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Yttrande över remiss - Stärkt barnrättsperspektiv för
barn i skyddat boende - förslag till bestämmelser
rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och
skolgång (Ds 2020:16)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att

besvara remissen gällande promemoria Ds 2020:16, Stärkt
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende, i enlighet med
upprättat förslag till yttrande.

Sammanfattning
Socialdepartementet har begärt yttrande över promemoria som
föreslår vissa kompletteringar och revideringar i betänkandet Ett
fönster av möjligheter (SOU 2017: 11). Betänkandet, som
överlämnades till regeringen 2018, syftar till att stärka den rättsliga
ställningen för barn i skyddat boende.
Promemorian ska komplettera beredningsunderlaget till
betänkandet Ett fönster av möjligheter - stärkt barnrättsperspektiv
för barn i skyddat boende (SOU 2017:112). Remissvaret ska ha
kommit in till socialdepartementet senast den 13 november 2020.

Underlag för beslutet
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Ärendet
Bakgrund
Regeringen tillsatte 2016 utredningen Ett fönster av möjligheter –
stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017: 11)
till regeringen. Lunds kommun välkomnade i sitt remissyttrande
betänkandets huvudsakliga ambition, nämligen att stärka barnets
rättssäkerhet genom att skyddat boende regleras som en ny
placeringsform för barnet. Lunds kommun uttryckte dock, i likhet
med flera andra remissinsatser, farhågor kring konsekvenserna av
utredningens förslag att samtycke ska krävas av båda
vårdnadshavarna vid placering av barn i skyddat boende (SO
2018/0028). Att kräva samtycke innebär risk för ytterligare våld,
och en konsekvens kan bli att den våldsutsatta avbryter processen.
Socialdepartementet har tagit hänsyn till de synpunkter som
framkom i remissvaren och återkommit med ett reviderat förslag där
kravet på samtycke ersatts av ett förslag om en ny paragraf i LVU för
att ge socialnämnden befogenhet att omedelbart kunna placera ett
barn i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare när det
saknas samtycke från den andra vårdnadshavaren.
Promemorians förslag i korthet:
- Omedelbar placering i skyddat boende ska bli en ny
placeringsform för medföljande barn.
- Placering ska kunna ske utan samtycke från båda
vårdnadshavare genom en ny lagstiftning i LVU.
- Ett kriterium är att det är sannolikt att barnet behöver vård i
skyddat boende tillsammans med den skyddssökande till följd
av hot, våld eller andra övergrepp.
- Beslut om akut placering i skyddat boende ska anmälas till
förvaltningsrätten inom en vecka och med möjlighet till
ordförandebeslut. Beslut ska inte vara överklagbart.
- Beslutet innebär inte att barnet vårdas enligt LVU utan gäller
enbart placering. Bestämmelser om utredning, vårdplan och
genomförandeplan föreslås gälla på motsvarande sätt som för
exempelvis placeringar i hem för vård eller boende enligt 6
kap. 7–8 §§ SoL.

Föredragning
Lunds kommuns yttrande till socialdepartementet bygger på
socialnämndens synpunkter. Sammanfattningsvis anges att
kommunen välkomnar att socialdepartementet tagit hänsyn till
remissinstansernas synpunkter, men bedömer att även det nya
förslaget riskerar att medföra oönskade konsekvenser i form av att
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färre vuxna och barn kommer att ansöka om och beviljas skydd från
våld i hemmet. Placering enligt LVU kan istället för att underlätta en
akut placering, vilket är utredningens ambition, få motsatt effekt.
Förslagen innebär också risk för väsentligt ökad administration som
kan befaras ta resurser från det viktiga motivationsarbete som oftast
krävs inför en placering i skyddat boende.

Beredning
Ärendet har remitterats till socialnämnden för yttrande och därefter
beretts av kommunkontoret.

Barnets bästa
Enligt socialnämnden utgår betänkandet och den kompletterande
promemorian från barnets grundläggande mänskliga fri- och
rättigheter och barnets bästa enligt FN:s konvention om barnets
rättigheter. Utredningen har talat med barn och unga som själva har
erfarenhet av att vistas i skyddat boende.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser i detta skede.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Regeringskansliet, Socialdepartementet
För kännedom:
Kommunkontoret, utredning
Socialnämnden

