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§ 132 Remiss - Stärkt barnrättsperspektiv för barn i
skyddat boende
Dnr SO 2020/0104

Beslut
Socialnämnden beslutar
att besvara remissen gällande promemoria Ds 2020:16 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.
Betänkandet innehöll ett under remissomgången kritiserat förslag
om att samtycke ska krävas av båda vårdnadshavarna för att barn
ska kunna erbjudas insatsen skyddat boende tillsammans med den
våldsutsatta parten. I promemorian har detta förslag dragits tillbaka.
I istället föreslås en ny bestämmelse i LVU som ska ge socialnämnden
befogenhet att besluta om den nya insatsen omedelbar placering i
skyddat boende när samtycke saknas.
Socialnämnden i Lund välkomnar att socialdepartementet tagit
hänsyn till remissinstansernas synpunkter, men bedömer att även
det nya förslaget riskerar att medföra oönskade konsekvenser i form
av att 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.

Underlag för beslut
Promemoria (Ds 2020:16) Stärkt barnrättsperspektiv för barn i
skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar
placering, sekretess och skolgång.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-08 Remissvar gällande
promemoria Ds 2020:16
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