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Remiss - Stärkt barnrättsperspektiv för barn i
skyddat boende - förslag till bestämmelser rörande
bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds
2020:16)
Lunds kommun bedömer sammanfattningsvis att förslaget riskerar att
medföra konsekvenser i form av att färre personer kommer att ansöka
och beviljas skydd från våld i hemmet. Nedan följer mer specifika
kommentarer:

Ökad administration på bekostnad av arbetet med att skydda
utsatta personer

För att möjliggöra ett akut ingripande till skydd för barn och våldsutsatt
vårdnadshavare utan samtycke av den andra (våldsutövande) parten
har utredningen valt en lösning som administrativt motsvarar ett
omedelbart omhändertagande enligt LVU. Detta kommer att medföra en
rad nya utredningsinsatser kring varje barn som t ex ordförandebeslut,
nämndbeslut och domstolsbeslut. Risken är att denna process
tillsammans med andra krav som enligt promemorian ska ställas på
handläggning och beslut tar överhand istället för det viktiga arbetet
med våldsutsatta och barns behov av skydd, stöd och behandling.

Motivationsarbetet försvåras

Erfarenheten visar att det oftast krävs ett betydande motivationsarbete
för att den våldsutsatta ska överkomma de svårigheter det innebär att
lämna sitt hem och söka skyddat boende och de radikala
livsförändringar detta medför även för barnen. Att i en sådan utsatt
situation tvingas påvisa allvarligheten i våldet och ta ställning till och
medverka till beslut om LVU för sina barn kan befaras både öka
konflikten med den våldsutövande parten och försvåra det avgörande
motivationsarbetet med den skyddsbehövande.

LVU kan försvåra istället för att underlätta placering

Samtycke kan i praktiken mycket sällan inhämtas från den av barnets
vårdnadshavare som är utövare av våldet. Placering enligt LVU kommer
därmed att bli aktuellt i de allra flesta fall av placering av barn i skyddat
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boende. LVU är en väl känd lagstiftning som dock ofta får negativ
uppmärksamhet i media och som kan antas uppfattas som ett
skrämmande ingrepp av allmänheten. Lunds kommun befarar att
processen kring en placering med hänvisning till LVU istället för att
underlätta en akut placering kan få motsatt effekt, där den våldsutsatta
istället stannar kvar i förhållandet eller flyr till något eget alternativ
som inte blir bra varken för den vuxna eller för barnen.

Svårigheter att bedöma och påvisa allvarligt våld

Enligt förslaget ska en sannolikhetsbedömning påvisa barnets behov av
skydd och stöd till följd av hot, våld eller andra övergrepp, till exempel
att barnet har bevittnat våld eller själv utsatts för våld. Ytterligare ett
kriterium är en bedömning att placeringen inte kan avvaktas med
hänsyn till risken för barnets säkerhet och hälsa. Lunds kommun ser en
risk att barn berövas möjligheten till skydd då det inte sällan är svårt att
påvisa tillräckligt allvarligt våld enligt utredningens definition. Exempel
på detta är då det akuta skyddsbehovet uppstår efter hot om våld och
psykiskt våld som inte föregåtts av någon särskild våldshändelse eller
polisanmälan. Ett annat exempel är då det finns skyddsbehov på grund
av hedersrelaterade hot om bortgifte eller våld. Förslaget öppnar för
otydlighet och osäkerhet i vissa situationer, vilket kan innebära att
våldsutsatta och barn står utan det skydd de behöver.

Övriga förslag

Promemorian föreslår en ny bestämmelse som gör det möjligt att
sekretessbelägga uppgifter om adress till skyddade boenden även i
andra sammanhang än då uppgifterna förekommer i ett individärende
hos socialtjänsten; vissa följdändringar för att tydliggöra elevers rätt att
gå i skola när de vistas i skyddat boende samt vissa
konsekvensändringar om stöd och service till vissa funktionshindrade
och i skollagen. Lunds kommun har inga särskilda synpunkter på dessa
förslag.
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