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avseende utkast till lagrådsremiss Ett fönster av möjligheter – 

stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende 

(S2022/03649) 

 

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, har tagit del av utkastet 

till lagrådsremiss avseende stärkta rättigheter för barn och vuxna 

i skyddat boende. NCK instämmer i stort och är positiva till 

utkastets förslag som ska leda till bättre stöd och skydd för 

personer som placeras i skyddade boenden.  

 

De åtgärder som föreslås kommer att stärka 

barnrättsperspektivet och underlätta socialnämndens placering 

trots att båda vårdnadshavarna inte givit sitt samtycke vilket kan 

vara av avgörande betydelse. Bland annat innefattas barnets rätt 

till skolgång och tillgång till hälso- och sjukvård vid placering. 

Dock saknas förslag för att säkra tillgång till tandvård för 

barnen.  

 

Placeringen påverkar även bestämmanderätten över barnet under 

vistelsetiden samt ökad sekretess för att hemlighålla vistelseort. 

Översyn av regler för vårdnad och umgänge med en förälder 

som utövat våld utreds för närvarande. Kommande lagstiftning 

bör harmoniseras för att undvika brister i skydd och stöd.  

 

Den våldsutsatta kvinnans möjligheter att söka stöd och skydd 

stärks med dessa förslag men behöver kombineras med fler 

åtgärder för att dels främja en akut och långsiktig planering, men 

också den enskildas behov. 

 

Skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen som en 

boendeinsats vilket är i linje med Grevios synpunkter 2018. 

Verksamheter som driver skyddade boenden blir 

tillståndspliktiga med ökade kvalitetskrav vilket är positivt men 

kan även skapa nya hinder. Övergångsbestämmelser behövs för 

att möjliggöra förändringen. 

 

NCK är positiva till möjligheten att kunskap om det nya 

regelverket sprids via befintliga strukturer för det kompetensstöd 
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som Socialstyrelsen, länsstyrelserna och NCK idag ger på 

regeringens uppdrag. 

 

I detta ärende har föreståndare Anita Hussénius varit beslutande 

och enhetschef Åsa Witkowski varit föredragande. 

 

 

 

Anita Hussénius 

Föreståndare 

Nationellt centrum för kvinnofrid 

Uppsala universitet 
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