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MFoF:s yttrande över utkast till lagrådsremiss  

Ett fönster av möjligheter - stärkta rättigheter för barn 

och vuxna i skyddat boende 

Departementets diarienummer: S2022/03649 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, har i detta yttrande lagt särskild 

vikt vid de delar som rör myndighetens verksamhetsområden. MFoF instämmer med försla-

get att bestämmelserna om ett barns placering i ett skyddat boende ska regleras i särskild lag 

samt förslaget att ett barn får placeras i skyddat boende även vid avsaknad av samtycke från 

den ena vårdnadshavaren om det finns en risk för barnets säkerhet eller hälsa. MFoF delar 

även bedömningen att förslagen stärker barnets rättigheter eftersom de möjliggör tidiga in-

satser för att motverka våldets negativa effekter för barn och främjar deras hälsa på både kort 

och lång sikt.  

6.2.10 Begränsning av umgänge och hemlighållande av vistelseort 

MFoF instämmer i förslaget att socialnämnden, på motsvarande sätt som gäller för unga som 

vårdas med stöd av LVU, bör få besluta om umgängesbegränsning och hemlighållande av 

vistelseort om det är nödvändigt för att skydda barnet från risker för barnets säkerhet eller 

hälsa. Detta med anledning av att det är viktigt att det skyddade boendet utgör en trygg och 

säker plats för att ge barnet möjlighet till god hälsa, utveckling och återhämtning.  

6.2.11 Utövande av vårdnaden under placeringen 

MFoF instämmer i förslaget att den vårdnadshavare som barnet är placerat tillsammans med 

ensam ska få bestämma om insatser i öppna former enligt 4 kap. 1 § SoL med anledning av 

placeringen i skyddat boende och att detsamma ska gälla för val eller byte av skolenhet eller 

förskoleenhet som föranleds av placeringen, om barnets bästa kräver det. Förslaget bedöms 

tillföra att barnet får möjlighet till nödvändiga stöd- och behandlingsinsatser i ett tidigare 

skede samt att barnets skola och förskola snabbare kan återupptas, vilket bedöms vara ett 

skydd för barnets fortsatta hälsa och utveckling. 

  

mailto:Rebecca.eriksson@mfof.se
mailto:s.remissvar@regeringskansliet.se


 
 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF 
 

Dnr 2022–1269  

 

 

10 Frågan om socialförsäkringsförmåner bör analyseras vidare 

MFoF instämmer i bedömningen att frågan om socialförsäkringsförmåner bereds vidare.  
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