författningsändringar utifrån ett sådant förbud. 
Utgångspunkten för de förslag som lämnas i samband med utredningen ska vara att 
förebygga och förhindra att barn far illa. 

Utredningen har samlat in uppgifter från ett brett spektrum av aktörer som på olika sätt 
arbetar med frågor om barn och unga i Sverige, såsom socialtjänster i Stockholm, 
Göteborg och Malmö, Sveriges kommuner och regioner, Barnombudsmannen, 
Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten, Kriminalvården och Socialstyrelsen, 
företrädare för fryshuset och olika barnrättsorganisationer. Utredningen har också tagit 
del av ett stort antal tidigare statliga utredningar och myndigheters rapporter samt gjort en 
genomgång av andra länders lagstiftning som skulle kunna vara relevant utifrån 
utredningens frågeställningar.  

Utredningen redogör för ett stort antal skäl för att ett vistelseförbud för barn i skyddande 
syfte inte ska införas. En sådan lagstiftning skulle inskränka barns rörelsefrihet, vilket 
skulle få direkt effekt i barnets vardag och påverka ett flertal rättigheter i 
barnkonventionen. Ifall sådana inskränkningar ska göras behöver det ställas höga krav på 
att ändamålet med insatsen uppnås, vilket utredningen bedömer att det saknas stöd för.  

Utredningen redogör också för hur ett vistelseförbud enbart inriktas på en faktor av 
många i den process som gör att ett barn utvecklar normbrytande beteende, nämligen 
fysisk miljö. Bedömningen är att begränsningar i den fysiska miljön har oklar effekt då 
den är i hög grad beroende av den sociala kontexten som barnet befinner sig i. Umgänget 
kommer att flytta till en annan plats och använda andra kontaktvägar, till exempel den 
digitala miljön. 

Det finns också omständigheter som tyder på att ett vistelseförbud kan försämra barnets 
möjligheter till en positiv utveckling. Barnet kan utestängas från positiva sammanhang 
och tvångsåtgärden kan skapa en ökad misstro mot de sociala myndigheterna, vilket 
försvårar möjligheterna att tillhandahålla annan behövlig vård och hjälp. Det är vidare 
svårt att identifiera de relevanta miljöerna vilket innebär att det finns en överhängande 
risk att förbudet antingen blir för brett eller för snävt utformat samt att förbudets 
utformning blir svår att motivera för den enskilde. Det finns också svårigheter med att 
finna en lämplig kontrollmekanism och sanktioner vid bristande efterlevnad. 
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Sammantaget bedömer utredningen att begränsningen vistelseförbudet innebär i barnets 
grundläggande fri- och rättigheter inte är ändamålsenlig eller proportionerlig i förhållande 
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 heller anses 
vara till barnets bästa. En reglering som ger socialnämnden möjlighet att begränsa 
enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller områden bör därför, enligt utredningen, 
inte införas. 

Utredningens direktiv är utformade så att, oavsett bedömning, lämnas förslag på en 
reglering av ett vistelseförbud. Detta förslag ligger alltså inte i linje med utredningens 
bedömning. Förslaget innebär förändringar i flera författningar, men där 
huvudlagstiftningen skulle innebära en förändring i LVU. I utredningens kapitel 8 
redogörs för alla författningsändringar i detalj och i utredningens kapitel 11 går det att 
läsa förslag till ändring i de lagstiftningar som skulle beröras av förslaget.  

Förvaltningens bedömning 
Precis som utredningen konstaterar ska insatser till barn i första hand ges i frivillig form 
enligt socialtjänstlagen (2001:453). Om de enskilda inte vill ta emot hjälp krävs i 
dagsläget att barnets situation blivit relativt allvarlig innan socialnämnden kan besluta om 
tvångsåtgärder med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga, LVU. I de fall samtycke till insatser saknas och förutsättningarna för insatser enligt 
LVU inte är uppfyllda har socialnämnden begränsade möjligheter att ge stöd och hjälp.  

Förvaltningen instämmer i bedömningen att socialnämnden behöver få fler verktyg för att 
kunna gripa in tidigare i situationer då samtycke saknas, och välkomnar utredningar som 
undersöker hur sådana verktyg skulle kunna se ut och utformas för att ha god effekt.  

Förvaltningen delar utredningens bedömning om att ett vistelseförbud för barn i syfte att 
förebygga och förhindra att dessa far illa skulle innebära en inskränkning i grundläggande 
fri- och rättigheter. Precis som utredningen konstaterar kan ett sådant vistelseförbud 
snarare motverka sitt syfte om att skydda barnen, genom att tvinga barn att spendera mer 
tid i en hemmiljö som inte är trygg. Det kan också riskera att leda barn bort ifrån en 
fysisk miljö som visserligen är otrygg, men som åtminstone är känd av myndigheter och 
fritidsverksamhet och där barnet kan följas, till en fysisk miljö som ännu inte är känd av 
myndigheterna som en otrygg plats.  

Förvaltningen har ett tydligt uppdrag att arbeta evidensbaserat i så hög grad som möjligt, 
och delar bilden som utredningen framför om att det inte kan anses vara till barnets bästa 
att införa en insats som innebär inskränkningar i barns vardagsliv och som saknar 
vetenskapligt stöd.  

Företrädare för socialtjänsterna i Göteborgs stad har deltagit och gett sina perspektiv 
under utredningens gång, något som utredningen redogör för i kap 7.2.1. Förvaltningens 
bedömning är att den redogörelse som socialtjänsterna lämnar inom ramen för 
utredningen på ett föredömligt sätt sammanfattar den hållning som förvaltningen har i 
frågan. I redogörelsen framgår att det inte är den fysiska eller geografiska platsen i sig 
som är riskfaktorn, utan den sociala kontexten som barnet befinner sig i, vilket många 
gånger finns i närområdet och boendemiljön. Även om vissa positiva aspekter skulle 
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kunna finnas för ett fåtal barn som är aktuella inom socialtjänstens ansvarsområde står det 
inte i proportion till den inskränkning i barnets rättigheter som det skulle innebära.  

Förslaget skulle också medföra svårigheter i efterlevnad, något som också tas upp av 
socialtjänsterna i utredningen. Fokus bör ligga på att skapa trygga platser i närområdet i 
stället för att hålla barn borta. 

Förvaltningen ställer sig bakom även övriga myndigheter och organisationers inspel i 
frågan om vistelseförbud. Samtliga tillfrågade myndigheter och organisationer kommer 
till ungefär samma slutsats – det kan inte anses vara en tidig insats, det är inte alltid bättre 
för barnet hemma och den fysiska miljön är inte det som avgör.  

Det förvaltningen lite särskilt vill trycka på är att de nya verktyg som eventuellt ges till 
socialnämnden framför allt behöver fungera motiverande och främja det tillitsbyggande 
arbete som socialtjänsten bedriver. Socialtjänsterna tar i utredningen upp riskerna med att 
socialtjänsten uppfattas som en repressiv myndighet. Det kan vara en av anledningarna 
till att det så kallade mellantvånget som idag finns i LVU-lagstiftningen används i så låg 
grad. Barnets och föräldrarnas motivation till förändring är avgörande för om insatserna 
lyckas. Vistelseförbud är ett exempel på verktyg som skulle göra mer skada än nytta i det 
motiverande arbetet.  

Eftersom utredningen och samtliga tillfrågade myndigheter är överens om att 
vistelseförbud för barn skulle göra mer skada än nytta, utgår förvaltningen från att ingen 
författningsändring kommer att föreslås. Därför görs ingen djupare analys och bedömning 
av författningsförslaget i det här skedet.   

 

 
Socialförvaltning Nordost 
 
 

 

Fredrik Johansson 
Tillförordnad förvaltningsdirektör 

 

Karen Alvstad  
Avdelningschef 

 



Synpunkter från Angereds Ungdomsråd i ärendet ” Svar på underremittering 
av remiss från Socialdepartementet ‐ Författningsförslag i promemorian 
vistelseförbud för barn” 

• Angereds ungdomsråd anser att en bra analys har gjorts och är positiva till
utredningens slutsats att ett vistelseförbud för barn i skyddande syfte inte bör
införas.

• Angereds Ungdomsråd håller med om att Socialnämnd Nordost ska tillstyrka
förslaget att inte föreslå författningsändringar i enlighet med promemorian
vistelseförbud för barn DS 2022:12.
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Socialnämnd Nordost 

Socialnämnd Nordost 
Yrkande 
 

Ärende 26 
Yrkande angående: Svar på underremittering av remiss från 
socialdepartementet – Författningsförslag i promemorian vistelseförbud 
för barn 
 
Yrkande: 

1. Att tillstyrka författningsförslag i promemorian vistelseförbud för barn 
 
Vi är idag införstådda i att det finns en utbredd problematik gällande till exempel att barn och 
unga i stor utsträckning rekryteras till den växande och alltmer våldsamma 
gängkriminaliteten i Sverige. Vi måste därför precis som förvaltningen tar upp i sitt svar 
framställa fler verktyg som bland annat socialtjänst, skola och polis ska kunna använda för att 
förebygga och åtgärda risker och riskbeteende. 
Självklart kan vi också ställa oss frågande till nyttan då vistelseförbud kan anses som 
integritetskränkande men det argumentet måste likväl ställas mot det faktum att vårt samhälle 
blir alltmer våldsbenäget. Vi har under senaste veckorna tagit emot rapporter om nya rekord i 
skjutningar ökat dödligt våld, ökad problematik med gängkriminalitet, förnedringsrån och 
rekrytering av barn till gängkriminaliteten. Sverigedemokraterna ser inte att vi kommer 
komma till bukt med problematiken genom enbart samtal, saft och bulle och att låsa in 
ledarna för den gängkriminella världen. För att få till en förändring med den otrygghet som 
finns i samhället kommer allt mer inskränkande åtgärder att krävas. Självklart i kombination 
med andra mer mjuka insatser då ingen åtgärd är en mirakelkur. 
 
Barn och Unga har inte samma rättigheter i samhället som en vuxen då de är just barn och 
unga och till exempel inte anses kapabla att kunna beräkna konsekvenser av handlingar till 
fullo. Därför krävs det att det finns vuxna som sätter begränsningar i deras vardag och 
berättar för dem vad som är bra och vad som är dåligt, när de ska var hemma och när de får 
vara ute. Barn och unga vet inte alltid vad som är bäst för dem, det lär man sig under sin 
uppväxt genom stöd från föräldrar och samhället och utbildningen i skolan. Att införa ett 
vistelseförbud för barn är inte ett beslut som bör tas med lätthet (och det skulle det nog inte 
heller göras). Men det kommer krävas flertalet verktyg i verktygslådan om vi skall vända den 
negativa utveckling som vi ser i samhället idag.   
 
Baserat på ovan resonemang yrkar sverigedemokraterna alltså för att tillstyrka promemorian 
om vistelseförbud för barn. Ibland måste vi helt enkelt skydda barnet/ungdomen för deras 
bästa.  
 
 
 
 
Sverigedemokraterna 
 



2022‐09‐27 

 

 

Yttrande från M och L angående svar på underremittering av remiss från Socialdepartementet 

angående Vistelseförbud för Barn 

 

Kriminaliteten har ofta en tydlig lokal koppling, där kriminella gäng och klaner använder sitt 

våldskapital för att kontrollera hela områden. För att bryta klanernas kontroll vill vi införa en ny 

påföljd, vistelseförbud. Dömda med kopplingar till kriminella gäng eller klaner som utövar makt och 

kontroll i ett visst bostadsområde, eller dömda för grov kvinnofridskränkning, ska kunna förbjudas att 

vistas i ett område eller kommun under en period efter avtjänat fängelsestraff. Vistelseförbud har 

förstärkts genom en lagändring i maj 2021. Det framgår nu uttryckligen av brottsbalken att en 

föreskrift avseende vistelseort kan användas för att bestämma på vilka platser eller inom vilka 

områden den som är villkorligt frigiven eller dömd till skyddstillsyn ska vistas och inte får vistas. 

Denna justering i regleringen är dock inte att jämställa med att införa en ny påföljd. Moderaterna och 

Liberalerna vill gå längre när det gäller möjligheten för vistelseförbud av vuxna. 
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Bilaga 4 

 

Yttrande över remiss från Socialdepartementet - 
Vistelseförbud för barn (Ds 2022:12) 
Göteborgs Stad ser behov av ytterligare verktyg och insatser för att möta ungdomars 
behov av stöd och hjälp på ett tidigt stadie och välkomnar därför de initiativ som 
undersöker hur sådana verktyg skulle kunna utformas.  

Det vistelseförbud vilket staden har att bedöma behovet och lämpligheten av ska vara en 
social insats, med ett skyddande syfte. Det är alltså inte fråga om ett vistelseförbud som 
ska ha till syfte att verka brottsförebyggande eller som ska användas för att upprätthålla 
ordningen på allmänna platser. Inte heller ska det utformas som en reaktiv åtgärd mot ett 
tidigare uppvisat beteende. Personer under 18 år är den målgruppen för vistelseförbudet. 
Ett vistelseförbud som används som en tidig insats, inriktad på yngre barn i ett tidigt 
skede av deras negativa utveckling, skulle kunna få viss effekt. Det skulle eventuellt 
kunna fungera som en påtryckning när socialtjänsten inte når fram till föräldrarna och blir 
på så sätt ett verktyg för att påtala allvaret i barnets situation. Det skulle eventuellt också 
kunna fungera som en hjälp för föräldrarna i gränssättningen, samt som ett stöd för barnet 
att stå emot påtryckningar från riskumgängen. Vistelseförbud skulle även kunna användas 
i kombination med en pågående LVU-vård, för att möjliggöra fortsatt LVU i hemmet, 
eller efter avslutad LVU-placering. Göteborg Stads samlade bild är dock att det endast är 
för ett fåtal individer som ett vistelseförbud skulle kunna ha en positiv effekt. Ett 
vistelseförbud, oavsett hur det används, måste kombineras med andra, ofta omfattande, 
vårdinsatser för vilka det sällan finns ett samtycke. 

Att hindra barnet från att vistas på en viss fysisk plats bedöms av såväl utredningen som 
av Göteborgs Stad inte ha någon större effekt på barnets umgänge. Umgänget kommer att 
flyttas till en annan plats och andra kontaktvägar kommer att användas. Eftersom det ofta 
är fråga om miljöer i barnets hemområde kommer det vara svårt att avgränsa områdena 
utan att det får negativa konsekvenser för barnet och dess möjligheter att delta i positiva 
aktiviteter i området. För de barn som har destruktiva hemmiljöer riskerar 
vistelseförbudet också att innebära att de måste tillbringa mer tid i en skadlig hemmiljö. 
Vistelseförbudets utformning innebär att insatsen kommer att inriktas på en faktor, den 
fysiska platsen, vars betydelse för utvecklingen av olika former av normbrytande 
beteenden hos barn är oklar. Göteborgs Stad bedömer att det därför saknas stöd för att det 
avsedda ändamålet kommer att uppnås. 

Socialtjänsten måste ha ingående kunskap om aktuella platser och områden för att 
vistelseförbudet ska bli verkningsfullt och praktiskt genomförbart, vilket förutsätter ett 
löpande informationsutbyte med andra aktörer. Socialtjänsten har behov av att snabbt få 
information om överträdelser för att myndigheten ska kunna agera. Det bedöms finnas 
svårigheter med hur efterlevnaden ska kontrolleras och därmed riskerar insatsen att bli 
uddlös. Kontrollen av efterlevnaden av vistelseförbud i områden där barn och unga från 

Socialdepartementet 
 s.remissvar@regeringskansliet.se 

s.sof@regeringskansliet.se 
Diarienummer S2022/03063 

mailto:s.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:s.sof@regeringskansliet.se
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olika kommuner vistas så som till exempel vid centralstationer eller lokala köpcentrum 
får anses vara särskilt svår att upprätthålla. Liknande områden kan för vissa individer, 
under vissa tider på dygnet, tillsammans med visst umgänge utgöra sådana riskområden 
där ett vistelseförbud kan bli aktuellt. Mycket av socialtjänstens arbete handlar om att 
skapa förtroende hos barnet och familjen för de sociala myndigheterna. Svårigheterna 
med att upprätthålla ett vistelseförbud kan i ett sådant sammanhang bli kontraproduktivt 
och kan skapa en större känsla av utanförskap och tillitsbrist hos det enskilda barnet och 
dess föräldrar. Det upplevs som oriktigt att barnen ska ”straffas”, när det i många fall är 
föräldrar som inte samtycker till insatser från socialtjänsten eller inte uppfyller sitt 
föräldraansvar. 

Göteborgs Stad menar att fokus i stället bör läggas på insatser och åtgärder för barnet som 
är bevisat effektiva. Vistelseförbudet innehåller i sig inga vårdinslag utan är endast ett 
verktyg för att begränsa barnets närvaro i en viss miljö och blir enbart en 
symtombehandling. Det är inte tillräckligt att enbart begränsa barnet utan samhället måste 
tillhandahålla ett annat positivt sammanhang som alternativ. Snarare behövs ett 
mellantvång riktat mot föräldrarna som kan bidra till att minska föräldrarnas ovilja att ta 
emot insatser. Föräldrarnas engagemang och delaktighet är avgörande när det gäller 
arbetet med barn med normbrytande beteende. 

Sammanfattningsvis delar Göteborgs Stad utredningens slutsatser och bedömer att något 
vistelseförbud inte bör införas. För att kunna skydda barn och unga behövs kraftfulla 
verktyg, och i vissa situationer är det motiverat att under en period använda verktyg som 
inskränker den enskildes fri- och rättigheter. I de fall det är motiverat behöver såväl det 
enskilda barnet som socialtjänsten kunna förlita sig på att de tvångsmedel som används 
ger positiv effekt. Det är viktigt att dessa verktyg enbart används när inga andra 
möjligheter finns att tillgå. Även om vissa positiva aspekter skulle kunna finnas för ett 
fåtal barn som är aktuella inom socialtjänstens ansvarsområde står det inte i proportion 
till den inskränkning i barnets rättigheter som det skulle innebära. En reglering som ger 
socialnämnden möjlighet att begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller 
områden bör därför inte genomföras. 

Vad avser utformningen av förslaget till ny reglering har Göteborgs Stad inga övriga 
synpunkter.  

 

Göteborgs Stad  

 

För Göteborgs Kommunstyrelse 
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