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Förslag om införande av ny placeringsform
för barn och unga – stödboende
Regeringen överlämnade den 5 november 2015
propositionen Stödboende – en ny placeringsform
för barn och unga (prop. 2015/16:43) till riksdagen.
I propositionen föreslås en ny placeringsform i socialtjänstlagen för barn och unga i åldern 16-20 år
– stödboende. Lagändringarna föreslås träda i kraft
den 1 januari 2016.

Med ett stödboende avses en verksamhet som tar emot enskilda i
åldern 16-20 år i ett eget boende
med individanpassat stöd. För att
ta emot barn i åldern 16-17 år i
stödboende ska krävas särskilda
skäl.
Ett eget boende bör innebära ett
mer självständigt boende än ett
hem för vård eller boende (HVB),
t.ex. att barnet bor i en lägenhet
eller i en liknande boendelösning.
Syftet med stödboende är att under
trygga former, träna och förbereda
barnet eller den unge för ett självständigt boende och vuxenliv.
Det är varje kommun som ansvarar
för att det finns tillgång till stödboenden. Ett stödboende ska bedrivas
i samråd med socialnämnden i
kommunen. Socialnämnden ska ha
ett övergripande ansvar för barn och
unga som placeras i stödboende.

På samma sätt som för andra
placeringsformer ska socialtjänsten
alltid göra en individuell bedömning av om barnet eller den unge
ska tas emot i ett stödboende.
Alla barn och unga i åldern 16-20 år
som kan behöva vård eller boende
enligt socialtjänstlagen kan komma
att placeras i ett stödboende.
Ensamkommande barn och unga
är en tänkbar målgrupp för placering i stödboeende. De kan i dag
placeras i ett HVB utan att ha ett
särskilt vårdbehov. De kan behöva
ett mer självständigt boende och ett
mer individanpassat stöd jämfört
med ett HVB. För dessa barn och
unga kan stödboende vara en
lämpligare placeringsform.
En annan tänkbar målgrupp är
barn och unga som tidigare har
varit placerade i familjehem eller
HVB och där ett stödboende kan

fylla en viktig funktion i utslussningssammanhang.
Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild
individ måste ha tillstånd från
Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) för att yrkesmässigt få
bedriva stödboenden.
Regeringen bedömer att stödboenden för barn och unga bör omfattas
av regelbunden tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg, minst en
gång per år.
Lagändringarna föreslås träda i
kraft den 1 januari 2016.
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