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Socialförvaltningen 2022-10-24 
Marie Stjernström 
Socialchef 
0495-24 10 01 
marie.stjernstrom@hultsfred.se 

Remissyttrande Ett fönster av 
möjligheter – stärka rättigheter för 
barn och vuxna i skyddat boende 
Skyddat boende som en insats till barn enligt 
socialtjänstlagen 
Det finns ett behov av att stärka barns rättigheter och skydd i skyddat 
boende men Hultsfreds kommun ställer sig tveksamma till om den 
föreslagna lagen kommer att säkerställa detta. En konsekvens av att barnets 
behov ska utredas och få ett eget beslut kan komma att innebära att en del 
våldsutsatta drar sig för att söka skydd och lämna en våldsam relation. 

Det finns en risk att utredning för våldsutsatt och barn går isär och att det 
inte finns en samsyn då både barnperspektiv och den våldsutsattas 
perspektiv ska vägas in. Utredning kan komma att visa att barnet kan stanna 
i hemmet och gör att den våldsutsatta väljer bort hjälp och riskerar att 
utsättas för ytterligare våld. 

Placering av barn i skyddat boende när samtycke från 
båda vårdnadshavarna saknas 
Placering när samtycke från en vårdnadshavare saknas är en begränsning i 
vårdnadshavarens rätt och ett familjerättsligt ställningstagande. Detta 
innebär att socialtjänsten tar ställning för vårdnadshavaren som behöver 
skydd och är en rättsosäker hantering. 

Skyddat boende – en boendeinsats enligt 
socialtjänstlagen 
Skyldigheten att erbjuda skyddat boende bör inte omfatta alla brottsoffer 
utan endast rikta sig till personer som är utsatta för våld och hot av 
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närstående varför närståendeperspektivet behöver införas. Att behålla 
definitionen brottsoffer riskeras att ansvar som ligger på annan myndighet 
förflyttas till socialtjänsten t ex avhopparverksamhet. 

Uppskattning av kostnader 
Förslaget innebär ett nytt åtagande för kommunen som kommer ställa krav 
på att utöka verksamheten inom ett område där det redan idag finns 
utmaningar att rekrytera samt att det kommer innebära en kostnadsökning 
för administration och handläggning. 

Kostnadsökningen anses större än den som finns beräknad i utredningen 
både utifrån att det redan idag är en högre dygnskostnad än den som uppges 
samt att placeringstiden är längre. Placeringskostnaden i Hultsfreds 
kommun under 2021 och första delen av 2022 för en vuxen var 1690 kr – 
2500 kr och för barn 450 kr - 900 kr. Den genomsnittliga placeringstiden 
var 220 dygn vilket är nästan fyra gånger längre än i utredningen. 



   
  

 

 

 

  

 
 
  

   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

Sammanträdesprotokoll 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

Kommunstyrelsen 

KS § 118/2022 Dnr 2022/124 

Svar på remiss Ett fönster av möjligheter – 
stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat 
boende 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta socialnämndens förslag till yttrande som 
sitt eget och översända detsamma till Socialdepartementet. 

Sammanfattning 
Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat 
boende har översänts på remiss. 

Ärendebeskrivning 
Socialdepartementet har översänt Ett fönster av möjligheter – stärkta 
rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende på remiss. Svar på remissen 
ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 december 2022. 

Arbetsutskottet beslutade § 184/2022 att översända remissen till 
socialnämnden för att återkomma till arbetsutskottet med yttrande eller 
besked om att avstå detta. 

Socialförvaltningen har lämnat yttrande på remissen som 
sammanfattningsvis innebär att det finns flera brister i remissförslaget. 
Yttrandet finns i sin helhet i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Ett fönster av möjligheter – stärkta 
rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 184/2022, 222/2022 
Socialnämndens arbetsutskott § 71/2022 

Skickas till 
Socialdepartementet 
Socialnämnden för kännedom 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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