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Mottagare Socialdepartementet 

Dnr S2018/oo682/FST 

Remissyttrande Ett fönster av 
möjligheter för barn och vuxna i 
skyddat boende 

Sammanfattning 
Region Norrbotten ställer sig i huvudsak positiv till de förslag som lämnas i 

lagrådsremissen. Det är positivt att barns rättsliga ställning samt barnets rätt 

att komma till tals förtydligas och kvalitetssäkras. 

Region Norrbotten delar utredningens bedömning att det är av vikt att flytta 

fokus från vuxna och deras konflikt till barnet och barnets rättigheter. Det är 

viktigt att synliggöra och göra barnet mer delaktigt i frågor som rör hen un-

der tiden i skyddat boende.  

Särskilt positivt finner regionen att man i lagrådsremissen föreslår att beslut 

om insatser och nivå på regionernas vårdinsatser, förutom den obligatoriska 

hälsoundersökningen, ska beslutas utifrån den enskilda individens behov. 

Region Norrbotten ser dock negativt på frånvaron av ekonomisk kompensat-

ion till regionerna för de utökade åtagandet gällande de obligatoriska hälso-

kontroller som föreslås. 

Regionen vill även påpeka att de omfattande utbildningsinsatser som föreslås 

kommer att innebära kostnader. 

Synpunkter från Region Norrbotten 
Region Norrbotten anser att kvinnor och medföljande barn i skyddade boen-

den ska ha tillgång till säkert skyddat boende med omhändertagande och 

vård utifrån individens behov. Insatsen ska vara jämlik oberoende vart i lan-

det personen är bosatt. 

Region Norrbotten bedömer att kommun och region bör uppmärksamma och 

förtydliga skyddat boende som insats i sina befintliga överenskommelser 

kring samarbete om barn och unga som placeras utanför det egna hemmet. 

Region Norrbotten vill betona värdet av att medföljande barn i skyddade bo-

enden får tillgång till den hälso- och sjukvård som de kan vara i behov av. 

Region Norrbotten anser att det är landsting och regioner som behöver be-

döma hur stödet inom hälso- och sjukvården ordnas inför och under place-

ring av barn. 

http://www.regionnorbotten.se/
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Utbildning 

Regionen delar utredningens bedömning att kunskapshöjande insatser be-

hövs hos alla aktörer då det gäller barns utsatthet vid våld i familjen och sär-

skilt i samband med skyddat boende.  

Då det gäller asylsökande och utlandsfödda finns det enligt utredningen ett 

omfattande behov av insatser. Regionen vill påpeka att det krävs utbildnings-

insatser och att ekonomiska resurser måste frigöras för det uppdraget. Utred-

ningen föreslår att det i skyddade boenden ska finnas personal med kun-

skaper om barns behov och rättigheter samt en särskild barnansvarig person. 

Regionen vill påpeka att rekrytering av personal med rätt kompetens samt de 

förestående utbildningsinsatserna till befintlig personal kommer att innebära 

ökade kostnader. 

Regionen vill uppmärksamma att de föreskrifter som finns för socialtjänsten 

och hälso- och sjukvården inom området våld i nära relationer måste synkro-

niseras med föreskrifter för det skyddade boendet.  

Ekonomiska konsekvenser 

Den totala kostnaden för hälsoundersökningar och regionens utökade med-

verkan anser regionen vara betydligt högre än redovisat. Regionen vill un-

derstryka vikten av att även beräkna kostnaderna för barn och ungas kontakt 

med vården och inte endast beräkna kostnader för hälsoundersökningen. 

Regionen delar utredningens beskrivning av att tidiga och adekvata insatser 

på sikt kan leda till kostnadsbesparingar men vill poängtera att staten bör er-

sätta regioner/landsting för de merkostnader som uppstår för verksamheter i 

samband med ändringar i lagstiftning och regelverk ska implementeras. 

Kostnader bör ersättas enligt den kommunala finansieringsprincipen. 

Svar skickas elektroniskt:  

s.registrator@regeringskansliet.se 

s.fst@regeringskansliet.se 
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