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Remittering av departementspromemorian St~irkt
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende - förslag till
bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och
skolgång (Os 2020: 16)

Departementspromemorian ska komplettera beredningsunderlaget till
betänkandet Ett fönster av möjligheter - stärkt barnrättsperspektiv för barn i
skyddat boende (SOU 2017:112). Efter avslutad remittering kommer
ärendet, med utgångspunkt i betänkandet och departementspromemorian,
att beredas vidare inom Regeringskansliet.

Remissinstanser
Akademikerförbundet SSR
Alingsås kommun
Barnombudsmannen
Brottsofferjouren Sverige
Brottsoffermyndigheten
Dals-Ed kommun
Datainspektionen
Domstolsverket
Familjerättssocionomernas riksförening - FSR

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Friskolornas riksförbund
Funktionsrätt Sverige
Föreningen grävande journalister
Föreningen PappaBarn
Föreningen Sveriges Kommunala Familjerådgivare (KFR)
Föreningen Sveriges skolchefer
Föreningen Sveriges socialchefer
Försäkringskassan
Förvaltningsrätten i Stockholm
Förvaltningsrätten i Umeå
Göteborgs kommun
Göteborgs universitet (Institutionen för socialt arbete)
Hultsfreds kommun
Hässleholms kommun
Hörby kommun
Ideburna skolors riksförbund
Inspektionen för socialförsäkringen
Inspektionen för vård och omsorg
Journalistförbundet
Justitiekanslern GK)
Jämställdhetsmyndigheten
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Jönköpings kommun
Kalix kommun
Kammarrätten i Stockholm
I<:iiuna kommun
Kriminalvården
Kristianstads kommun
Köpings kommun
Landskrona kommun
Lerums kommun
Linköpings stadsmission
Linköpings universitet (Barnafrid-nationellt kunskapscentium)
Luleå kommun
Lunds kommun
Länsstyrelsen Jönköping
Länsstyrelsen Östergötland
Malmö kommun
Migrationsverket
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
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MÄN
Norrköpings kommun
Nätverket unga för tillgänglighet
Piteå kommun
Polismyndigheten
Region Gävleborg
Region Norrbotten
Region Stockholm
Region Uppsala
Region Västra Götaland
Region Örebro
Riksdagens ombudsmän 00)
Riksförbundet Barnens Rätt i Samhället (BRIS)
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS)
Riksorganisationen för valfrihet, jämställdhet och föräldraskap (HARO)
Riksorganisationen Sveriges Makalösa föräldrar
Rädda Barnen
Rädda Barnens Ungdomsförbund
Rättviks kommun
Röda korset
Sigtuna kommun
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Skara kommun
Skatteverket
Socialstyrelsen
Somaya kvinno- och tjejjour
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Statskontoret
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Stockholms kommun
Stockholms Stadsmission
Stockholms universitet (Institutionen för socialt arbete)
Sundbybergs kommun
Svenska barnläkarföreningen
Sveriges Advokatsamfund
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kvinnolobby
Södertälje kommun
Tierps kommun
TRIS - Tjejers rätt i samhället
Trollhättans kommun
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TU Medier Sverige
Uh-icehamns kommun
Umeå universitet Quridiska institutionen)
UNICEF
Unizon
Uppsala universitet (Nationellt centmm för kvinnofrid)
Vingåkers kommun
Vision
Åklagarmyndigheten
Ängelholms kommun
Örnsköldsviks kommun
Östra Göinge kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast
den 13 november 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.
Wordformat) per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia
till s.sof@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2020/05758/SOF och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemoria. Om remissen är begränsad till en viss del av
promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.

6 (7)

Frågor under remisstiden besvaras av Marit Birk, Socialdepartementet,
Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik, telefon 08-405 88 81,
e-post marit. birk@regeringskansliet.se.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regenngen.se.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regermgen.se.

;~()ÄC/
Malin Larsson
Ämnesråd, tf enhetschef

Kopia till
Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm
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