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Remiss av Departementspromemorian Stärkt
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende –
förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar
placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2020/980
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning
I promemorian förslår Socialdepartementet att socialnämnderna ska
få en ny befogenhet att omedelbart kunna placera ett barn i skyddat
boende tillsammans med en vårdnadshavare när det saknas
samtycke från den andra vårdnadshavaren. Det saknas idag en
tydlig reglering och definition av insatsen skyddat boende. Det
saknas även tillståndsplikt och särskilda kvalitetskrav på skyddat
boende. I betänkandet Ett fönster av möjligheter (SOU 2017:112)
föreslås att skyddat boende ska regleras som en ny placeringsform
enligt socialtjänstlagen och omfattas av tillståndsplikt samt
särskilda kvalitetskrav. Denna promemoria ska komplettera
betänkandet.
I promemorian föreslås också nya bestämmelser om offentlighet
och sekretess. Detta för att göra sekretess möjlig hos kommuner och
regioner för adresser till bland annat skyddade boenden. Det
föreslås även vissa tydliggöranden vad gäller elevers rätt att gå i
skola när de vistas i skyddat boende.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat ”Departementspromemorian Stärkt
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till
bestämmelser rörande bl. a. omedelbar placering, sekretess och
skolgång (Ds 2020:16)” till Södermalms stadsdelsnämnd för
yttrande senast den 25 september 2020.
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Ärendet har även remitterats till stadsledningskontoret,
socialnämnden, utbildningsnämnden och till stadsdelsnämnderna
Skarpnäck och Spånga-Tensta.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i stadsdelsdirektörens stab i samråd med sociala
avdelningen. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen och i
pensionärsrådet den 14 september och i rådet för
funktionshindersfrågor den 15 september 2020.
Ärendet
Regeringen beslutade i november 2016 att ge en särskild utredare i
uppdrag att föreslå åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för
barn som vistas i så kallat skyddat boende tillsammans med en av
vårdnadshavarna. Utredaren hade i uppdrag att lämna förslag till hur
insatsen skyddat boende kan regleras i lag och definieras samt hur
en tillståndsplikt kan utformas.
I januari 2018 överlämnades betänkandet ”Ett fönster av
möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende”
(SOU 2017:112) till regeringen. I betänkandet föreslås att insatsen
skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen (SoL), som en ny
placeringsform för vuxna och barn som medföljande till en vuxen
vårdnadshavare och att begreppet skyddat boende ska definieras i
socialtjänstförordningen.
Det föreslås också att skyddat boende ska vara tillståndspliktigt och
omfattas av nya kvalitetskrav. Förslag lämnas också om att barn i
skyddat boende ska omfattas av samma regelverk som andra
placerade barn, vilket bland annat innebär att socialnämnden noga
ska följa barnets vistelse där. Det föreslås även vissa tydliggöranden
vad gäller elevers rätt att gå i skola när de vistas i skyddat boende.
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Under beredningen av betänkandet i Regeringskansliet har det
kommit fram att förslagen bör kompletteras. De kompletteringar
som denna promemoria behandlar gäller främst förslag till
lagstiftning för att ge socialnämnden befogenhet att omedelbart
kunna placera ett barn i skyddat boende tillsammans med en
vårdnadshavare, när det saknas samtycke från den andra
vårdnadshavaren. Det föreslås också nya bestämmelser om
offentlighet och sekretess bland annat för att möjliggöra sekretess
hos kommuner och regioner för adresser till skyddade boenden och
hem för vård eller boende som bedriver verksamhet i form av
skyddat boende.
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Synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till kompletteringarna i promemorian.
Skyddat boende är en vanlig, och i det akuta skedet många gånger
avgörande insats, för våldsutsatta vårdnadshavare och medföljande
barn. Det är särskilt viktigt att skolfrågan förtydligas eftersom en
fungerande skolgång och möjlighet att delta i förskolan är bland de
viktigaste skyddsfaktorerna i ett barns uppväxt.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget.
Förvaltningen föreslår att tjänsteutlåtandet överlämnas till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör

Maria Klemets Hellberg
Avdelningschef

Bilaga
Departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i
skyddat boende.
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