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Remittering av författningsförslag i promemorian Vistelseförbud 

för barn  

Remissinstanser 

1 Akademikerförbundet SSR 

2 Barnrättsbyrån 

3 Barnens Rätt i Samhället  

4 Barnombudsmannen 

5 Botkyrka kommun 

6 Brottsförebyggande rådet  

7 Domstolsverket 

8 Eskilstuna kommun 

9 Falkenbergs kommun 

10 Faluns kommun 

11 Fryshuset 

12 Förvaltningsrätten i Göteborg 

13 Förvaltningsrätten i Malmö 

14 Förvaltningsrätten i Stockholm 

15 Föreningen Knas Hemma  

16 Föreningen Sveriges Socialchefer 

17 Göteborgs kommun 

18 Haninge kommun 

19 Helsingborgs kommun 
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20 Huddinge kommun 

21 Inspektionen för vård och omsorg 

22 Integritetsskyddsmyndigheten 

23 Justitiekanslern 

24 Jämställdhetsmyndigheten 

25 Jönköpings kommun 

26 Kammarrätten i Stockholm 

27 Kriminalvården 

28 Kristianstad kommun 

29 Köpings kommun 

30 Landskrona kommun 

31 Linköpings kommun 

32 Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum) 

33 Luleå kommun 

34 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

35 Länsstyrelsen i Östergötlands län 

36 Malmö kommun 

37 Migrationsverket 

38 Myndigheten för delaktighet 

39 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 

40 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor  

41 Norrköpings kommun 

42 Norrtälje kommun 

43 Orusts kommun 

44 Polismyndigheten 

45 Riksdagens ombudsmän 

46 Robertsfors kommun 

47 Rädda Barnen 

48 Skolverket 

49 Smedjebackens kommun 
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50 Socialstyrelsen 

51 Statens institutionsstyrelse 

52 Statskontoret 

53 Stiftelsen Allmänna Barnhuset 

54 Stockholms kommun 

55 Stockholms universitet 

56 Sundbybergs kommun 

57 Sveriges advokatsamfund 

58 Sveriges Kommuner och Regioner 

59 Säkerhetspolisen 

60 Södertälje kommun 

61 Södertörns tingsrätt 

62 Trollhättan kommun 

63 Uppsala kommun 

64 Vision 

65 Västerås kommun 

66 Växjö kommun 

67 Åklagarmyndigheten 

68 Örebro kommun 

69 Örnsköldsviks kommun 

70 Östersunds kommun 

 

Som ett led i regeringens prioriteringar för att ta sig an samhällsproblem är 

det angeläget att överväga alla åtgärder som kan förebygga och förhindra att 

barn och unga involveras i kriminalitet. I detta ligger att socialtjänsten 

behöver fler verktyg i det brottsförebyggande arbetet. Vistelseförbud för 

barn handlar om svåra avväganden och det är därför angeläget att inhämta 

remissinstansernas syn på de bedömningar och förslag som utredaren 

lämnar. Utredaren svarar ensam för innehållet i promemorian. 
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Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast  

den 17 oktober 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 

s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

s.sof@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2022/03063 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

Frågor under remisstiden besvaras av Maria Zetterström, Enheten för 

socialtjänst och funktionshinderspolitik, 

maria.zetterstrom@regeringskansliet.se, tel 08-405 10 00 (vx). 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i promemorian. 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. 

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 laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

promemorian via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.  
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Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

Tony Malmborg 

Departementsråd 

 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 

https://regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/
http://www.regeringen.se/
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