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§ 23
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
SÖD 2020/711

Beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Särskilt uttalande
Charlotte Lilja Pittuco m.fl. (V) lämnar ett särskilt uttalande från
Vänsterpartiet (bilaga).
Ersättaryttrande
Antonia Simon (Fi) ställer sig bakom det särskilda uttalandet från
Vänsterpartiet.
Sammanfattning av ärendet
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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Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag samt att beslutet justeras omedelbart.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/711-2 Tjänsteutlåtande gällande remiss av
Departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för
barn i skyddat boende - förslag till bestämmelser rörande
bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång
 SÖD 2020/711-1.2 Departementspromemorian Stärkt
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende - förslag till
bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess
och skolgång (Ds 2020:16)

Bilaga § 23 – särskilt uttalande (V)
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Ärende 23
Remiss av
Departementspromemorian
Stärkt barnrättsperspektiv för
barn i skyddat boende
Dnr. SÖD 2020/711
Charlotte Lilja Pittuco m.fl.
(V)
Särskilt uttalande
Vänsterpartiet sympatiserar med promemorians intentioner att stärka barns rättigheter bl a
genom att barn ska räknas som en egen placering på skyddat boende. Större krav ställs på
både boende och socialtjänstens insatser vilket i sin tur riskerar att medföra högre
arbetsbelastning på handläggarna. Men detta kan kompenserats genom förstärkta resurser.
Vänsterpartiet vill särskilt lyfta lagförslagets eventuella inverkan på de ideella
kvinnojourerna. Sveriges Kvinnojourer har i årtionden erbjudit skydd för barn och kvinnor
som utsatts för våld. Dessa jourer har nu uttryckt oro över att om för stort fokus läggs på de
offentliga och privata jourerna riskerar de ideella jourernas verksamhet att slås sönder och
deras enorma arbete, erfarenhet och kompetens omintetgöras.
Kvinnojourerna är ett lågtröskelalternativ för kvinnor och barn och de har stora kunskaper och
erfarenheter som kan användas för att förbättra villkoren för utsatta kvinnor och barn. Det är
av stor vikt att de även fortsättningsvis ges möjlighet att bedriva sin ideella verksamhet för
våldsutsatta kvinnor och barn.
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