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Remissvar över utkast till lagrådsremiss "Ett fönster av 
möjligheter - stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat 
boende" 

Trollhättans Stad lämnar, med fokus på avsnitt 6, Barn i skyddat boende, 

följande synpunkter på förslaget. 

6.1.1 Socialnämnden bör göra en individuell behovsprövning och bevilja 
barnet en egen insats vid vistelse i skyddat boende  

Trollhättans Stad ser positivt på att barnet får ett eget beslut om insatsen. Det 

stärker barnrättsperspektivet och möjliggör ökade förutsättningar att 

medföljande barn garanteras trygghet och säkerhet och att de även i övrigt får 

insatser av god kvalitet. Förslaget kommer att innebära att medföljande barn i 

skyddade boenden behandlas lika som barn som placeras utanför hemmet i 

andra placeringsformer.  

6.2.1 Det finns behov av att kunna placera barn i skyddat boende även 
när det saknas samtycke från en av två vårdnadshavare  

Trollhättans Stad bedömer att det är mycket viktigt att socialnämnden ges 

möjlighet att placera ett barn i skyddat boende tillsammans med en 

vårdnadshavare även om det saknas samtycke från den andra 

vårdnadshavaren. Barns rätt att skyddas mot våld måste gå före den 

våldsutövande förälderns rätt att besluta om barnet i dessa lägen.  

6.2.2 Bestämmelserna om ett barns placering i skyddat boende när det 
saknas samtycke från båda vårdnadshavarna ska regleras i en särskild 
lag  

Trollhättans Stad ställer sig bakom utkastets förslag. Att regleringen av 

barnets placering bör införas samlat i en särskild lag är mycket bra och löser ut 

de juridiska frågetecken som fanns i utredningens förslag. Det bedöms också 

innebära ett stärkt barnrättsperspektiv. Att bestämmelserna samlas i en 
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särskild lag gör regleringen också lättare att överblicka och underlättar 

tillämpningen.  

Syftet och målet; att stärka rätten till skydd och stöd för medföljande barn i 

skyddat boende när det saknas samtycke från den andra vårdnadshavaren, 

kan uppnås genom utkastets förslag.  

6.2.5 Omedelbar placering i skyddat boende  

Trollhättans Stad menar att förslaget är bra men vill poängtera att det kan bli 

svårt att påvisa förekomst av våld inför en omedelbar placering och den 

skyddssökande föräldern kan neka till att barnet har varit med om eller 

bevittnat våld. Många barn kan också inledningsvis neka till att det 

förekommit våld. Mycket viktigt att det i akuta situationer kan behöva 

accepteras en tämligen hög grad av osäkerhet i bedömningen av om det är 

sannolikt att barnet behöver placeras tillsammans med en vårdnadshavare i 

skyddat boende. Det är vidare av allra största vikt att socialnämnden i det 

akuta skedet ges rätt att kunna flytta en förälder och barn till en säker plats 

för att därefter, när föräldern och barnet är i skydd, utreda och besluta om 

insatser. Annars innebär det stora risker för våldsutsatta vårdnadshavare och 

deras barn inte får det skydd de behöver och konsekvensen kan bli att den 

våldsutsatta vårdnadshavaren avbryter processen. Även om en individuell 

prövning av om det finns risk för barnets hälsa eller säkerhet alltid ska göras i 

varje enskilt fall är det är viktigt att utgångspunkten vid riskbedömningen bör 

vara att om vårdnadshavaren bedöms ha ett behov av skydd och därmed 

beviljas skyddat boende så har minderåriga barn som bor tillsammans med 

den skyddssökande vårdnadshavaren i regel också ett sådant skyddsbehov. 

Barnets bästa måste alltid vara avgörande. 

6.2.6 Bestämmelser om handläggningen av beslut om omedelbar 
placering  

Mycket bra att utkastets förslag följer LVU-strukturen, vilket innebär en hög 

rättssäkerhet och tydlighet i tillämpningen.  

6.2.10 Begränsning av umgänge och hemlighållande av vistelseort  

Det finns ett tydligt behov av att kunna begränsa umgänge och hemlighålla 

vistelseort för barn som är placerade i skyddat boende. När ett barn är 

placerat i ett skyddat boende kan situationen vara sådan att umgänge med en 

misstänkt förövare skulle kunna äventyra barnets säkerhet och motverka att 

barnet får vara tryggt under vistelsen där. En misstänkt förövares umgänge 
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med ett barn som vistas tillsammans med den skyddssökande 

vårdnadshavaren i skyddat boende kan också innebära en risk för att 

vistelseorten röjs.  

12. Konsekvenser av förslagen  

Trollhättans Stad instämmer i att förslagen förväntas ha positiva effekter för 

bland annat barnets rättigheter, det brottsförebyggande arbetet, 

jämställdheten, skyddsbehövande personer och samhällsekonomin. Främst 

utifrån barnrättsperspektivet är utkastets förslag mycket efterlängtade.  

Kommunernas kostnader har i utkastet beräknats till en lägre nivå än vad 

Trollhättans Stad bedömer rimlig.  

Den nya regleringen innebär nya krav och ambitionshöjningar för 

kommunerna, vilket även kommer att innebära höjda kostnader. Det är i 

utkastet otydligt hur de nya kraven på ansvar och bemanning mer konkret 

kommer att se ut i de skyddade boendena, kontra den våldsutsatta 

vårdnadshavarens ansvar.  

Förutom ökade behov av personella resurser på de skyddade boendena för att 

möta tillstånds- och kvalitetskrav så följer också behov av ökade personella 

resurser inom myndighetsutövningen avseende ökad handläggning avseende 

barnens utredningar, rättsprocesser, vårdplaner, uppföljningar etcetera. 

Skärpta lagkrav är ett av skälen till den ökande arbetsbelastningen i 

socialtjänsten, vilket också ger en ökad personalomsättning samt 

rekryteringssvårigheter vilket i sig ger konsekvenser som hotar barns rätt till 

skydd och stöd. Staten behöver genom finansieringsprincipen ge 

kommunerna rätt förutsättningar för att kunna möta de nya och skärpta 

kraven. 

 

Paul Åkerlund 
Kommunstyrelsens ordförande 

Said Niklund 
Stadsdirektör 
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KS § 284 Dnr 2022/00576700 

Remiss Utkast till lagrådsremiss "Ett fönster av möjligheter  
- stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende" 

Sammanfattning 

Trollhättans Stad har getts möjlighet att yttra sig över Utkast till lagrådsremiss 

Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat 

boende. 

Utkastet till lagrådsremiss innehåller förslag som ska förbättra skyddet och 

stödet till dem som behöver skyddat boende. Förslagen ska också stärka 

barnrättsperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till ett 

skyddat boende. I utkastet lämnas förslag vidare 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.  

Lagrådsremissen remitterades till Arbetsmarknads- och socialnämnden. 

Nämnden behandlade 2022-10-27 (§ 105) förvaltningens förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2022-10-20 

Yttrande Remiss Utkast till lagrådsremiss "Ett fönster av möjligheter - stärkta 

rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende" 

Protokollsutdrag Arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-10-27 (§ 105) 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens tjänsteskrivelse, dat 2022-10-12 

Remiss Utkast till lagrådsremiss "Ett fönster av möjligheter - stärkta 

rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende" 
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Forts KS § 284 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att: 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom yttrande, dat 2022-10-12, över 

utkast till lagrådsremiss Ett fönster av möjligheter - stärkta rättigheter för 

barn och vuxna i skyddat boende.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom yttrande, dat 2022-10-12, över 

utkast till lagrådsremiss Ett fönster av möjligheter - stärkta rättigheter för 

barn och vuxna i skyddat boende.   

 

Beslutet skickas till 

Regeringskansliet 

Arbetsmarknads- och socialnämnden 
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