
 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (17) 
  

   

Remiss från Socialdepartementet - Utkast till 
lagrådsremiss Ett fönster av möjligheter – 
stärkta rättigheter för barn och vuxna i 
skyddat boende 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över remissen ”Utkast till lagrådsremiss Ett fönster av möjligheter – stärkta 
rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende”, i enlighet med bilaga 2 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Socialdepartementet. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har 2022-08-31 tagit emot utkast på lagrådsremiss Ett fönster av 
möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende. Yttrandet ska vara 
Socialdepartementet tillhanda senast 2022-12-01.  

Utkastet kompletterar tidigare betänkande Ett fönster av möjligheter – stärkt 
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112) samt promemorian Stärkt 
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bland 
annat omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16). Göteborgs Stad har 
tillstyrkt såväl SOU 2017:112 som promemorian 2020:16 och lämnat ett antal synpunkter 
(se yttrande beslutade i kommunstyrelsen 2018-04-25, § 373, dnr 0616/18 respektive 
2020-11-11 § 939, dnr 1127/20). 

Utkastet till lagrådsremiss innehåller förslag om att skyddat boende ska regleras i 
socialtjänstlagen som en boendeinsats till den som behöver stöd och skydd till följd av 
hot, våld eller andra övergrepp samt vara tillståndspliktiga. Barn som följer med en 
vårdnadshavare till ett skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen individuellt. 
Socialnämnden ansvarar för att tillgodose barnets behov av stöd- och hjälpinsatser. Vid 
samtycke från båda vårdnadshavarna placeras barnet med stöd av socialtjänstlagen (SoL). 
Saknas samtycke från den vårdnadshavare som barnet inte placeras tillsammans med ska 
socialnämnden, efter ansökan hos förvaltningsrätten, kunna placera barnet i ett skyddat 
boende med stöd av en ny lag. Utkastet innehåller även förslag som rör 
bestämmanderätten över barnet under den tid barnet är placerat. I utkastet föreslås också 
bestämmelser för att tydliggöra elevers rätt att gå i skolan när de vistas i skyddat boende. 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023, förutom de föreslagna ändringarna i 
skollagen som ska träda i kraft den 3 juli 2023. Aktörer som bedriver skyddat boende ska 
ansöka om tillstånd senast 1 november 2023. 

Stadsledningskontoret 
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Handläggare  
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Stadsledningskontoret bedömer att de föreslagna förändringarna kan bidra till att bättre 
skydda barn som utsätts för våld i nära relationer. Kommunerna behöver dock 
kompenseras med ökade resurser för de kostnadsökningar lagförändringarna innebär. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker förslagen med hänsyn 
tagen till de i detta tjänsteutlåtande beskrivna synpunkterna.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Enligt utkastet till lagrådsremiss kommer de förslag som lämnas innebära ökade 
kostnader för kommunerna. Kostnaderna kommer att uppstå framförallt till följd av ökade 
dygnskostnader för skyddat boende, för handläggning av ärenden enligt den nya lagen 
samt för utredningar och uppföljning av barn som placeras i skyddat boende. 
Stadsledningskontoret menar att de kostnadsberäkningar som gjorts i utkastet till 
lagrådsremiss är en kraftig underskattning av de kostnader som lagförslagen kommer 
innebära för kommunerna. Motsvarande bedömning har Göteborgs Stad, såväl som 
Sveriges kommuner och regioner (SKR), även gjort i sina tidigare yttranden över SOU 
2017:112 och Ds 2020:16. 

Stadsledningskontoret bedömer att lagförslagen skulle innebära ökade 
placeringskostnader i skyddat boende på cirka 103 miljoner kronor för Göteborgs Stads 
räkning, vilket kan jämföras med utkastets beräkning om 143 miljoner kronor för 
samtliga kommuner totalt. De genomsnittliga dygnskostnader för skyddat boende och de 
genomsnittliga placeringstider som använts som beräkningsunderlag i utkastet är alltför 
låga jämfört med Göteborgs Stads faktiska dygnskostnader och placeringstider. I 
sammanhanget vill stadsledningskontoret betona att kraven på kvalitet i skyddat boende 
föreslås regleras närmare i föreskrifter. Det är först när det finns klarlagda kvalitetskrav 
som det kommer klargöras vilken kostnadsnivå det kommer att bli på skyddade boenden 
framöver. 

Förslagen innebär fler arbetsuppgifter för socialtjänsten. Bland annat ska det finnas en 
särskild utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakterna med det barn som placeras 
i skyddat boende på motsvarande sätt som gäller idag vid placering i till exempel hem för 
vård och boende (HVB). Under förutsättning att antalet barnärenden per sådan 
socialsekreterare inte ska öka jämfört med idag bedömer stadsledningskontoret att kravet 
medför behov av utökad bemanning. För Göteborgs Stad uppskattar 
stadsledningskontoret att det innebär ytterligare en kostnad på cirka 12 miljoner kronor. 
Utöver detta tillkommer kostnader för övrig handläggning av ärenden. 

Ovanstående kostnadsberäkningar kan jämföras med att i utkastet till lagrådsremiss 
bedöms förslagen om nya åligganden och ambitionshöjningar totalt medföra ökade 
kostnader om cirka 233 miljoner kronor per år för Sveriges kommuner. Den kommunala 
finansieringsprincipen ska enligt utkastet tillämpas för dessa kostnader. Utöver det 
föreslås att kommunerna ersätts med ytterligare 93 miljoner kronor per år för att 
kvalitetsutveckla arbetet med skyddat boende. Totalt föreslås en reglering av det 
generella statsbidraget till kommunerna med cirka 325 miljoner kronor per år. Baserat på 
invånarantal skulle det för Göteborgs Stad innebära en tilldelning på drygt 18 miljoner 
kronor, vilket är ett väsentligt lägre belopp än vad stadsledningskontoret bedömer att 
förslagen skulle kosta. 
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Sammantaget bedöms, på motsvarande sätt som gjorts i yttrandena över SOU 2017:112 
och Ds 2020:16, att det finns en risk för att de resurser som tillförs inte kommer att 
motsvara de faktiska kostnaderna för kommunerna att genomföra förslagen. 
Stadsledningskontoret vill betona vikten av att finansieringsprincipen tillämpas fullt ut, så 
att det är möjligt för kommunerna att ta det utökade ansvar som föreslås. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
FN:s konvention om barns rättigheter är sedan 1 januari 2020 svensk lag. Varje barn har 
rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6) och barnet ska skyddas mot alla former 
av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp (artikel 19). Konventionsstaterna ska 
vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, administrativa åtgärder och andra åtgärder för att 
skydda barnet mot våld samt för att främja fysisk och psykisk rehabilitering och social 
återanpassning av ett barn som har utsatts för någon form av vanvård, utnyttjande eller 
övergrepp (artikel 4 och 39).  

I det tidigare betänkandet framhålls att studier tyder på att ungefär vart tionde barn i 
Sverige någon gång har upplevt våld mellan närstående vuxna. Mörkertalet antas vara 
betydande. Överlappningen mellan att som barn bevittna våld och att själv utsättas för 
våld är mycket stor. Båda formerna av utsatthet har mycket allvarliga konsekvenser, såväl 
akut som på kort och lång sikt. Våldet får negativa följder för barns psykiska och fysiska 
hälsa samt för deras utveckling. Våldet förstör och försvårar barnets förutsättningar inom 
alla områden, till exempel möjligheten att kunna gå i skolan och att tillgodogöra sig 
undervisningen. Självskadebeteende och kriminalitet är vanligare bland barn som har 
utsatts för våld än bland andra barn. Det är även väl belagt att den som upplevt våld löper 
ökad risk att som vuxen både utsättas och/eller utsätta andra för våld.  

Grupper av barn och unga som är särskilt utsatta för våld är till exempel de som varken 
identifierar sig som pojke eller som flicka, barn och unga som har funktionsnedsättningar 
och barn och unga som lever i en hederskontext. Förslagen kan för dessa grupper antas 
leda till en förbättrad situation då barn och unga inte längre ses som medföljande till sin 
förälder utan blir ett eget rättsobjekt vid skyddad boende. Barn och unga kan genom detta 
ges rätt till ett mer omfattande och mer individuellt anpassat stöd utifrån sin egen 
situation och behov. 

Den inskränkning i en vårdnadshavares rätt till familje- och privatliv som blir följden av 
de föreslagna bestämmelserna bedöms som nödvändig till skydd för barnets hälsa. I 
bedömningen behöver inskränkningen av vårdnadshavarens rättigheter bland annat vägas 
mot intresset av barnets bästa och barnets rättigheter enligt till exempel 
barnkonventionen. De artiklar i barnkonventionen som ovan beskrivits överensstämmer i 
stor utsträckning med socialtjänstlagens regler som anger att socialnämnden ska verka för 
att barn växer upp under trygga och goda förhållanden och socialnämndens ansvar för att 
se till att ett barn som bevittnar våld får det skydd och stöd som barnet behöver. Barn får 
enligt artikel 9 i barnkonventionen skiljas från sina föräldrar om det är nödvändigt för 
barnets bästa. Genom de föreslagna bestämmelserna ökar förutsättningarna för att 
behovet av skydd för barnets hälsa och barnets rätt att vara skyddat från våld tillgodoses. 
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I Europadomstolens praxis understryks att omhändertagande av barn ska ses som en 
tillfällig åtgärd som så snart omständigheterna tillåter ska avslutas. Insatsen skyddat 
boende är till sin karaktär tillfällig och syftar till att tillgodose ett akut skyddsbehov. De 
föreslagna bestämmelserna säkerställer även föräldrarnas rättigheter i processen. 

Barn har också rätt till utbildning (artikel 28). Stadsledningskontoret menar att utkastets 
förslag till förtydligande bestämmelser om rätten till skolgång ökar likvärdigheten i fråga 
om rätten till utbildning för elever i skyddat boende. Förslagen innebär stärkta 
möjligheter för dessa barn att få den utbildning de har rätt till.  

Genom nu aktuella förslag bedöms att barn som har ett akut behov av vård i skyddat 
boende tillsammans med en vårdnadshavare ges faktiska möjligheter att få tillgång till 
det. Därmed stärks skyddet för barn i denna situation. Förslaget möjliggör tidiga insatser 
för barn för att motverka de negativa effekterna av våld vilket bedöms ha positiva effekter 
för de utsatta barnens psykiska och fysiska hälsa. Sammanfattningsvis bedömer 
stadsledningskontoret att de inskränkningar i vårdnadshavarnas rättigheter som förslagen 
innebär, står i rimlig proportion till de intressen som de är avsedda att tillgodose. 

I det tidigare betänkandet uppskattades att ungefär 70 procent av de barn och kvinnor som 
vistas i skyddat boende har utländsk bakgrund. För att dessa personer ska ha samma 
möjligheter som andra att leva ett liv fritt från våld, kan det ibland krävas stora och 
långsiktiga insatser från flera aktörer. Att vara utsatt för våld av en närstående försvårar 
möjligheten att kunna etablera sig på arbetsmarknaden och bli en del av samhället. Många 
nyanlända är i yrkesverksam ålder och har både utbildning och erfarenhet som i större 
utsträckning kan tas tillvara, inte minst inom områden där det råder brist på arbetskraft. 
Att förbättra villkoren för våldsutsatta barn och vuxna i skyddat boende och stärka 
barnrättsperspektivet för barnen kan antas bidra till att personer med utländsk bakgrund 
snabbare får möjlighet att etablera sig i samhället.  

En stor majoritet av de som placeras i skyddat boende är kvinnor och barn, medan 
våldsutövarna vanligtvis är män. Stärkta insatser till barn och kvinnor i skyddat boende 
kan ge förutsättningar för att rädda sig undan upprepat våld. Förstärkta insatser kan därför 
bidra till att på sikt förebygga både våldsutövande och våldsutsatthet liksom annan 
ohälsa. Förslagen kan därmed bidra till att uppnå det jämställdhetspolitiska delmålet om 
jämställd hälsa liksom delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

Bilagor 
1. Sammanfattning av Utkast till lagrådsremiss - Ett fönster av möjligheter – 

stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende 

2. Förslag till yttrande  
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Ärendet  
Göteborgs Stad har 2022-08-31 tagit emot Utkast till lagrådsremiss Ett fönster av 
möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende på remiss. Yttrandet 
ska vara Socialdepartementet tillhanda senast 2022-12-01.  

Beskrivning av ärendet 
Barn som vistas i skyddat boende tillhör en av de mest sårbara grupperna i samhället. De 
har i allmänhet bevittnat eller själva utsatts för våld med potentiellt förödande 
konsekvenser för deras liv. Våldet har inte sällan pågått under flera år före vistelsen, 
ibland under barnets hela liv. Officiell statistik saknas, men Socialstyrelsen uppskattar att 
runt 3 000 barn (och lika många vuxna) någon gång vistas i skyddat boende under ett år.  

När en våldsutsatt vårdnadshavare vänder sig till socialnämnden och ansöker om insatsen 
skyddat boende följer det av 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) att en utredning vanligen 
bör inledas utan dröjsmål avseende den våldsutsattas barn, eftersom barn i en sådan 
situation till exempel kan ha bevittnat eller utsatts för hot, våld eller andra övergrepp, 
vilket kan föranleda ytterligare åtgärder från nämndens sida. En sådan utredning får 
inledas utan vårdnadshavarens samtycke. Utredningen avseende barnet kan pågå under 
den tid som barnet vistas tillsammans med föräldern i ett skyddat boende, men enligt 
utkastet är det inte ovanligt att utredningen avslutas i samband med att barnet följer med 
föräldern till det skyddade boendet.  

Med dagens regelverk kan barn inte beviljas stöd och hjälp i form av skyddat boende 
eftersom skyddat boende inte är en lagreglerad insats eller placeringsform för barn. Barn 
som vistas i skyddat boende betraktas därmed enbart som medföljande till en 
vårdnadshavare, och barnets vistelse i det skyddade boendet är därmed inte en 
socialtjänstinsats. Därigenom saknas krav på dokumentation och uppföljning av barnets 
behov av stöd och hjälp i det skyddade boendet.   

Barn som vistas i skyddat boende får inte alltid de stöd- och behandlingsinsatser som 
deras utsatthet motiverar. Bristande samverkan och rutiner kan också leda till att barnet 
blir utan skolgång vilket har negativa konsekvenser för barnets lärande. Det saknas även 
rutiner för att säkerställa barnets behov av vård. I boendet får barnet inte alltid relevant 
information och riskerar att inte känna sig delaktiga i det som händer.  

I normalfallet saknas dokumentation om barnet hos såväl socialtjänsten som det skyddade 
boendet. Detta innebär att det är svårt för barn som har vistats i skyddat boende att i 
efterhand få närmare upplysningar om sin vistelse. Utan beslut om insatsen för barn finns 
heller inget underlag för officiell statistik över antalet barn som vistas i boendena. 

Då insatsen skyddat boende inte är reglerad eller tillståndspliktig finns inga fastställda 
kvalitetsvariabler, och det finns heller inga garantier för att boendena är anpassade för 
barn och deras specifika behov. Skyddat boende kan i praktiken innebära allt från ett 
hotellrum till en professionell verksamhet med bemanning dygnet runt och särskilda 
säkerhetsanordningar. Denna avsaknad av enhetliga kvalitetskrav medför risker både för 
berörda barn och vuxna och försvårar dessutom utvecklingsarbete i verksamheterna. 

Ärendet och dess tidigare beredning 
Frågorna som behandlas i nu aktuellt utkast till lagrådsremiss har vid två tidigare tillfällen 
varit föremål för utredning. Utkastet kompletterar det tidigare betänkandet Ett fönster av 
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möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112) samt 
promemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till 
bestämmelser rörande bland annat omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 
2020:16).  

Göteborgs Stad har tillstyrkt såväl SOU 2017:112 som promemorian 2020:16 och lämnat 
ett antal synpunkter (se yttrande beslutat i kommunstyrelsen 2018-04-25, § 373, dnr 
0616/18 respektive 2020-11-11 § 939, dnr 1127/20). 

Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat 
boende (SOU 2017:112) 
Regeringen beslutade i november 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå 
åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i skyddat boende 
tillsammans med en vårdnadshavare (dir. 2016:99). I januari 2018 överlämnade 
utredningen betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i 
skyddat boende (SOU 2017:112).  

I betänkandet föreslogs att insatsen skyddat boende ska regleras i SoL, som en ny 
boendeinsats för vuxna och barn som medföljande till en vuxen vårdnadshavare. Vidare 
föreslogs bland annat en bestämmelse i föräldrabalken som innebär att socialnämnden 
kan besluta om en sådan placering för ett barn som står under gemensam vårdnad utan 
samtycke från båda vårdnadshavarna.  

Stadsdelsnämnderna Norra Hisingen och Angered samt Social resursnämnd yttrade sig 
över betänkandet. Göteborgs Stad tillstyrkte förslagen men lämnade flera synpunkter 
bland annat gällande de ekonomiska beräkningarna och sekretessbestämmelser för 
uppgifter om skyddade boenden hos kommunerna (se yttrande beslutat i 
kommunstyrelsen 2018-04-25, § 373, diarienummer 0616/18).  

Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till 
bestämmelser rörande bland annat omedelbar placering, sekretess och 
skolgång (Ds 2020:16)  
Socialdepartementet tog därefter fram den kompletterande promemorian Stärkt 
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bland 
annat omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16). 

I promemorian lämnades förslag till nya bestämmelser i lag 1990:52 med särskilda 
bestämmelser om vård av ung (LVU) när det gäller placering av barn i skyddat boende i 
de fall det saknas samtycke från den andra vårdnadshavaren. Det föreslogs också nya 
bestämmelser om offentlighet och sekretess. Vidare föreslogs vissa följdändringar för att 
tydliggöra elevers rätt att gå i skola när de vistas i skyddat boende eller hem för vård eller 
boende (HVB).  

Stadsdelsnämnderna Västra Göteborg och Angered, social resursnämnd samt 
utbildningsnämnden yttrade sig över promemorian. Göteborgs Stad tillstyrkte förslagen 
men lämnade synpunkter bland annat gällande de ekonomiska beräkningarna och 
möjligheten att begära handräckning (se yttrande beslutat i kommunstyrelsen 2020-11-11 
§ 939, diarienummer 1127/20).  
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Utkast till lagrådsremiss Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn 
och vuxna i skyddat boende  
I nu aktuellt utkast till lagrådsremiss behandlas betänkandets och promemorians 
lagförslag. I utkastet föreslås en delvis annan reglering av insatsen skyddat boende 
jämfört med tidigare förslag.  

För att inhämta synpunkter utöver de som redan framkommit i tidigare remissförfaranden 
har stadsledningskontoret i samband med denna remiss genomfört avstämningsmöten 
med representanter från de fyra socialförvaltningarna samt med representanter från 
grundskoleförvaltningen och utbildningsförvaltningen. De synpunkter som lämnats har 
arbetats in i stadsledningskontorets bedömning.  

Utkastets överväganden och förslag  
Skyddat boende ska utgöra en ny boendeinsats i socialtjänstlagen 
I utkastet föreslås att skyddat boende ska föras in i socialtjänstlagen som en boendeinsats 
för den som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp. 
Kommunen ska ansvara för att det finns tillgång till skyddade boenden.  

Utkastet menar att en definition av skyddat boende bör föras in i socialtjänstförordningen. 
Med skyddat boende avses ett boende inom socialtjänsten som tillfälligt tar emot enskilda 
för vistelse i förening med individanpassat stöd och skydd mot hot, våld eller andra 
övergrepp. 

Nuvarande reglering om kommunernas sammanhållna vårdansvar föreslås gälla också när 
en enskild placeras i skyddat boende i en annan kommun än den kommun som fattat 
beslut om placeringen. Det innebär att placeringskommunen också ansvarar för andra 
insatser enligt SoL och lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) som den enskilde kan vara i behov av även om denne vistas på ett skyddat boende 
utanför kommunen.  

Skyddat boende som en insats till barn enligt socialtjänstlagen 
En vuxen som behöver skydd och stöd i ett skyddat boende kan med både dagens 
regelverk och med det regelverk som föreslås i utkastet, beviljas skyddat boende av 
socialnämnden. Ett barn kan dock med dagens regelverk inte beviljas en sådan insats 
eftersom skyddat boende inte är en insats eller placeringsform för barn. Det finns inte 
heller någon uttrycklig bestämmelse som reglerar situationen då ett barn följer med en 
vårdnadshavare till ett skyddat boende. När en vårdnadshavare får insatsen skyddat 
boende och ett barn följer med vårdnadshavaren till det skyddade boendet fattar 
socialnämnden därför inte något beslut om boendeinsats för barnet. Det innebär att den 
socialnämnd som beviljar en vårdnadshavare insatsen skyddat boende inte har något 
formellt ansvar för att medföljande barn får god vård i boendet. Socialnämnden har heller 
inte något ansvar för att barnet under vistelsen exempelvis får lämplig utbildning eller 
insatser från hälso- och sjukvården. Socialnämnden ansvar inte för att följa barnets 
vistelse i det skyddade boendet. Det barn som följer med en förälder till ett skyddat 
boende gör det i stället under ansvar av den vårdnadshavare som beviljats insatsen. Det är 
dock vanligt att den våldsutsatta vårdnadshavaren har nedsatt föräldraförmåga till följd av 
den kris som hon eller han befinner sig i och därför kan sakna ork att ge barnet stöd och 
trygghet. 
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För att medföljande barn ska få bättre stöd och bättre tillgång till sina rättigheter än vad 
som är fallet i dag föreslås det i utkastet att skyddat boende ska vara en individuell insats 
som också riktar sig till det medföljande barnet. Socialnämnden ska göra en individuell 
behovsprövning och bevilja barnet en egen insats vid vistelse i skyddat boende. 
Socialnämnden får endast besluta att ett barn ska placeras i ett skyddat boende om barnet 
placeras där tillsammans med en vuxen vårdnadshavare. Regleringen leder till att övriga 
regler i socialtjänstlagen som berör placerade barn blir tillämpliga. Det gäller till exempel 
regler om rätten till utbildning samt nödvändig hälso- och sjukvård, tillgång till en särskilt 
utsedd socialsekreterare, krav på vårdplan och genomförandeplan, överväganden om 
fortsatt placering och uppföljning efter avslutad placering. 

Placering av barn i skyddat boende när samtycke från en vårdnadshavare 
saknas 
Eftersom boendeinsatser enligt socialtjänstlagen är frivilliga kan ett barn beviljas en 
placering i skyddat boende med stöd av SoL enligt ovan endast med samtycke från 
barnets båda vårdnadshavare. För att tillgodose ett barns behov av stöd och skydd görs i 
utkastet bedömningen att socialnämnden också bör kunna placera ett barn i skyddat 
boende tillsammans med en vårdnadshavare även om det saknas samtycke från den andra 
vårdnadshavaren. Dessa bestämmelser föreslås regleras i en ny lag, kallad ”lag med 
särskilda bestämmelser om placering av barn i skyddat boende”. Socialnämnden får 
endast besluta om placering om den vårdnadshavare som barnet placeras tillsammans 
med samtycker. 

Beslut om placering i skyddat boende under dessa förutsättningar meddelas av 
förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden. Socialnämnden får själv besluta om 
en omedelbar placering i skyddat boende om det är sannolikt att barnet behöver placeras i 
skyddat boende, och rättens beslut om placering inte kan avvaktas med hänsyn till risken 
för barnets säkerhet eller hälsa. Den omedelbara placeringen får beslutas endast om den 
vårdnadshavare som barnet placeras med samtycker till barnets placering. 

Socialnämnden ska få begära handräckning av Polismyndigheten för att verkställa beslut 
om placering och omedelbar placering i skyddat boende enligt den nya lagen.  

Om barnet är omedelbart placerat i skyddat boende, ska förvaltningsrätten ta upp målet 
till avgörande inom två veckor. Placeringen ska påbörjas inom fyra veckor från den dag 
då rättens beslut fick laga kraft. Påbörjas inte placeringen inom den tiden upphör beslutet 
att gälla. 

I mål och ärenden om placering i skyddat boende, upphörande av placering i skyddat 
boende och omedelbar placering i skyddat boende ska offentligt biträde förordnas för 
barnet samt för vårdnadshavarna. 

Om ett beslut om placering i skyddat boende har meddelats ska socialnämnden inom sex 
månader från dagen då placeringsbeslutet verkställdes pröva om beslutet ska upphöra. 
Frågan ska därefter prövas fortlöpande sex månader från senaste prövning. Om det inte 
längre finns skäl för en placering, ska socialnämnden besluta att placeringen ska upphöra. 
En placering i skyddat boende upphör senast när barnet fyller 18 år. 

Om det är nödvändigt för att skydda barnet från risker för barnets säkerhet eller hälsa, 
föreslås socialnämnden få besluta hur barnets umgänge med vårdnadshavare och med 
föräldrar ska genomföras, samt besluta att barnets vistelseort inte ska röjas för 
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vårdnadshavare eller föräldrar. Socialnämnden ska minst en gång var tredje månad 
överväga om ett sådant beslut fortfarande behövs.  

När ett barn är placerat i skyddat boende enligt den nya lagen ska den vårdnadshavare 
som barnet är placerat tillsammans med ensam få bestämma om insatser i öppna former 
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen med anledning av placeringen. Detsamma ska gälla för 
val eller byte av skolenhet eller förskoleenhet som föranleds av placeringen. 

Andra insatser för barn i skyddat boende 
Barn i skyddat boende har ofta behov av insatser från hälso- och sjukvården som behöver 
bli synliggjorda för att barnet ska få rätt vård. I utkastet föreslås därför att socialnämnden 
bör underrätta regionen om att ett barn eller en ung person i åldern 18–20 år placerats i ett 
skyddat boende. Regionen ska i anslutning till att placeringen inleds erbjuda barnet eller 
den unge en hälsoundersökning. Kommunen ska ingå en överenskommelse med regionen 
om ett samarbete i fråga om barn och unga som placeras i skyddat boende. 

Barn och unga i skyddat boende ska ha rätt till utbildning i vistelsekommunen 
En elev som på grund av placering i ett skyddat boende flyttar från kommunen ska ha rätt 
att tas emot till utbildning i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, 
gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola i vistelsekommunen. Eleven ska även ha 
rätt att fullfölja en påbörjad utbildning i gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan 
i vistelsekommunen.  

Eleven ska även ha rätt att fullfölja en påbörjad utbildning i hemkommunen när eleven 
efter placeringen i skyddat boende återvänder till hemkommunen. Elever som till följd av 
vistelse i skyddat boende går i en annan kommuns förskoleklass, grundskola, anpassad 
grundskola eller anpassade gymnasieskola ska ha rätt till skolskjuts under samma 
förutsättningar som gäller för elever som är hemmahörande i kommunen.  

Bestämmelserna om en hemkommuns ersättning till en annan kommun som tar emot en 
elev, interkommunal ersättning, ska gälla även när en kommun tar emot en elev som 
vistas i ett skyddat boende. När det gäller förskoleklassen föreslås det ändringar i 
skollagen för att bestämmelsen om interkommunal ersättning ska gälla. Det föreslås 
också en elev som på grund av en placering i hem för vård eller boende flyttar från 
kommunen ska ha rätt att tas emot till utbildning i förskoleklass i vistelsekommunen.  

Den tidigare utredningen Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i 
skyddat boende (SOU 2017:112) föreslog att en elev som vistats i ett skyddat boende ska 
ha rätt att behålla sin placering vid en viss skolenhet i grundskolan eller grundsärskolan 
om den annars skulle upphöra till följd av barnets vistelse i boendet. Rätten att behålla 
placeringen vid skolenheten skulle som huvudregel gälla i fyra månader från det att 
placeringen annars skulle ha upphört. Vidare föreslog utredningen att detsamma ska gälla 
för en elev som har antagits till eller har påbörjat utbildning i gymnasieskolan eller 
gymnasiesärskolan. I utkastet till lagrådsremiss görs bedömningen att förslaget innebär en 
svårmotiverad särreglering i förhållande till andra elevgrupper. Det bedöms inte heller 
som nödvändigt med en sådan reglering för att uppnå syftet med den lagstiftning som 
föreslås, nämligen att stärka rätten till utbildning för elever som vistas i skyddat boende. 

Krav på skyddade boenden 
Skyddade boenden är i dag inte tillståndspliktiga. Avsaknaden av tillståndsplikt betyder 
att Inspektionen för vård och omsorgen (IVO) inte kan göra någon formell kontroll av 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 10 (17) 
   
   

verksamheten innan den startar. I praktiken innebär det att aktörer som antingen helt eller 
delvis saknar förutsättningar att bedriva skyddat boende inte är förhindrade att starta upp 
en verksamhet och därefter börja sälja platser i boendet till olika kommuner. För 
våldsutsatta personer och medföljande barn kan en vistelse i ett skyddat boende av 
bristande kvalitet innebära ett hot mot liv, säkerhet och hälsa. Det finns därmed stora 
risker med att verksamheten inte är tillståndspliktig eller närmare reglerad.  

Utkastets föreslår därför att det ska krävas tillstånd av IVO för skyddade boenden som 
drivs av enskilda verksamheter. Skyddade boenden som drivs av en kommun eller en 
region ska vara anmälningspliktiga till IVO. Att det införs en tillstånds- och 
anmälningsplikt innebär att reglerna om tillsyn också blir tillämpliga. 

Bestämmelserna i lagen om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot 
barn föreslås gälla även skyddade boenden som tar emot barn. Det ska också att 
volontärarbete omfattas av kravet på registerkontroll.  

Enligt socialtjänstlagen ska de insatser som beviljas vara av god kvalitet. Det kan till 
exempel innebära att det finns lämplig kompetens i skyddat boende utifrån olika 
målgruppers behov. Det kan också innebära att personal i de skyddade boenden som tar 
emot barn har kunskap om barns behov och rättigheter. Utkastet till lagrådsremiss 
preciserar inte närmare vilka kvalitetskrav som ska gälla för skyddade boenden utan 
föreslår regeringen eller den myndighet som regeringen utser ska få meddela föreskrifter 
på området. 

Dokumentation, sekretess och personuppgiftsbehandling 
I utkastet lämnas också vissa kompletterande förslag gällande kravet på dokumentation av 
handläggning av ärenden och genomförande av insatser, regler kring sekretess samt 
personuppgiftebehandling. 

Ikraftträdande 
De föreslagna ändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2023, förutom de föreslagna 
ändringarna i skollagen som ska träda i kraft den 3 juli 2023. Aktörer som bedriver 
skyddat boende ska senast den 1 november 2023 ansöka om tillstånd enligt 
socialtjänstlagen för att få fortsätta bedriva verksamheten. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret anser att förslagen bör tillstyrkas med hänsyn tagen till 
nedanstående synpunkter. 

Stadsledningskontoret menar att det är viktigt att säkra barns rätt till trygghet, skydd och 
stöd när de vistas i skyddat boende. De i utkastet föreslagna åtgärderna bedöms öka 
rättssäkerheten för barn som placeras i skyddat boende och kvaliteten på den vård och det 
stöd som barnen får. Genom att barnet blir ett eget rättsobjekt vid placering i skyddat 
boende kommer insatsen att planeras och följas upp utifrån barnets behov och barnet 
kommer i större utsträckning att få sina egna behov av vård och stöd tillgodosedda. 
Barnets rätt till utveckling, lärande och undervisning stärks och förutsättningarna för en 
trygg utflyttning med rätt stöd på lång sikt ökar. Att insatsen skyddat boende blir 
tillståndspliktig och omfattas av samma regelverk som övriga placeringsformer för barn 
och unga bedöms på sikt att öka kvaliteten på insatsen. Även de föreslagna åtgärder som 
innebär att barn och unga i större utsträckning än idag ska få information om sina 
rättigheter är positiva då detta bedöms leda till en ökad delaktighet och känsla av 
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egenmakt för barnet. Stadsledningskontoret anser att förslaget om att utöka 
socialtjänstens befogenheter om att fatta beslut om barnplacering på skyddat boende utan 
samtycke från båda vårdnadshavarna är positivt.  

Det saknas skyldighet att erbjuda den specifika insatsen skyddat boende i dag 
I utkastet framhålls, liksom i tidigare utredning, att förslagen gällande att erbjuda skyddat 
boende enbart är en formalisering av socialtjänstens befintliga åtaganden och 
skyldigheter. Förslagen innebär således enbart en ambitionshöjning vad gäller bland 
annat kvaliteten i skyddade boenden. Som stöd för denna tolkning hänvisas till 
förarbetsuttalanden till SoL. Där anges att alla kommuner bland annat måste kunna 
erbjuda ett skyddat boende till de kvinnor som har behov av detta. Vidare hänvisas till 
direktivet 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för 
brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets 
rambeslut 2001/220/RIF (Brottsofferdirektivet) och Europarådets konvention om 
förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet 
(Istanbulkonventionen) som stöd för denna tolkning.  

Tidigare har Göteborgs Stad liksom SKR i sina yttranden över Ett fönster av möjligheter 
– stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112) framhållit att man 
inte delar utredningens uppfattning att det redan enligt nu gällande rätt föreligger en 
skyldighet för socialnämnden att ansvara för och erbjuda den specifika insatsen skyddat 
boende. SoL är en ramlag som ger kommunerna långtgående friheter att anpassa sin 
verksamhet efter lokala förutsättningar och enskildas behov, och denna begränsas bara i 
den mån det i lag finns bestämmelser som inskränker den. I 5 kap. 11 § SoL påtalas 
endast socialtjänstens särskilda ansvar för stöd och hjälp till brottsoffer och deras 
närstående. Stadgandet är inte någon rättighetsbestämmelse och enskilda beviljas inte 
insatser med stöd av den. Insatser ges i stället som bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL när den 
enskilde inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt. 
Valet av åtgärder beror på förhållandena i det enskilda fallet. Den enskilde har ingen 
ovillkorlig rätt att få en viss bestämd insats. Skyddat boende är inte en placeringsform 
enligt SoL. I SoL anges endast HVB, stödboende och familjehem som placeringsformer 
för personer som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna. Det går därmed inte 
att hävda att kommunerna är skyldiga att idag tillhandahålla en insats som är helt 
oreglerad. De förarbetsuttalanden som hänvisas till har inte kompletterats med uttryckliga 
lagändringar vad gäller kommunernas ansvar för skyddade boenden. Uttalandena kan 
därför inte ges en självständig betydelse vid tolkningen av gällande rätt. Vad gäller 
Brottsofferdirektivet ålägger direktivet medlemsstaterna att vidta vissa åtgärder för att 
bland annat säkerställa att brottsoffer får lämpligt stöd och skydd. I Istanbulkonventionen 
anges att parterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att tillhandahålla lämpliga och 
lättillgängliga skyddade boenden i tillräckligt antal. Varken i Brottsofferdirektivet eller 
Istanbulkonventionen anges således att kommunerna ska ansvara för skyddade boenden. 
En definition på vad som avses med ett skyddat boende saknas dessutom i både direktivet 
och konventionen.  

Stadsledningskontoret vidhåller den tidigare bedömningen att det genom förslaget 
regleras en ny skyldighet för kommunerna. Detta får konsekvenser för finansieringen av 
förslagen. Vid införandet av nya insatser gäller finansieringsprincipen och hela insatsen 
ska kostnadsberäknas. Eftersom det i utkastet endast anges att det är fråga om en 
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ambitionshöjning finns en överhängande risk att förslagen inte kommer att finansieras 
fullt ut. 

Förslagen är inte fullt ut finansierade 
I utkastet till lagrådsremiss beskrivs att det kommer att uppstå ökade kostnader kopplade 
till kommunens utökade arbetsuppgifter. Den sammanlagda kostnadsökningen för 
samtliga kommuner uppgår enligt utkastet till cirka 325 miljoner kronor. 

Stadsledningskontoret menar att denna kostnadsberäkning är en grov underskattning av 
de ökade kostnader som följer av utkastets förslag. För Göteborgs Stad bedöms förslagen 
leda till en ofinansierad kostnadsökning om åtminstone cirka 100 miljoner kronor per år. 
Stadsledningskontoret vill särskilt framhålla att utredningens bedömning av de 
genomsnittliga placeringstider och de dygnskostnader som använts som 
beräkningsunderlag i utkastet är alltför låga jämfört med vad Göteborgs Stads faktiskt har 
idag.  

Utkastets förslag gällande kvalitetskrav på de skyddade boendena föreslås regleras 
närmare i kommande föreskrifter. Först när föreskrifterna beslutats klarläggs kraven på 
skyddade boenden och vilken kostnadsnivå det medför. Det finns anledning att anta att 
kommande kvalitetskrav kommer att innebära kostnadsökningar, och det är sannolikt att 
dygnskostnaderna för skyddat boende kommer att ligga i paritet med kostnaderna för 
HVB.  

Förslagen innebär också utökade arbetsuppgifter för socialtjänsten. Bland annat ska det 
finnas en särskild utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakterna med det barn 
som placeras i skyddat boende på motsvarande sätt som gäller idag vid placering i till 
exempel HVB. Under förutsättning att antalet barnärenden per socialsekreterare inte ska 
öka jämfört med idag bedömer stadsledningskontoret att kravet medför behov av utökad 
bemanning. Utöver detta tillkommer kostnader för övrig handläggning av ärenden. 

I utkastets förslag anges vidare att kommunens skyldighet att tillhandahålla skyddat 
boende avser målgruppen individer som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld och 
andra övergrepp. Stadsledningskontoret kan konstatera att denna målgruppsdefinition 
innebär att skyldigheten att tillhandahålla skyddat boende inte enbart avser individer som 
utsatts för våld i nära relation, utan även exempelvis avhoppare från kriminella miljöer. 
Även detta indikerar ökade kostnader för kommunerna jämfört med idag.  

Stadsledningskontoret anser sammantaget att det finns en risk att de resurser som tillförs 
inte kommer att motsvara kommunernas faktiska kostnader för att genomföra föreslagna 
åtgärder. För att förslagen ska kunna genomföras krävs en resursförstärkning som gör det 
möjligt för socialtjänsten att ta det utökade ansvaret. Den finansieringsmodell som finns i 
förslaget tar inte tillräcklig hänsyn till omfattningen av det utökade ansvaret.  

Elevers rätt att behålla sin skolplacering 
I den tidigare utredningen Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i 
skyddat boende (SOU 2017:112) föreslogs att en elev som vistats i ett skyddat boende ska 
ha rätt att behålla sin placering vid en viss skolenhet om den annars skulle upphöra till 
följd av barnets vistelse i boendet. Rätten att behålla placeringen vid skolenheten skulle 
som huvudregel gälla i fyra månader från det att placeringen annars skulle ha upphört. 
Vidare föreslog utredningen att detsamma ska gälla för en elev som har antagits till eller 
har påbörjat utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Göteborgs Stad har 
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tidigare sett positivt på denna reglering. I utkastet till lagrådsremiss kvarstår inte 
förslaget.  

Stadsledningskontoret vill framhålla att det, utifrån det enskilda barnets bästa, kan finnas 
skäl att införa en reglering som innebär att barn under en viss tid får behålla sin 
skolplacering, på liknande sätt som föreslogs i SOU 2017:112. Många barn har förvisso 
inte möjlighet att återvända till sin gamla skola efter placering i skyddat boende utifrån 
risk för fortsatt våld. Samtidigt finns det barn, där våldsutövaren till exempel är 
frihetsberövad, som har möjlighet att återvända när placeringen i skyddat boende 
avslutas. För dessa barn kan det ha stor betydelse att kunna återvända till sin tidigare 
skolmiljö. Så länge barnet har kvar sin skolplacering finns också anledning för skolan att 
upprätthålla en värdefull kontakt mellan skola och den elev som tillfälligt är placerat i 
skyddat boende. I sammanhanget kan också påtalas att placeringar i skyddat boende 
ibland är korta. Ur ett barnperspektiv är det befogat att barnet ska ha rätt att behålla sin 
skolplacering under denna tid. 

Tiden för ikraftträdande behöver förlängas 
Stadsledningskontoret bedömer att den föreslagna tidplanen för ikraftträdandet är alltför 
snäv även i det fall lagstiftningsprocessen efter nu aktuellt remissförfarande genomförs 
snabbt. Förslagen innebär bland annat omfattande förändringar av socialtjänstens 
arbetssätt och att en helt ny form av tvångslagstiftning i förhållande till en av två 
vårdnadshavare införs. Det är viktigt att det finns tillräcklig tid för förberedelser för att 
förändringarna ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. 

Upphandling av skyddat boende i idéburen regi 
I utkastet till lagrådsremiss anges att, när socialnämnden lämnar över genomförandet av 
en insats till annan utförare, till exempel en kvinnojour, följer frågor om finansiering i 
förhållande till regelverket om offentlig upphandling. Stadsledningskontoret vill 
uppmärksamma att det idag förekommer samverkansformer mellan kommuner och 
idéburna föreningar där insatsen skyddat boende ingår och där 
upphandlingslagstiftningen inte bedömts vara tillämplig, så kallade idéburna offentliga 
partnerskap (IOP). Det krävs alltid en noga genomlysning i varje enskilt fall om lagen om 
offentlig upphandling (LOU) är tillämplig eller inte vid samverkan med ideella 
föreningar. Hur förslagen som lämnas i utkastet fullt ut kommer att påverka den 
samverkan i form av IOP, mellan kommuner och kvinnojourer som idag finns, har inte 
fullt ut utretts i lagrådsremissen och bör analyseras ytterligare.  
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 Utkast till lagrådsremiss 

 
 

Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter 

för barn och vuxna i skyddat boende 

 

 

 

Utkastets huvudsakliga innehåll 

Utkastet till lagrådsremiss innehåller förslag som syftar till att förbättra 

skyddet och stödet till personer som behöver skyddat boende och stärka 

barnrättsperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till ett 

skyddat boende.  

Det föreslås att skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen 

(2001:453) som en boendeinsats till den som behöver stöd och skydd till 

följd av hot, våld eller andra övergrepp. Barn som följer med en 

vårdnadshavare till ett skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen 

individuellt och socialnämnden ska ansvara för att tillgodose barnets 

behov av stöd- och hjälpinsatser. När det finns samtycke från båda 

vårdnadshavarna ska placeringen av barnet göras med stöd av 

socialtjänstlagen. Saknas samtycke från den vårdnadshavare som barnet 

inte placeras tillsammans med, ska socialnämnden, efter ansökan hos 

förvaltningsrätten, kunna placera barnet i ett skyddat boende med stöd av 

en ny lag. En sådan placering ska även kunna göras omedelbart av 

socialnämnden och underställas förvaltningsrätten. I utkastet lämnas även 

förslag som rör bestämmanderätten över barnet under den tid barnet är 

placerat.  

I utkastet lämnas vidare förslag om att det ska krävas tillstånd från 

Inspektionen för vård och omsorg för att få driva verksamhet i form av 

skyddat boende. Kommuner och regioner som driver sådan verksamhet 

ska anmäla detta till myndigheten.  

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.  

I utkastet föreslås också bestämmelser för att tydliggöra elevers rätt att 

gå i skola när de vistas i skyddat boende. Dessa lagändringar föreslås träda 

i kraft den 3 juli 2023.  
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Bilaga 2 

 

 

Remiss från Socialdepartementet - Utkast till 
lagrådsremiss Ett fönster av möjligheter – 
stärkta rättigheter för barn och vuxna i 
skyddat boende 
Göteborgs Stad anser att förslagen bör tillstyrkas med hänsyn tagen till nedanstående 
synpunkter. 

Göteborgs Stad menar att det är viktigt att säkra barns rätt till trygghet, skydd och stöd 
när de vistas i skyddat boende. De i utkastet föreslagna åtgärderna bedöms öka 
rättssäkerheten för barn som placeras i skyddat boende och kvaliteten på den vård och det 
stöd som barnen får. Genom att barnet blir ett eget rättsobjekt vid placering i skyddat 
boende kommer insatsen att planeras och följas upp utifrån barnets behov och barnet 
kommer i större utsträckning att få sina egna behov av vård och stöd tillgodosedda. 
Barnets rätt till utveckling, lärande och undervisning stärks och förutsättningarna för en 
trygg utflyttning med rätt stöd på lång sikt ökar. Att insatsen skyddat boende blir 
tillståndspliktig och omfattas av samma regelverk som övriga placeringsformer för barn 
och unga bedöms på sikt att öka kvaliteten på insatsen. Även de föreslagna åtgärder som 
innebär att barn och unga i större utsträckning än idag ska få information om sina 
rättigheter är positiva då detta bedöms leda till en ökad delaktighet och känsla av 
egenmakt för barnet. Göteborgs Stad anser att förslaget om att utöka socialtjänstens 
befogenheter om att fatta beslut om barnplacering på skyddat boende utan samtycke från 
båda vårdnadshavarna är positivt.  

Det saknas skyldighet att erbjuda den specifika insatsen skyddat boende i dag 
I utkastet framhålls, liksom i tidigare utredning, att förslagen gällande att erbjuda skyddat 
boende enbart är en formalisering av socialtjänstens befintliga åtaganden och 
skyldigheter. Förslagen innebär således enbart en ambitionshöjning vad gäller bland 
annat kvaliteten i skyddade boenden. Som stöd för denna tolkning hänvisas till 
förarbetsuttalanden till SoL. Där anges att alla kommuner bland annat måste kunna 
erbjuda ett skyddat boende till de kvinnor som har behov av detta. Vidare hänvisas till 
direktivet 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för 
brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets 
rambeslut 2001/220/RIF (Brottsofferdirektivet) och Europarådets konvention om 
förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet 
(Istanbulkonventionen) som stöd för denna tolkning.  

Socialdepartementet 
s.remissvar@regeringskansliet.se 

s.sof@regeringskansliet.se 
 

Diarienummer S2022/03649 

mailto:s.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:s.sof@regeringskansliet.se
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Tidigare har Göteborgs Stad liksom SKR i sina yttranden över Ett fönster av möjligheter 
– stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112) framhållit att man 
inte delar utredningens uppfattning att det redan enligt nu gällande rätt föreligger en 
skyldighet för socialnämnden att ansvara för och erbjuda den specifika insatsen skyddat 
boende. SoL är en ramlag som ger kommunerna långtgående friheter att anpassa sin 
verksamhet efter lokala förutsättningar och enskildas behov, och denna begränsas bara i 
den mån det i lag finns bestämmelser som inskränker den. I 5 kap. 11 § SoL påtalas 
endast socialtjänstens särskilda ansvar för stöd och hjälp till brottsoffer och deras 
närstående. Stadgandet är inte någon rättighetsbestämmelse och enskilda beviljas inte 
insatser med stöd av den. Insatser ges i stället som bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL när den 
enskilde inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt. 
Valet av åtgärder beror på förhållandena i det enskilda fallet. Den enskilde har ingen 
ovillkorlig rätt att få en viss bestämd insats. Skyddat boende är inte en placeringsform 
enligt SoL. I SoL anges endast HVB, stödboende och familjehem som placeringsformer 
för personer som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna. Det går därmed inte 
att hävda att kommunerna är skyldiga att idag tillhandahålla en insats som är helt 
oreglerad. De förarbetsuttalanden som hänvisas till har inte kompletterats med uttryckliga 
lagändringar vad gäller kommunernas ansvar för skyddade boenden. Uttalandena kan 
därför inte ges en självständig betydelse vid tolkningen av gällande rätt. Vad gäller 
Brottsofferdirektivet ålägger direktivet medlemsstaterna att vidta vissa åtgärder för att 
bland annat säkerställa att brottsoffer får lämpligt stöd och skydd. I Istanbulkonventionen 
anges att parterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att tillhandahålla lämpliga och 
lättillgängliga skyddade boenden i tillräckligt antal. Varken i Brottsofferdirektivet eller 
Istanbulkonventionen anges således att kommunerna ska ansvara för skyddade boenden. 
En definition på vad som avses med ett skyddat boende saknas dessutom i både direktivet 
och konventionen.  

Göteborgs Stad vidhåller den tidigare bedömningen att det genom förslaget regleras en ny 
skyldighet för kommunerna. Detta får konsekvenser för finansieringen av förslagen. Vid 
införandet av nya insatser gäller finansieringsprincipen och hela insatsen ska 
kostnadsberäknas. Eftersom det i utkastet endast anges att det är fråga om en 
ambitionshöjning finns en överhängande risk att förslagen inte kommer att finansieras 
fullt ut. 

Förslagen är inte fullt ut finansierade 
I utkastet till lagrådsremiss beskrivs att det kommer att uppstå ökade kostnader kopplade 
till kommunens utökade arbetsuppgifter. Den sammanlagda kostnadsökningen för 
samtliga kommuner uppgår enligt utkastet till cirka 325 miljoner kronor. 

Göteborgs Stad menar att denna kostnadsberäkning är en grov underskattning av de 
ökade kostnader som följer av utkastets förslag. För Göteborgs Stad bedöms förslagen 
leda till en ofinansierad kostnadsökning om åtminstone cirka 100 miljoner kronor per år. 
Göteborgs Stad vill särskilt framhålla att utredningens bedömning av de genomsnittliga 
placeringstider och de dygnskostnader som använts som beräkningsunderlag i utkastet är 
alltför låga jämfört med vad Göteborgs Stads faktiskt har idag.  

Utkastets förslag gällande kvalitetskrav på de skyddade boendena föreslås regleras 
närmare i kommande föreskrifter. Först när föreskrifterna beslutats klarläggs kraven på 
skyddade boenden och vilken kostnadsnivå det medför. Det finns anledning att anta att 
kommande kvalitetskrav kommer att innebära kostnadsökningar, och det är sannolikt att 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 16 (17) 
   
   

dygnskostnaderna för skyddat boende kommer att ligga i paritet med kostnaderna för 
HVB.  

Förslagen innebär också utökade arbetsuppgifter för socialtjänsten. Bland annat ska det 
finnas en särskild utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakterna med det barn 
som placeras i skyddat boende på motsvarande sätt som gäller idag vid placering i till 
exempel HVB. Under förutsättning att antalet barnärenden per socialsekreterare inte ska 
öka jämfört med idag bedömer Göteborgs Stad att kravet medför behov av utökad 
bemanning. Utöver detta tillkommer kostnader för övrig handläggning av ärenden. 

I utkastets förslag anges vidare att kommunens skyldighet att tillhandahålla skyddat 
boende avser målgruppen individer som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld och 
andra övergrepp. Göteborgs Stad kan konstatera att denna målgruppsdefinition innebär att 
skyldigheten att tillhandahålla skyddat boende inte enbart avser individer som utsatts för 
våld i nära relation, utan även exempelvis avhoppare från kriminella miljöer. Även detta 
indikerar ökade kostnader för kommunerna jämfört med idag.  

Göteborgs Stad anser sammantaget att det finns en risk att de resurser som tillförs inte 
kommer att motsvara kommunernas faktiska kostnader för att genomföra föreslagna 
åtgärder. För att förslagen ska kunna genomföras krävs en resursförstärkning som gör det 
möjligt för socialtjänsten att ta det utökade ansvaret. Den finansieringsmodell som finns i 
förslaget tar inte tillräcklig hänsyn till omfattningen av det utökade ansvaret.  

Elevers rätt att behålla sin skolplacering 
I den tidigare utredningen Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i 
skyddat boende (SOU 2017:112) föreslogs att en elev som vistats i ett skyddat boende ska 
ha rätt att behålla sin placering vid en viss skolenhet om den annars skulle upphöra till 
följd av barnets vistelse i boendet. Rätten att behålla placeringen vid skolenheten skulle 
som huvudregel gälla i fyra månader från det att placeringen annars skulle ha upphört. 
Vidare föreslog utredningen att detsamma ska gälla för en elev som har antagits till eller 
har påbörjat utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Göteborgs Stad har 
tidigare sett positivt på denna reglering. I utkastet till lagrådsremiss kvarstår inte 
förslaget.  

Göteborgs Stad vill framhålla att det, utifrån det enskilda barnets bästa, kan finnas skäl att 
införa en reglering som innebär att barn under en viss tid får behålla sin skolplacering, på 
liknande sätt som föreslogs i SOU 2017:112. Många barn har förvisso inte möjlighet att 
återvända till sin gamla skola efter placering i skyddat boende utifrån risk för fortsatt 
våld. Samtidigt finns det barn, där våldsutövaren till exempel är frihetsberövad, som har 
möjlighet att återvända när placeringen i skyddat boende avslutas. För dessa barn kan det 
ha stor betydelse att kunna återvända till sin tidigare skolmiljö. Så länge barnet har kvar 
sin skolplacering finns också anledning för skolan att upprätthålla en värdefull kontakt 
mellan skola och den elev som tillfälligt är placerat i skyddat boende. I sammanhanget 
kan också påtalas att placeringar i skyddat boende ibland är korta. Ur ett barnperspektiv 
är det befogat att barnet ska ha rätt att behålla sin skolplacering under denna tid. 

Tiden för ikraftträdande behöver förlängas 
Göteborgs Stad bedömer att den föreslagna tidplanen för ikraftträdandet är alltför snäv 
även i det fall lagstiftningsprocessen efter nu aktuellt remissförfarande genomförs snabbt. 
Förslagen innebär bland annat omfattande förändringar av socialtjänstens arbetssätt och 
att en helt ny form av tvångslagstiftning i förhållande till en av två vårdnadshavare införs. 
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Det är viktigt att det finns tillräcklig tid för förberedelser för att förändringarna ska kunna 
genomföras på ett ändamålsenligt sätt. 

Upphandling av skyddat boende i idéburen regi 
I utkastet till lagrådsremiss anges att, när socialnämnden lämnar över genomförandet av 
en insats till annan utförare, till exempel en kvinnojour, följer frågor om finansiering i 
förhållande till regelverket om offentlig upphandling. Göteborgs Stad vill uppmärksamma 
att det idag förekommer samverkansformer mellan kommuner och idéburna föreningar 
där insatsen skyddat boende ingår och där upphandlingslagstiftningen inte bedömts vara 
tillämplig, så kallade idéburna offentliga partnerskap (IOP). Det krävs alltid en noga 
genomlysning i varje enskilt fall om lagen om offentlig upphandling (LOU) är tillämplig 
eller inte vid samverkan med ideella föreningar. Hur förslagen som lämnas i utkastet fullt 
ut kommer att påverka den samverkan i form av IOP, mellan kommuner och kvinnojourer 
som idag finns, har inte fullt ut utretts i lagrådsremissen och bör analyseras ytterligare.  

 

För Göteborgs kommunstyrelse 
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