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Utkast till lagrådsremiss: Ett fönster av möjligheter 

– stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat 

boende 

Förvaltningsrätten i Stockholm har, utifrån de utgångspunkter som 

domstolen har att beakta, inte något att invända mot de förslag som lämnas i 

promemorian, men lämnar följande kommentarer och synpunkter om 

lagtexten och konsekvenserna för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

2 Lagtext 

Förvaltningsrätten i Stockholm är positiv till att förslagen om stärkta 

rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende placeras i en egen lag, vilket 

överensstämmer med domstolens tidigare remissvar. Det är också positivt 

att lagen har utformats med lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, LVU, som förlaga. Detta kommer sannolikt underlätta den 

kommande tillämpningen för domstolen och domstolen har samtidigt 

möjlighet att använda sig av tidigare erfarenheter. 

Förvaltningsrätten anser också att det är tacksamt att de föreslagna 

ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) dels tydliggör att 

sekretessbestämmelserna om sekretess inom socialtjänsten är tillämpliga, 

dels att skyddade boenden har fått en egen rubrik i kapitel 26. 

12 Konsekvenser av förslagen 

Förvaltningsrätten i Stockholm noterar att tidigare remissynpunkter 

avseende förslagens konsekvenser har beaktats i aktuellt utkast till 

lagrådsremiss. Det är tacksamt att de kvantitativa konsekvenserna vad gäller 

antal mål i domstol har belysts på ett bra sätt. 

Förvaltningsrätten vill trots det framhålla att det rör sig om ett inte 

obetydligt antal resurskrävande mål. Den nya lagen kommer medföra nya 

mål med förturskaraktär där behov av förhandlingssalar, tolk, nämndemän 

och ökade kansliuppgifter kommer aktualiseras. Här ska det också 

understrykas att målen har inslag av tvång och därför ställer särskilt höga 

krav på rättssäkerhet och omsorg från domstolens sida. Med beaktande av 

detta kan även en mindre ökning av mål av detta slag få tydliga konsekvenser 

för förvaltningsdomstolarna. Förvaltningsrätten förutsätter därför att detta 
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också uppmärksammas i den faktiska resurstilldelningen för att säkerställa 

att förvaltningsrätten kan fullfölja sitt uppdrag.  

______________________ 

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Maria Ek Oldsjö efter 

föredragning av förvaltningsrättsfiskalen Leo Willman. 

Maria Ek-Oldsjö 

Leo Willman 


