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Sveriges advokatsamfund har genom remiss inkommen den 7 februari 2018 beretts 
tillfälle att avge yttrande över betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt 
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112). 
 
Sammanfattning 
 
Förslagen i betänkandet innebär att barnets behov och rättigheter vid skyddat boende ställs 
i centrum och tillgodoses på ett betydligt bättre sätt än som sker i dag. Detta är positivt. 
Advokatsamfundet har därför i huvudsak ingen erinran mot de förslag som lämnas i 
betänkandet, men vill särskilt framhålla följande synpunkter. 
 
Allmänna utgångspunkter 
 
Betänkandets innehåll och förslag är omfattande och ställer stora krav på 
socialförvaltningarna, på skyddade boenden och på andra aktörer som möter barn som är i 
behov av skydd och stöd och som dessutom många gånger i praktiken är rättslösa.  
 
Advokatsamfundet vill särskilt framhålla vikten av att de föreslagna besluten om 
lagändringar, utredningar, genomförandeplaneringar, uppföljningar m.m. också blir 
finansierade samt att denna nödvändiga finansiering resulterar i konkreta 
genomförandeplaner. Lagändringarna med de nya rättigheterna blir inte meningsfulla utan 
ett tydligt lagstöd för barnets bästa, för att de avsedda åtgärderna inte ska kunna 
bortprioriteras av kommunerna eller av de skyddade boendena (HVB-hem m.m.) på grund 
av påstådda resursbrister. Med resurser avses här såväl utbildning, anställning och 
handledning av särskilt lämpad personal inom socialförvaltningarna, de skyddade 
boendena samt HVB-hemmen. Det är vidare nödvändigt att dessa verksamheter 
finansieras så att möjlighet lämnas till uppföljning av verkställighet av 
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genomförandeplaner och utvärdering av fattade beslut om skyddade boenden för barn och 
unga som behöver det. 
 
Advokatsamfundet instämmer i vad som i betänkandet framhålls om vikten av att 
likvärdig handläggning sker i relation till alla barn och unga som placeras på ett skyddat 
boende − med eller utan vårdnadshavare. 
 
Tillgodoseendet av barn och ungas behov av stöd och skydd har i mångt och mycket 
kommit att ignoreras av samhället och av samhällets aktörer. Utan att det finns någon 
godtagbar förklaring har Sverige på senare år i ett nordiskt perspektiv kommit att halka 
efter i utvecklingen kring utsatta barn och ungas fri- och rättigheter. 
 
Advokatsamfundet vill framhålla att individuella och enskilda beslut och vårdplan för 
placering av barn i skyddade boenden är en förutsättning för att utsatta och behövande 
barn och unga över huvud taget ska kunna synliggöras på sina egna villkor och utifrån 
sina egna behov. Ett eget beslut avseende ett barn möjliggör även att socialnämnden kan 
följa barnet före, under och efter insatsen. 
 
Kunskapen om barn i skyddat boende behöver höjas på alla nivåer i samhället i allmänhet 
och för ansvariga aktörer i synnerhet. Att barn får egna beslut för insatsen skyddat boende 
är en förutsättning för att de ska bli synliga i den officiella statistiken.1 
 

Andra placeringar av barn än i skyddade boenden tillsammans med en vuxen 

vårdnadshavare 
 
Advokatsamfundet har i huvudsak ingen avvikande uppfattning än de bedömningar som i 
denna del görs i betänkandet. Advokatsamfundet vill dock särskilt framhålla att även barn 
som inte lever i ett hederskulturellt sammanhang ändå kan vara utsatta på liknande vis. Så 
kan vara fallet i lägen där barn berättar om våld och förtryck eller uppvisar tecken på att 
vara utsatta för övergrepp av närstående, men där båda vårdnadshavarna håller ihop och 
kraftfullt kan gå emot barnet. Dessa barn är särskilt utsatta och har också ett särskilt behov 
av insatser som liknar behoven hos våldsutsatta vuxna och barn inom hederskulturen. 
Barnet, vars vårdnadshavare bestrider barnets uppgifter, kan annars utsättas för stark 
påverkan och starka påtryckningar för återtagande av sina uppgifter om vad barnet varit 
utsatt för. Även för dessa barn behövs en annan vårdplanering, skyddsplanering och 
långsiktig plan. 
 

                                                
1 Se i detta avseende även Advokatsamfundets remissyttrande den 25 november 2015 över 
Trygghetsutredningens betänkande Ökad trygghet för hotade och förföljda personer (SOU 2015:69), liksom den 
29 maj 2017 över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6). 
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Flytta på våldsutövaren i stället? 

 
Detta är ofta en förbisedd metodfråga och målsättning, som få kommuner har fördjupat sig 
i och utvecklat handlingsrutiner för. I de fall där den övriga familjen vill och behöver få 
bo kvar i sitt boende, men inte tillsammans med våldsutövaren, skulle sådana åtgärder 
kunna övervägas. I de fall där situationen kan lösas frivilligt, med båda föräldrarnas 
samtycke, på det sättet att det är våldsutövaren som flyttar ifrån den gemensamma 
bostaden − och där riskbedömning gjorts som inte talar emot en sådan kvarboendelösning 
för övriga familjen − så kan det innebära en mindre traumatisk lösning för övriga 
familjemedlemmar och en avsevärt mindre kostnad för samhället. Den i hemmet 
kvarboende familjen kan där erbjudas de stöd- och skyddsåtgärder som de har behov av. 
Information bör i sådana fall även lämnas om möjligheten att ansöka om kontaktförbud.  
 
Barnets rätt till skola och förskola 
 
Advokatsamfundet instämmer i utredningens bedömning avseende att det finns ett behov 
och är bäst för barnet att rätten till skola och förskola uttryckligen garanteras för barn som 
placerats/vistas i skyddat boende.  
 
Advokatsamfundet anser dock att den föreslagna skolgarantitiden om fyra månader inte är 
tillräcklig. Garantitiden för skolgarantin bör inte understiga sex månader, med tanke på att 
barnet sällan placeras i skyddat boende så exakt tidsmässigt att barnet finns på plats den 
första dagen av aktuell skoltermin. Under de omständigheter som föreligger när man 
placerats i skyddat boende, är det väl känt att skolgången är av största vikt för de 
placerade barnen och att de behöver extra tid för anpassning och inskolning i helt nya 
skolor och miljöer.  
 
Dokumentationen underlättar uppföljning och samordning 
 
Advokatsamfundet ansluter sig till förslaget i betänkandet att samordna de barnavårdande 
insatserna med den familjerättsliga handläggningen. De familjer som är aktuella i dessa 
sammanhang, dvs. där det förekommer anklagelser om fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt 
våld i närståendekretsen, hamnar också regelmässigt i en vårdnads-, boende- och/eller 
umgängestvist parallellt med sociala insatser. Att förbättra samordningen inom 
socialtjänsten, så att familjerätten ska kunna få ta del av dokumentationen hos 
barnavårdsutredarna, skulle innebära ett bättre underlag för familjerättens riskbedömning. 
Sådan samordning skulle dessutom innebära tryggare förhållanden för barnet även med 
avseende på att barn i flera fall inte behöver utredas av olika utredare, men ändå får 
komma till tals genom barnavårdsutredningen.  
 
Barnavårdsutredarna bör, inom sin mer fördjupade utredning, kunna ställa frågor till 
barnet om barnets relationer med vårdnadshavarna och hur barnet ser på sina framtida 
kontakter med vårdnadshavarna/föräldrarna, med eller utan senare placering i eventuellt 
skyddat boende och grunderna för barnets inställning. Båda vårdnadshavarnas 
föräldraförmåga, utifrån barnets behov, bör också regelmässigt vara en ingående del i 
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barnavårdsutredningarna liksom förtydligande och belysande av barnets situation med 
avseende på hur våldet påverkat barnet. Detta är frågor av stor betydelse för den 
långsiktiga planeringen inom barnavårdsutredningen. 
 
Part i det familjerättsliga målet, alternativt familjerättsutredarna, kan begära att 
handläggningen av föräldrabalksmålet i tingsrätten vilandeförklaras i avvaktan på att de 
inväntar resultatet av pågående barnavårdsutredning.  
 
Dessa båda utredningsformer (barnavårdsutredning och familjerättsutredning) av familjer 
där våld förekommer, är de redan förekommande utredningsformerna inom olika 
avdelningar i respektive socialförvaltning. Vilken omfattning av samordningen mellan 
dessa båda utredningar som bör förekomma måste vara ett övervägande inom 
socialtjänsten i enskilda ärenden. En viktig fråga beträffande samordningsbehovet är om 
det bedöms finnas behov och/eller förmåga hos barnet att träffa fler än en utredare i dessa 
för barnet så svåra samtal och överväganden. 
 
Finns risk för att socialnämnden kommer undvika att bevilja familjer skyddat 
boende? 
 
I betänkandet förs ett resonemang om att socialtjänsterna skulle kunna vara ovilliga att 
placera barn i skyddat boende, eftersom detta är ett resurskrävande förfarande. Utredarna 
hänvisar till att det blir en viktig politisk uppgift i varje kommun att prioritera 
barnrättsfrågan och fördela resurser till socialtjänsten, så att de kan utföra sitt barnrättsliga 
uppdrag. 
 
I detta avseende utgår Advokatsamfundet ifrån att den föreslagna tilläggslagstiftningen 
med avseende på 6 kap. 1 a § socialtjänstlagen är en förutsättning av stor vikt för att 
målsättningen beträffande egna beslut om skyddat boende för barn ska kunna bli 
verklighet och att den paragrafen kommer att ingå i den tilläggslagstiftning som 
föreslagits i betänkandet. 
 
Advokatsamfundet utgår vidare ifrån att om den av utredningen föreslagna 
tilläggslagstiftningen antas, så kommer också behovet av en utvärdering av den nya 
lagstiftningens tillgodoses. 
 
Utökade möjligheter till beslut utan den ena vårdnadshavarens samtycke 
 
Advokatsamfundet ställer sig positivt till att barnets behov i utsatta lägen tillgodoses och 
inte underordnas en vårdnadshavares egenintresse på barnets bekostnad (se den föreslagna 
bestämmelsen i 6 kap. 13 a § första stycket 5 FB). 
 

Dokumentation av beslutet till och för barnet om skyddat boende 
 
Advokatsamfundet är positivt till att det i barnets egen personakt ska dokumenteras såväl 
beslutande som genomförande socialnämnds insatser.  
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Adressuppgifter till skyddade boenden ska kunna sekretessbeläggas hos IVO 
 
Advokatsamfundet anser att den nuvarande sekretessen för skyddade boenden i 26 kap. 
1 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) inte är tillräcklig och instämmer i 
betänkandets bedömning av att behov föreligger för den föreslagna tilläggslagstiftningen 
26 kap. 13 a § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
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