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KOMMUNSTYRELSEN 

Socialdepartementet 
103 33 Stockholm 

Svar på utkast till lagrådsremiss: Ett fönster av 
möjligheter – stärkta rättigheter för barn och 
vuxna i skyddat boende 

Sammanfattning 

Kommunen instämmer med slutsatsen i utkastet till lagrådsremiss i att det finns 
skäl att stärka barn och vuxnas rättigheter i skyddat boende. Kommunen 
instämmer delvis i förslagen. Kommunen anser att förslagen föranleder nya 
åtaganden för kommunerna som förutsätter en omställning av socialtjänstens 
arbete med våldsutsatta. Kommunen anser att finansieringen och datum för 
ikraftträdande av förslagen behöver utredas vidare i syfte att säkerställa att 
kommunen ges förutsättningar att ta det ansvar som efterfrågas.  

Synpunkter 

Nedan beskrivs de synpunkter som Täby kommun har på förslagen i utkastet till 
lagrådsremiss. 

Skyddat boende – en boendeinsats enligt socialtjänstlagen (avsnitt 5) 
Täby kommun instämmer i att det finns skäl att stärka barn och vuxnas 
rättigheter  i skyddat boende och välkomnar förslaget om att införa en särskild 
reglering av insatsen skyddat boende i socialtjänstlagen. Kommunen anser att 
målgruppsdefinitionen behöver utredas vidare för att säkerställa att 
lagformuleringen inte missgynnar gruppen våldsutsatta barn och vuxna till följd 
av att målgruppen vidgas.  

Barn i skyddat boende (avsnitt 6) 
Täby kommun instämmer med utkastet till lagrådsremiss i att det finns skäl att 
stärka barnrättsperspektivet för barn i skyddat boende och välkomnar förslaget 
om att barn bör beviljas en egen insats vid vistelse i skyddat boende. Täby 
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instämmer i förslagen om utökad möjlighet till uppföljning av barns situation i 
skyddat boende och stärkt skolgång för dessa barn.  

Placering av barn i skyddat boende när samtycke från båda 
vårdnadshavarna saknas (avsnitt 6.2) 
Täby kommun ser en risk att förslaget om en särskild lag för barn i skyddat 
boende när samtycke från båda vårdnadshavarna saknas ska leda till att 
våldsutsatta söker samhällets skydd i mindre utsträckning. Detta mot bakgrund 
av att insatsen skyddat boende i större utsträckning villkoras socialnämndens och 
domstolens avvägning av barnets behov och vårdnadshavares rätt att fatta beslut 
å barnets vägnar.  Kommunen anser att förslagen kan försvåra arbetet med att 
säkerställa att barn och vuxna skyddas från hot, våld och andra övergrepp. 
Kommunen anser att ansvarsfördelningen mellan vårdnadshavare och 
socialnämnd vid tillämpande av den särskilda lagen behöver förtydligas.  

Krav på skyddade boenden (avsnitt 7) 
Täby kommun instämmer i att det är viktigt att kvalitetssäkra skyddade boenden. 
Täby kommun ser en risk i att utbudet av verksamheter som tillhandahåller 
skyddat boende kan påverkas negativt vilket behöver beaktas i eventuella 
övergångsbestämmelser. 

Ekonomiska överväganden 

Täby kommun anser att underlaget som presenteras i utkastet inte är tillräckligt 
för att analysera de ekonomiska konsekvenserna av förslaget. Kommunen anser 
likt Sveriges kommuner och regioner att placeringskostnaderna för skyddat 
boende ofta är högre än vad som framgår av utkastet. Dygnskostnaden är ofta 
högre och placeringstiden ofta längre än vad som presenteras. Kommunen ser en 
risk att placeringskostnaderna ökar ytterligare som en konsekvens av förslaget att 
bredda målgruppsdefinitionen, att kvalitetssäkra skyddade boenden och göra 
dem tillståndspliktiga.  

Kommunen anser att förslagen förutsätter en omställning av socialtjänstens 
arbete med våldsutsatta och att det kan leda till ökade kostnader för placeringar, 
handläggning och personal. Kommunen anser att eventuella lagändringar ska 
vara kostnadsneutrala för kommunen. Kommunen anser att finansieringen och 
datum för ikraftträdande av förslagen behöver utredas vidare i syfte att 
säkerställa att kommunernas ges förutsättningar att ta det ansvar som 
efterfrågas. 
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