Remissvar Ett fönster av möjligheter- stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat
boende SOU 2017:112
Stiftelsen Allmänna Barnhuset ställer sig positiva till förslagen i sin helhet. Det är ytterst angeläget att
situationen för barn i skyddat boende idag förbättras. Samtidigt vill vi betona att förslagen hänger samman
och behöver införas i sin helhet för att en reell förbättring ska ske. Ett exempel är förslaget att barn som
följer med en vårdnadshavare till skyddat boende ska få ett eget beslut om insatsen skyddat boende (5.6).
Det är avhängigt av att socialnämnden kan besluta om att ett barn som har två vårdnadshavare får placeras
i skyddat boende när endast en av vårdnadshavarna samtycker till insatsen, om det krävs med hänsyn till
barnets bästa (5.7), detta för att inte riskera att barns möjligheter till skydd försämras. De insatser som
föreslås för att utbilda och höja kompetensen hos olika aktörer (5.6,12, 5.11 samt 5.12) är även de
nödvändiga för att de andra förslagen ska få genomslag och leda till att beslut bygger på en gedigen
bedömning av barnets bästa.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset föreslår dessutom kompletterande förslag. Det finns ett stort behov av att
göra stöd och behandling mer lättillgängligt för barn och unga som utsatts för våld. Det går inte att vänta
ut utvärderingar innan insatser sätts in. Varje barn och varje familj behöver erbjudas stöd utifrån det
nuvarande kunskapsläget. Det finns även ett stort behov av riktade forskningsmedel för att utvärdera
insatser för familjer där det förekommer våld och försummelse. Framtida utvärderingar behöver innefatta
vad barn och unga själva tycker om det de erbjuds, och vad de saknar i form av stöd och behandling.
•

•

Stiftelsen Allmänna Barnhuset föreslår därför att regeringen uppdrar åt lämplig aktör att fördela
forskningsmedel för att utvärdera stöd och behandlingsmetoder för barn som utsatts för olika
former av barnmisshandel (upplevt våld, fysisk barnmisshandel, psykisk barnmisshandel och
sexuella övergrepp).
Stiftelsen Allmänna Barnhuset föreslår att en ny utredning om vårdnad boende och umgänge
tillsätts skyndsamt. Den bör vara parlamentarisk och förankrad vid såväl socialdepartementet som
justitiedepartementet

När en förälder varit våldsam mot barn, förälder eller annan familjemedlem är det extra viktigt att ta
hänsyn till vad barnet vill, men också till att vardagen blir tillräckligt trygg för att rehabilitering och
återhämtning ska ske. Vi anser inte att slutbetänkandet från den utredningen som var satt att utvärdera
lagstiftningen om vårdnad, boende och umgänge i tillräcklig utsträckning beaktade våldsutsatta barns
situation när det gäller vårdnad, boende och umgänge. Stiftelsen Allmänna Barnhusets bedömning är att
umgängesstöd inte fungerar tillfredsställande i nuvarande form. Umgängesstöd används fortfarande som
en vakt, trots att detta inte har stöd i lagstiftningen. De lagändringar som skett för att stärka barns rätt att
få information och att komma till tals har inte fått genomslag. Vi vill därför se en noggrann genomlysning
av hur umgängesstöd kan fås att fungera i den form det är tänkt. Inom ramen för en ny utredning anser
Stiftelsen Allmänna Barnhuset att barn och unga ska ges möjlighet att vara delaktiga och bli lyssnade på
samt att det redovisas i utredningen.
5.1 Förslag: Skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen som en tillfällig boendeinsats för den
som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp. Barn får tas emot i ett
sådant boende endast tillsammans med en vuxen vårdnadshavare. Socialnämnden ska sörja för att
det finns tillgång till skyddade boenden i tillräcklig omfattning. Insatsen skyddat boende ska bedrivas
i samråd med socialnämnden. Kommunen ska behålla ansvaret för stöd och hjälp åt en enskild som
till följd av ett beslut om skyddat boende av kommunen vistas i en annan kommun.
En vistelse i skyddat boende ska inte leda till ändrad bosättning.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslaget
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5.1.3 Förslag: Socialnämnden i vistelsekommunen ska vid behov bevilja asylsökande insatsen skyddat
boende.
Kommunen ska ha rätt till ersättning från Migrationsverket för sina kostnader för sådant bistånd.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslaget.
5.2 Förslag: Insatsen skyddat boende ska definieras i socialtjänstförordningen.
Skyddat boende ska enligt definitionen vara ett boende inom socialtjänsten som tillfälligt tar emot
enskilda som behöver insatser mot hot, våld eller andra övergrepp i förening med ett boende.
Insatserna ska syfta till att skydda och stödja enskilda från att fortsatt utsättas för hot, våld eller
andra övergrepp.
Skyddade boenden behöver vara bemannade med personal som kan ge skydds- och stödinsatser.
Skyddsinsatser kan även avse fysiskt skydd såsom lås och larm.
I definitionen inryms dels skyddade boenden där hela verksamheten finns under ett tak, dels
boenden som helt eller till viss del består av separata lägenheter som är kopplade till en geografiskt
närbelägen organisatorisk enhet som är bemannad med personal.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslaget.
5:3 Förslag: Ett skyddat boende ska ha tillräcklig bemanning och tillräckliga skyddsanordningar för
att kunna ge skydd mot hot, våld eller andra övergrepp. Boendet ska ha tillgång till personal dygnet
runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp.
Om boendet tar emot barn ska det vara lämpligt för barn oavsett ålder och kön. I boendet ska det
finnas personal med kunskaper om barns behov och rättigheter. Det ska vidare finnas en barnansvarig
person.
I det skyddade boendet ska det finnas en person med lämplig utbildning som förestår verksamheten
och övrig personal som behövs för en ändamålsenlig verksamhet, på motsvarande sätt som gäller för
personal vid HVB och stödboende.
Föreståndaren vid det skyddade boendet ska besluta om in- och utskrivning, på motsvarande sätt som
gäller för HVB och stödboende.
Föreståndaren ska också snarast underrätta socialnämnden bl.a. om den enskilde behöver annan vård
än boendet kan erbjuda.
Bedömning: Närmare krav om bemanning, personalens kompetens och skalskydd i skyddat boende
bör regleras genom andra föreskrifter än lag eller förordning.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslaget.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslaget.

5.4 Förslag: Skyddade boenden ska vara tillståndspliktiga.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslaget.
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5.5 Förslag: Skyddade boenden som tar emot barn ska inför anställning, ett uppdrag, en
praktiktjänstgöring eller liknande kontrollera om den person som erbjuds tjänsten eller liknande
förekommer i belastnings- eller misstankeregistret.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslaget.
5.6 Förslag: Barn som följer med en vårdnadshavare till skyddat boende ska få ett eget beslut om
insatsen skyddat boende.
Socialnämnden ska verka för att barnet får god vård och fostran, skolgång och hälso- och sjukvård.
Socialnämnden ska noga följa vården av barnet eller den unge (18–20 år) genom regelbundna besök
och enskilda samtal med barnet eller genom observationer angående barnet.
Det ska finnas en särskilt utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakterna med barnet eller den
unge.
Socialnämnden ska upprätta en vårdplan för de som vistas i skyddat boende och en genomförandeplan
för barn och unga.
Bedömning: Det finns tydliga regler för att socialnämnden ska samverka internt och externt i ärenden
som gäller barn i skyddat boende. Det behövs därför inte några nya regler för att stärka samverkan.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslaget.

5.6.6 Förslag: Socialnämnden ska underrätta landstinget om att ett barn eller en ung vuxen (18–20 år)
placeras i skyddat boende. Landstinget ska i anslutning till att placeringen inleds erbjuda barnet eller
den unge en hälsoundersökning. Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett
samarbete i fråga om barn och unga som placeras i skyddat boende.
Bedömning: Barn i skyddat boende bör alltid kunna tas emot av barn- och ungdomspsykiatrin.
Socialstyrelsen bör få i uppdrag att ta fram en vägledning om barn- och ungdomspsykiatrins stöd på
kort och lång sikt till barn som vistas eller har vistats i skyddat boende. Vägledningen bör även
beskriva hur barn- och ungdomspsykiatrin ska utgöra en stödfunktion till personalen i skyddat boende.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslaget, men vill tillägga att hälsoundersökningen måste
innefatta en bedömning av såväl fysisk som psykisk hälsa. Vi lämnar dessutom ytterligare ett förslag.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar bedömningen att barn i skyddat boende alltid bör tas emot av barnoch ungdomspsykiatrin. Samtidigt ser vi bristerna i hälso- och sjukvårdens arbete med barn i målgruppen
som en del av ett större problem som berör barn som utsatts för våld och övergrepp i allmänhet. År 2015
kritiserade Barnrättskommittén Sverige för att barn som utsätts för övergrepp och vanvård ofta har svårt
att få tillgång till rehabiliteringstjänster och psykiatrisk vård, framför allt på grund av den bristande
tydligheten om vårdkedjan i stora delar av landet. 1

FN:s kommitté för barnets rättigheter. (2015). Sammanfattande slutsatser och rekommendationer
avseende Sveriges femte periodiska rapport.
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Det är mycket angeläget att ingripa i tid och att bryta de mönster som ligger bakom att föräldrar använder
våld, men också att mildra de skador som misshandeln redan åsamkat. Samtidigt visar en rapport från
SBU (2018) att endast ett fåtal av de öppenvårdsinsatser som socialtjänsten och barn- och
ungdomspsykiatrin erbjuder familjer där det förekommer våld och försummelse av barn har undersökts i
forskningsstudier som gör det möjligt att bedöma effekterna av insatserna. SBU:s bedömning är att bättre
kunskap om insatsernas effekter skulle ge förutsättningar för att färre barn utsätts för våld och
försummelse. 2
I den nationella kartläggning av våld mot barn i Sverige som Stiftelsen Allmänna Barnhuset genomfört på
uppdrag av regeringen framgår att de elever som varit utsatta för grövre fysisk misshandel och/eller
upplevt fysiskt våld mellan vuxna vid flertalet tillfällen i hög utsträckning aningen blivit utan hjälp eller är
missnöjda mot den hjälp de fått. Av de elever som utsatts uppgav 55 procent att de inte hade behövt
någon professionell hjälp för det de varit utsatta för. Drygt 16 procent rapporterade att de behövde hjälp
men inte sökte och fyra procent hade sökt utan att få kontakt med någon professionell. Nästan tolv
procent hade fått professionell hjälp som de var nöjda med, ungefär lika stor andel, drygt 13 procent hade
fått professionell hjälp som de inte var nöjda med. 3 SBU redovisar också att brukarföreningar vittnar om
att barn och unga som av olika anledningar haft kontakter med socialtjänsten saknar stöd för att hantera
svåra upplevelser. 4
Det finns stora överlappningar mellan att uppleva våld mot en förälder, fysisk barnmisshandel, psykisk
barnmisshandel, försummelse och sexuella övergrepp. 5Barn på skyddat boende är ofta multiutsatta och
det behöver finnas ett utbud av olika behandlingsinsatser för olika upplevelser, situationer och symtom.
Sedan 2017 driver Stiftelsen Allmänna Barnhuset projektet Stöd och behandling för barn som utsatts för fysisk
barnmisshandel och sexuellt våld inom Regeringens handlingsplan till skydd för barn mot människohandel,
exploatering och sexuella övergrepp, 2016–2018. Under projektet har framkommit stora geografiska
skillnader vad gäller utsatta barns tillgång till stöd- och behandling efter våld och övergrepp. Hjälpsystemet
är inte enhetligt. Resurser och kunskaper varierar, liksom kvalitén på system och rutiner för samverkan
mellan de myndigheter och organisationer som behöver utgöra en insatskedja. Samverkan kan inte heller
kvalitetssäkras på grund av sekretessbestämmelser och att verksamheternas olika uppdrag omöjliggör
systematisk uppföljning.
Det finns ett stort behov av att göra stöd och behandling mer lättillgängligt för barn och unga som utsatts
för våld. Det går inte att vänta ut utvärderingar innan insatser sätts in. Varje barn och varje familj behöver
erbjudas stöd utifrån det nuvarande kunskapsläget. Det finns även ett stort behov av riktade
forskningsmedel för att utvärdera insatser för familjer där det förekommer våld och försummelse.
Framtida utvärderingar behöver innefatta vad barn och unga själva tycker om det de erbjuds, och vad de
saknar i form av stöd och behandling.
Stiftelsen Allmänna Barnhusets förslag:
Regeringen uppdrar åt lämplig aktör att fördela forskningsmedel för att utvärdera stöd- och
behandlingsmetoder för barn som utsatts för olika former av barnmisshandel.

Statens beredning för social och medicinsk utvärdering (SBU). (2018). Öppenvårdsinsatser för familjer
där barn utsätts för våld och försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive ekonomiska
och etiska aspekter.
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Jernbro, C. & Janson, S. (2017). Våld mot barn 2016. En nationell kartläggning.

Statens beredning för social och medicinsk utvärdering (SBU). (2018). Öppenvårdsinsatser för familjer
där barn utsätts för våld och försummelse. En systematisk översikt och utvärdering inklusive ekonomiska
och etiska aspekter.
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Jernbro, C. & Janson, S. (2017). Våld mot barn 2016. En nationell kartläggning.
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5.6.8 Förslag: Socialnämnden ska få besluta om att ansökan om placering vid eller begäran om byte av
skolenhet ska få göras med anledning av att barn placeras i skyddat boende när endast en av
vårdnadshavarna samtycker till åtgärden, om det krävs med hänsyn till barnets bästa.
En elev som placeras i ett skyddat boende i en annan kommun än hemkommunen ska ha rätt att bli
mottagen i en grundskola eller i en grundsärskola i den kommun där eleven vistas.
En elev som har påbörjat gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och därefter, till följd av vistelse i
skyddat boende, flyttar från kommunen eller samverkansområdet för utbildningen ska ha rätt att
fullfölja utbildningen i vistelsekommunen. Eleven ska även ha rätt att fullfölja den påbörjade
utbildningen när eleven efter placeringen i skyddat boende återvänder till hemkommunen.
En elev som vistats i ett skyddat boende har rätt att behålla sin placering vid en viss skolenhet i
grundskolan eller grundsärskolan om den annars skulle upphöra till följd av barnets vistelse i boendet.
Rätten att behålla placeringen ska gälla i fyra månader från det att placeringen annars skulle ha
upphört. Vid särskilda skäl får eleven behålla placeringen längre tid. En elev som har antagits till eller
påbörjat gymnasie- eller lärlingsutbildning i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan ska på
motsvarande sätt få behålla sin utbildningsplats vid den skolenhet där eleven har placerats.
För elever i grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola som är placerade i skyddat boende ska
vistelsekommunen ombesörja att skolskjuts anordnas, i de fall rätt till skolskjuts finns.
Hemkommunen ska då ersätta vistelsekommunens kostnader.
Bedömning: Regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Skolverket ta fram en
vägledning till kommuner, skolor och skyddade boenden om skolgången för barn i skyddat boende.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslaget.
5.6.12 Bedömning: Regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att, i samverkan med Myndigheten för
familjerätt och föräldraskapsstöd, utveckla en modell som förbereder barnet för umgänge och stödjer
relationen mellan barn som vistas eller har vistats i skyddat boende och en våldsutövande förälder, om
det är till barnets bästa.
Regeringen bör ge Brottsoffermyndigheten i uppdrag att, i samverkan med Stiftelsen Allmänna
Barnhuset, ge kunskapsstödjande insatser för att höja kompetensen i tingsrätterna och familjerätten om
umgänge med barn som vistas eller har vistats i skyddat boende. Regeringen bör ge en utredning i
uppdrag att utvärdera hur bestämmelsen om umgängesstöd tillämpas av domstolarna.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslaget, men lämnar kompletterande förslag.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset vill se en djupare analys av situationen för våldsutsatta barn och umgänge
med den våldsutövande föräldern. När en förälder varit våldsam mot barn, förälder eller annan
familjemedlem är det extra viktigt att ta hänsyn till vad barnet vill, men också till att vardagen blir
tillräckligt trygg för att rehabilitering och återhämtning ska ske. För ett barn som är traumatiserat kan ett
alltför stort umgänge med den förälder som utsatt hen för våld vara så skrämmande att det äventyrar
utvecklingen, även om inget nytt våld sker. Då krävs en paus i umgänget så att rehabilitering och
återhämtning kan ske. Efter det behövs en ny bedömning, och kanske kan det då finnas bättre
förutsättningar för att bygga upp en relation till föräldern. Men, rehabilitering behöver inte förändra
förutsättningen för umgänge. En del barn fortsätter att ta avstånd från en förälder trots att symtom och
rädsla klingar av. Det måste vara ett val som myndigheter respekterar.
När en förälder utövat allvarligt våld mot barn, förälder eller annan familjemedlem bör grundprincipen
vara att inget umgänge ska utdömas. Det gäller även när en förälder dödat den andra. Det ska inte krävas
att barnet aktivt ska motsätta sig umgänge.
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Det krävs väldigt mycket för att ett barn aktivt ska ta ställning mot en mycket våldsam och farlig förälders
vilja, det är helt enkelt inte ett rimligt krav. I de situationerna är det rimligt att vända på det. Om ett barn
uttrycker aktivt att han eller hon vill träffa en våldsam förälder behöver skälen till det utredas. Barn kan
ibland vilja träffa en våldsam förälder för att hålla denna lugn, för att kontrollera hur andra
familjemedlemmar har det eller för att de vet att föräldern kräver det. Då kan familjerätten och domstolen
behöva sätta sig över barnets vilja och besluta om att umgänge ändå inte ska äga rum. Den våldsamma
föräldern behöver i utredningen också visa att den är trygg. Vi anser inte att slutbetänkandet från den
utredningen som var satt att utvärdera lagstiftningen om vårdnad, boende och umgänge i tillräcklig
utsträckning beaktade våldsutsatta barns situation när det gäller vårdnad, boende och umgänge. 6
Stiftelsen Allmänna Barnhusets bedömning är att umgängesstöd inte fungerar tillfredsställande i
nuvarande form. Umgängesstöd används fortfarande som en vakt, trots att detta inte har stöd i
lagstiftningen. De lagändringar som skett för att stärka barns rätt att få information och att komma till tals
har inte fått genomslag. Vi vill därför se en noggrann genomlysning av hur umgängesstöd kan fås att
fungera i den form det är tänkt.
Stiftelsen allmänna Barnhusets förslag: Med utgångspunkt från de brister som beskrivits ovan, att en
ny utredning om vårdnad boende och umgänge tillsätts skyndsamt. Den bör vara parlamentarisk och
förankrad vid såväl socialdepartementet som justitiedepartementet. Inom ramen för en ny utredning anser
Stiftelsen Allmänna Barnhuset att barn och unga ska ges möjlighet att vara delaktiga och bli lyssnade på
samt att det redovisas i utredningen.
5.6.13 Förslag: Socialnämndens ansvar ska förtydligas när det gäller att ta initiativ till och bevaka att
åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för de som har utsatts för våld
eller andra övergrepp av närstående. Ansvaret innebär bl.a. att främja deras rätt till bostad.
Socialnämnden ska få besluta om uppföljning av ett barns situation efter det att en placering i det
skyddade boendet har upphört.
Bedömning: Socialnämnden bör verka för att avtal med allmännyttan och/eller privata företag om
bostäder till våldsutsatta och deras barn skapas och upprätthålls.
Redan i samband med att ett barn placeras i skyddat boende bör nämnden planera för utflytten, vilket
bör dokumenteras i vårdplanen och genomförandeplanen. När så är möjligt bör nämnden verka för att
våldsutövaren byter bostad, så att barnet kan återvända till sitt tidigare boende. Utgångspunkten för
nämndens arbete bör vara att barnet ska flytta så få gånger som möjligt.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslaget.

5.7 Förslag: Socialnämnden ska få besluta om att ett barn som har två vårdnadshavare får placeras i
skyddat boende när endast en av vårdnadshavarna samtycker till insatsen, om det krävs med hänsyn
till barnets bästa. Ett sådant beslut ska omprövas efter en månad.
Beslutet ska kunna delegeras till en ordförande vid nämndens förvaltning när beslut inte kan avvaktas.
Bedömning: Regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Myndigheten för
familjerätt och föräldraskapsstöd följa upp tillämpningen av bestämmelsen 6 kap. 13 a § FB, inklusive
de ändringar i bestämmelsen som utredningen föreslår.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslaget.
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SOU 2017:6 Se barnet.
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5.8 Förslag: En personakt i enskild verksamhet som bedriver skyddat boende ska överlämnas till den
socialnämnd som beslutat om insatsen när gallringsskyldigheten inträder. Handlingar som kommit in
eller upprättats i samband med att ett barn har placerats i skyddat boende ska inte gallras.
Sekretess ska gälla hos Inspektionen för vård och omsorg för uppgift om adress till en enskild
verksamhet som ansöker om eller har beviljats tillstånd eller verksamhet som anmälts av kommun och
landsting, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till
denne lider men om uppgiften röjs.
Bedömning: Insatsen skyddat boende till barnet ska dokumenteras i barnets akt i enlighet med
tillämpliga bestämmelser.
Uppdraget till den som ska genomföra insatsen skyddat boende ska dokumenteras i enlighet med
tillämpliga bestämmelser.
Att insatsen skyddat boende till barnet dokumenteras i barnets personakt föranleder inga nya
bestämmelser eller överväganden i sekretesshänseende. Vid behov kan uppgifter i barnets akt
hemlighållas
gentemot en vårdnadshavare med stöd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslaget.

5.9 Förslag: Socialnämnden ska vara skyldig att lämna statistiska uppgifter till Socialstyrelsen om barns
vistelse i skyddat boende.
Bedömning: Socialstyrelsen bör i sina föreskrifter möjliggöra insamling från kommuner om barns
vistelse i skyddat boende i enlighet med utredningens förslag.
Regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att regelbundet följa upp kvaliteten i skyddade boenden
med utgångspunkt i reviderade kvalitetsindikatorer. Av kartläggningen bör det framgå hur barn och
ungas rättigheter i skyddat boende tillgodoses.
Socialstyrelsen bör utreda förutsättningarna för att inkludera barns placering i skyddat boende i öppna
jämförelser.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslaget.

5.10 Förslag: Inspektionen för vård och omsorg ska ta fram information som riktar sig till barn som
placeras i skyddat boende samt till barnets vårdnadshavare, på motsvarande sätt som gäller för barn
som är placerade i familjehem, HVB eller stödboende.
Bedömning: Regeringen bör ge Brottsoffermyndigheten i uppdrag att i samverkan med
Barnombudsmannen ta fram informationsmaterial som riktar sig till barn som placeras i skyddat
boende.
Syftet med materialet bör vara att varje barn som vistas i skyddat boende ska få tillgång till information
om sina rättigheter och att barnets delaktighet därmed ska öka.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslaget.
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5.11 Bedömning: Regeringen bör ge Socialstyrelsen, länsstyrelserna och Jämställdhetsmyndigheten
ett förnyat uppdrag om kompetensstöd till kommuner och landsting samt ideella organisationer
inom området våld i nära relationer. Som en del i det förnyade uppdraget bör ingå att tillsammans
med Sveriges Kommuner och Landsting stödja kunskapsutvecklingen avseende barn i skyddat
boende, med utgångspunkt i det regelverk som utredningen föreslår.
Regeringen bör som ett första steg ge Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta en vägledning till stöd
för tillämpning av regelverket för insatsen skyddat boende.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslaget.
5.12 Bedömning: Regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att i samverkan med länsstyrelserna
stödja och utbilda socialnämnden och skyddade boenden, oavsett driftsform. Stödet bör inriktas på
att tydliggöra socialnämndens och de skyddade boendenas respektive ansvarsområden och att de
insatser som ges till barn och vuxna ska vara av god kvalitet.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslaget men vill tillägga att utbildningen bör utformas i samråd
med organisationerna Unizon och Roks.

5.13 Bedömning: Regeringen bör ge lämplig aktör i uppdrag att bedriva forskning om hur
barnrättsperspektivet säkerställs i praktiken för barn i skyddat boende. Det som särskilt bör studeras
är hur barnets rätt till skydd och stöd, inklusive delaktighet och information, tillgodoses före, under
och efter tiden på skyddat boende.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillstyrker förslaget.

Ärendet har beretts av Åsa Landberg, Bengt Söderström och Emma Tengwall.
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