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Remissvar på slutbetänkandet av utredningen om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i 

skyddat boende (SOU 2017:112) 

Inledning 

UNICEF Sverige tillstyrker förslagen som presenteras i utredningen om ett stärkt 

barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. I följande remissvar kommenteras de förslag och 

bedömningar där UNICEF Sverige anser att utredningen inte når hela vägen när det gäller 

barnrättsperspektivet för barn i skyddat boende, eller där vi ser svårigheter i det praktiska 

genomförandet av förslaget. I en avslutande del lämnas en rad generella synpunkter och 

kommentarer som vi anser viktiga att lyfta i sammanhanget.   

UNICEF Sverige välkomnar betänkandet av utredningen om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i 

skyddat boende, som sätter en särskilt utsatt grupp barn i fokus. Utredningen har en tydlig ambition 

att flytta fram positionerna för barnets rättigheter, bland annat genom tydliggöranden i 

lagstiftningen, vilket är en viktig markör för främjandet av synen på barn som rättighetsbärare.  

Flera av förslagen i utredningen innebär en formalisering av ansvarsfördelning och tydliggöranden 

av skyddat boende som insatsform, snarare än en definiering av hur barnets rättigheter stärks och 

förväntas genomföras i praktiken vid placering i skyddat boende. De lagtekniska förtydliganden som 

föreslås i utredningen har dock stor betydelse för genomförandet av barnets rättigheter enligt FN:s 

barnkonvention. Formaliseringen öppnar upp för möjligheten att säkerställa kvaliteten i insatsen, 

följa barnet under och efter placeringstiden, samt bidra till möjligheten att på ett relevant och 

ändamålsenligt sätt samla in data och underlag för utvärdering och stärkt kunskap om barns 

förhållanden i skyddade boenden. Ett enhetligt regelverk med tillsynsansvar är ett grundläggande 

steg för att stärka förutsättningarna att erbjuda barn rättssäkra processer och insatser av god 

kvalitet som främjar deras hälsa och utveckling.  

Att utredningen också lämnar flera förslag för att rätten till utbildning och tillgången till hälso- och 

sjukvård ska stärkas för barn i skyddat boende ser vi positivt på. Skolan är den enskilt viktigaste 

kompensatoriska faktorn för barn i utsatta livssituationer.  Det är av största vikt att förbättra 

förutsättningarna för att barn som blir placerade i skyddat boende ska få tillgång till såväl hälso- och 

sjukvård som en sammanhållen och fungerande skolgång. I kombination med god kvalitet i övriga 

insatser kan dessa faktorer vara avgörande för barnets hälsa och utveckling på såväl kort som lång 

sikt.  

Utredningen har också valt att återkommande beröra frågan om umgänge, trots att det ligger 

utanför utredningens uppdrag. Detta ser vi som positivt då det understryker behovet av att vidare 

analysera och utreda föräldrarätten i förhållande till barnets rättigheter i situationer där det uppstår 

konflikt mellan dessa.    
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5.1.3 Ansvaret för skyddat boende till asylsökande tydliggörs  

Utredningens 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.  

UNICEF Sveriges kommentar: 

UNICEF Sverige välkomnar förslaget om att ansvaret för skyddat boende till asylsökande tydliggörs. 

Ett sådant förtydligande innebär en minskad risk för att individer faller mellan stolarna på grund av 

otydlighet i myndigheters ansvar. Ett tydliggörande främjar också likvärdigheten i rätten till skydd 

och stöd för asylsökande. Av artikel 2 i barnkonventionen framgår att varje barn inom landets 

jurisdiktion skall tillförsäkras de rättigheter som anges i konventionen, utan åtskillnad av något slag. 

Insatsen skyddat boende måste tillgängliggöras och formaliseras för alla människor som är i behov 

av skydd från våld. I annat fall riskerar grupper av barn som lever i extrem utsatthet att förvägras 

rätten till skydd och stöd enligt barnkonventionen. 

 

5.6 Skyddat boende som insats till barn 

Utredningens 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.  

Utredningens 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.  

UNICEF Sveriges kommentar: 

Utredningen gör bedömningen att den samverkansskyldighet socialnämnden har är tillräcklig för 

barn i skyddat boende och att inga nya regler krävs för att samverkan ska stärkas1. UNICEF Sverige 

är av uppfattningen att bristande samverkan, inom och mellan myndigheter, är en av de största 

utmaningarna vad gäller genomförandet av barnets rättigheter i praktiken. UNICEF Sverige anser 

därför att ansvarsfördelningen inom och mellan myndigheter vad gäller barn i skyddat boende 

måste förtydligas i lag eller föreskrifter för att säkerställa att barn i utsatta situationer inte faller 

mellan stolarna, samt att de insatser som erbjuds är av hög kvalitet. Särskilt kunskapsstöd för att på 

ett smidigt sätt genomföra förslagen i praktiken efterfrågas också.  

När det gäller upprättandet av vårdplaner innebär förslaget att den våldsutövande föräldern ska 

skriva under ett dokument som mer eller mindre bekräftar vårdnadshavarens agerande, vilket 

                                                      

1 SOU 2017:112 s. 189. 
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eventuellt kan vara svårt att få till stånd. Inte minst vid pågående polisutredning eller 

vårdnadskonflikt kan det uppstå intressekonflikter och svårigheter att få ett fungerande samarbete 

med båda vårdnadshavarna. Här behövs förtydliganden gällande strategier för hur detta ska fungera 

i praktiken.   

 

5.6.6 Barnets behov av hälso- och sjukvård tillgodoses  

Utredningens 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.  

Utredningens 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.  

UNICEF Sveriges kommentar: 

UNICEF Sverige är mycket positiva till att utredningen lyfter vikten av tillgången till hälso- och 

sjukvård för barn i skyddat boende. Vi ställer oss dock tveksamma till om skrivningarna i 

utredningens förslag är tillräckliga för att få genomslag i praktiken. Det bör framgå tydligare vad 

utredningen avser med att ingå en överenskommelse och hur ansvarsfördelningen vid en sådan 

överenskommelse kan se ut. I utredningen föreslås möjligheten att erbjuda insatsen skyddat 

boende med endast en vårdnadshavares samtycke. Även vad gäller utbildning tydliggörs detta. En 

liknande skrivelse måste införas vad gäller hälso- och sjukvård. Det måste tydligt framgå att vård 

kan ges med endast en vårdnadshavares samtycke, för att säkerställa tillgången till vård utan att 

äventyra barnets skydd. 

Utredningen gör bedömningen att barn- och ungdomspsykiatrin alltid bör kunna ta emot barn i 

skyddat boende.2 Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat stadigt i Sverige under senare 

decennier. Vårdköerna är långa och långt ifrån alla barn som är behov av stöd från barn- och 

ungdomspsykiatrin får det.3 Barn- och ungdomspsykiatrin har på många håll som krav att 

livssituationen för barnet ska vara stabil, för att en kontakt ska inledas. I praktiken innebär det att en 

stor andel av de barn som skulle behöva kontakt istället blir hänvisade till första linjens psykiatri på 

grund av en instabil hemsituation. UNICEF Sverige anser att alla barn som är i behov av kontakt 

med barn- och ungdomspsykiatrin ska få tillgång till det stödet. Det måste tydliggöras hur detta ska 

kunna genomföras och vilket ansvar barn- och ungdomspsykiatrin har för själva genomförandet. 

Med utgångspunkt i barnkonventionens artikel 2 om att alla barn har samma rättigheter, är det 

viktigt att tillgången till barn- och ungdomspsykiatrin utgår från det enskilda barnets behov. Barn ska 

inte ”sorteras bort” på grund av på förhand satta premisser. Däremot bör utvalda grupper av barn 

heller inte ha förtur till stöd utifrån förutbestämda premisser såsom boendeförhållanden eller 

                                                      

2 SOU 2017:112, s. 208. 
3 Se t.ex. https://www.bris.se/globalassets/pdf/rapporter/psykisk-ohalsa-bris-arsrapport-2016.pdf. 
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placeringsform. Det enskilda barnets behov av stöd måste alltid vara avgörande för vilka insatser 

barnet får. 

 

5.6.12 Barnet är skyddat från våld under tiden i skyddat boende  

Utredningens 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. 

UNICEF Sveriges kommentar: 

UNICEF Sverige föreslår att utbildningssatsningar för tingsrätterna och familjerätten gällande 

umgänge med barn som vistas i skyddat boende eller har vistats i skyddat boende görs 

obligatoriska och genomförs på bred front. Sådan kompetensutveckling är ett viktigt steg för att 

säkerställa att kunskapen om barns rättigheter, trygghets- och säkerhetsaspekter, samt 

känslomässiga konskevser av umgänge för barn i skyddat boende är tillräckliga ur ett 

barnrättsperspektiv. UNICEF Sverige förslår att dessa utbildningssatsningar inkluderar särskild 

utbildning kring bemötande och samtal med barn. 

 

5.6.13 Barnet får en trygg utflyttning från det skyddade boendet  

Utredningens 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.   

Utredningens 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.    

UNICEF Sveriges kommentar:  

UNICEF Sverige anser att utredningens förslag behöver förtydligas för att säkerställa att barnet får 

en trygg utflyttning och kontinuitet i skydd och stöd även efter tiden i skyddat boende. Det finns en 

överhängande risk att en person som vistats på skyddat boende på grund av våld i nära relation inte 

har någonstans att ta vägen efter tiden i skyddat boende. Risken är stor att föräldern återvänder till 

den våldsutövande partnern, alternativt blir hemlös. Inget av alternativet är godtagbart ur ett 

barnrättsperspektiv. Det är heller inte förenligt med barnkonventionen att ett barn placeras och 
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fråntas rätten till sina föräldrar om detta kan undvikas med rätt stöd till familjen.4 Därmed måste det 

socialnämndens ansvar tydliggöras när det gäller tillhandahållandet av en trygg utflyttning till barn 

och vårdnadshavare som placerats i skyddat boende. Det finns också ett behov av att tydliggöra 

ansvaret för samverkan kring familjer i skyddat boende inom socialnämnden i ärenden som är 

komplexa och kräver insatser från olika håll. Boendefrågan, fråga om försörjning och barnets behov 

av skydd och stöd behöver samordnas och ses ur ett helhetsperspektiv för att kunna säkerställa att 

barnet får tillgång till sina rättigheter efter upplevelser av våld i hemmet.  

 

5.7 Möjlighet för barnet att få beslut om insatsen skyddat boende 

Utredningens 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. 

Utredningens 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.  

UNICEF Sveriges kommentar: 

UNICEF Sverige tillstyrker förslaget att det ska räcka med att en av vårdnadshavarna samtycker till 

insatsen om det krävs med hänsyn till barnets bästa och barnets rätt till skydd mot våld och 

övergrepp. Barnets rätt att skyddas mot våld måste gå före den våldsutövande förälderns rätt att ta 

beslut om barnet i dessa lägen. Att barn som placeras tillsammans med vårdnadshavare i skyddat 

boende får ett eget beslut, vilket föreslås i utredningen, innebär en tydlig markering av barnet som 

rättighetsbärare och socialnämnden som ytterst ansvarig för insatsen. Det åligger därmed också 

socialnämnden att inför en placering i skyddat boende se till att barnet är delaktigt i varje del av 

utredningsprocessen, samt i utformning och uppföljning av insatserna. Inför en placering är det 

socialnämndens ansvar att göra ordentliga barnkonsekvensanalyser som tydligt visar vilken inverkan 

beslutet får för barnet och hur man planerar insatser utifrån vad som bedöms vara barnets bästa.  

Men det finns också praktiska svårigheter med en sådan bestämmelse. När en insats ska 

föranledas av en behovsbedömning innebär det en ofta utdragen process. Det finns därmed en risk 

att barnets behov av skydd och stöd hamnar i skuggan av den formella utredningsprocessen och att 

placeringen därför dröjer onödigt länge. Det innebär också en avvägning av hur långt socialnämnden 

ska gå i ambitionen att få till ett samtycke av båda vårdnadshavarna och vad det kan medföra för 

risker för barnet. Till exempel att den våldsutövande vårdnadshavaren i en sådan process blir 

informerad om att barnet och den andra vårdnadshavaren sökt hjälp för sin våldsutsatthet. Om 

samverkan och beslutsprocesser inte fungerar som avsett inom nämnden riskerar barns stärkta 

rättigheter, snarare resultera i uteblivet skydd i situationer där det skulle behövas. Det behöver 

tydliggöras hur bedömningar av barnets bästa ska göras i dessa lägen och hur frågan om samtycke 

ska hanteras inom nämnden. Ur ett barnrättsperspektiv är det viktigt att barnet får ett eget beslut 

om sin insats, men vi efterlyser en djupare diskussion om de etiska dilemman och risker med 

godtycklighet och rättssäkerhet som kan uppstå i dessa situationer.  

 

                                                      

4 Artikel 26 och 27, barnkonventionen.  
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5.8 En trygg och säker dokumentation för barnet 

Utredningens 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.  

Utredningens 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 vårdnadshavare med stöd av bestämmelser i offentlighets- och 

sekretesslagen.  

UNICEF Sveriges kommentar: 

UNICEF Sverige tillstyrker förslagen om en trygg och säker dokumentation för barnet, men anser i 

likhet med synpunkterna i det särskilda yttrandet, att det finns starka skäl att införa en ny 

sekretessbestämmelse för adressuppgifter till skyddade boenden, även hos kommunerna. UNICEF 

Sverige är eniga med synpunkterna i det särskilda yttrandet om att uppgifter om skyddade boenden 

kommer vara mer åtkomliga hos kommunerna när det införs en ny skyldighet för kommunerna att 

tillhandahålla skyddade boenden. Ett bristande sekretesskydd skulle riskera att drabba såväl 

skyddsbehövande som personal på boendena.5   

 

5.10 Information till barn om deras rättigheter 

Utredningens 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.  

Utredningens 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.  

UNICEF Sveriges kommentar:  

Barn har rätt att i tillräcklig utsträckning få tillgång till den information de behöver för att förstå den 

situation de befinner sig i. Det är en förutsättning för att de ska kunna delta på ett meningsfullt sätt 

i beslut som rör dem.6 UNICEF Sverige vill understryka vikten av att ett informationsmaterial tas 

fram specifikt för barn, ska vara anpassat efter ålder och mognad. På så sätt stärks möjligheten att 

kunna anpassa informationen efter det enskilda barnets behov och förutsättningar. I ett sådant 

material måste barnets rättigheter tydligt framgå, samt förklaringar av begrepp, processer och 

                                                      

5 SOU 2017:112, s. 351. 
6 Artikel 17, barnkonventionen. 
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beslutsfattande. Informationen måste också tydligt förklara var man som barn vänder sig om man 

inte får sina rättigheter tillgodosedda. UNICEF Sverige vill också understryka att anpassad 

information till barn inte är tillräckligt för att barnets rätt till delaktighet ska stärkas. Det måste även 

finnas strukturer, arbetssätt och tillräcklig kunskap för att skapa förutsättningar för att säkerställa att 

barn kommer till tals, blir lyssnade till och känner sig delaktiga i den egna livssituationen.   

 

5.12 Stöd och utbildning till skyddade boenden 

Utredningens 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.  

UNICEF Sveriges kommentar: 

UNICEF Sverige håller med om att stöd och utbildning till socialnämnder och skyddade boenden är 

viktiga, men vill understryka vikten av att barns rättigheter måste ingå och tydliggöras i dessa 

satsningar. Utifrån utredningens mål om att stärka barnrättsperspektivet för barn i skyddat boende 

är det avgörande att stöd och utbildning utgår från ett barnrättsperspektiv och att barnets 

rättigheter är utgångspunkten för insatsen till barnet. UNICEF Sverige föreslår att en sådan 

utbildningssatsning även innefattar stöd i hur ansvarsfördelningen inom socialnämndens 

verksamhet ska underlättas för att motverka att barn faller mellan stolarna till följd av bristande 

samverkan mellan enheter. Utifrån kommentaren gällande 5.7 om barns möjlighet att få ett eget 

beslut om insatsen skyddat boende är det nödvändigt att det finns tillgängligt stöd i utvecklingen av 

arbetsformer mellan enheter inom socialnämnden för att säkerställa ansvarsfördelning och 

beslutsprocesser, så att barn får tillgång till de insatser de behöver, när de behöver dem.  

 

7.4 Utredningens förslag till finansiering  

Utredningens förslag: Staten ska bidra med finansiering av utredningens förslag genom ökande 

ramanslag.  

UNICEF Sveriges kommentar: 

UNICEF Sverige anser att det finns en stor risk att den ambitionshöjning utredningen föreslår 

lämnas ofinansierad om finansiering enbart ska ske genom ökade ramanslag. Det behövs 

öronmärkta anslag för att genomföra utredningens förslag och säkerställa att tillämpningen av nya 

regelverk och bestämmelser ska vara praktiskt genomförbar ute i kommunerna.  

 
Övriga kommentarer 
 

Rätten till delaktighet 

Utredningen lämnar ett antal förslag som på olika sätt kan bidra till ökad rättssäkerhet och ett stärkt 

barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende genom formaliseringen av ansvarsfördelning och 

tydliggöranden i lagstiftningen gällande lagtekniska frågor. Det förs också en djupgående diskussion 

gällande barnets delaktighet i utredningen. Däremot saknas tydliggöranden och formaliseringar av 

krav på att tillgodose barns rätt till delaktighet, bland annat i frågor som rör samtycke. Det måste 

framgå att även barnets inställning till bedömningar och beslut ska tas i beaktan utifrån ålder och 

mognad. I barnrättighetsutredningen (SOU 2016:19) genomfördes fyra kartläggningar med syfte att 
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undersöka vilket genomslag barnkonventionen har haft inom svensk rättstillämpning. Alla de fyra 

kartläggningarna visade på stora brister främst vad gäller tillämpningen av principen om barnets 

bästa samt barns rätt att komma till tals (artikel 3 och 12). Detta trots att det finns uttryckt i svensk 

lagstiftning, bland annat i socialtjänstlagen (SoL) som är den lag där skyddat boende föreslås 

regleras. Utredningarna visar även på en avsaknad av barnkonsekvensanalyser inom samtliga 

områden. Barn ses inte som rättighetsbärare och särbehandlas negativt i förhållande till vuxna7.  

Vi önskar se tydligare formella krav på att barns rätt till delaktighet tillgodoses. Att tillskriva barnet 

ställningen som rättighetsbärare, snarare än ett passivt objekt i behov av samhällets stödinsatser, 

förutsätter att det finns krav på att barn görs delaktiga i de processer som påverkar deras liv. 

 

Utbildningssatsningar 

UNICEF Sverige ser positivt på att utredningen lyfter upp behovet av utbildningssatsningar och 

behovet av att stärka kunskapen när det gäller barn i skyddat boende. Kompetensförsörjning och 

ökad förståelse för barn i skyddat boende en förutsättning för att barnets rättigheter ska kunna 

genomföras i praktiken. Utbildningssatsningar bör göras för samtliga instanser som har kontakt med 

barn upplever våld i hemmet. Vi vill vidare betona vikten av att de utbildningssatsningar och 

komptensstärkande insatser som utformas tar ett tydligt avstamp i barnets rättigheter i förhållande 

till berörda målgrupper.  

De utbildnings- och stödsatsningar som görs bör utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att 

kunskapsstödet har önskad effekt.  

 

Umgänge 

UNICEF Sverige ser positivt på att utredningen valt att lyfta frågan om umgänge med barn som 

vistas i skyddat boende, trots att uppdraget inte omfattas att lämna förslag i dessa frågor.8 FNs 

barnrättskommitté konstaterade i den senaste granskningen av hur Sverige lever upp till 

barnkonventionen att barns rätt att komma till tals inte genomförts i tillräcklig utsträckning i 

praktiken, i synnerhet i frågor som rör vårdnad, umgänge och utredningar inom socialtjänsten.9 

UNICEF Sverige anser att det finns ett stort behov av adressera dessa brister, inte minst när det 

gäller umgängesfrågan med en förälder som också är misstänkt förövare. Vad gäller 

umgängesfrågan för barn i skyddat boende delar UNICEF Sverige utredningens bedömning om att 

det är nödvändigt att i en egen utredning utvärdera hur bestämmelsen om umgängesrätt tillämpas 

av domstolarna och hur barnets rätt till delaktighet görs gällande i tillämpningen.  

UNICEF Sverige ställer sig även positiv till utredningens resonemang kring utvecklandet av en 

modell för umgänge när gäller barn som upplevt våld i hemmet10. För att en sådan modell ska 

fungera är det av största vikt att barnets bästa och barnets rätt till delaktighet på allvar är styrande 

och att dessa rättigheter genomsyrar såväl planering som genomförande. I frågor som rör umgänge 

måste barnets bästa lämnas företräde och vara vägledande framför föräldrars rätt till sina barn, i 

enlighet med barnkonventionen, artikel 9. UNICEF Sverige ser det som positivt att utredningen 

lyfter upp vikten av att ge stöd till den våldsutövande föräldern och att insatser bör sättas in i ett 

tidigt skede, för att främja chanserna för att den våldsutövande föräldern tar ansvar för sina 

                                                      

7 SOU 2016:19, Barnkonventionen blir svensk lag. 
8 SOU 2017:112, s. 28. 
9 CRC/C/SWE/CO/5, st. 19. 
10 SOU 2017:112. 
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handlingar och sätta sig in i vad dess handlingar fått för konsekvenser för barnets mående och 

hälsa. Vi vill dock återigen betona vikten av att barnets bästa har företräde framför föräldrarätten 

och verkar vägledande i alla bedömningar och ställningstaganden som rör frågor om umgänge.  

 

Harmonisering av lagstiftning, med utgångspunkt i barnkonventionen 

UNICEF Sverige vill understryka vikten av att utredningens förslag är samstämmiga med slutsatser 

från tidigare utredningar och angränsande nationell lagstiftning, på ett sätt som är förenligt med 

barnkonventionen och som främjar genomslaget av barnets rättigheter i praktisk tillämpning.  

Barn som är aktuella för placering i skyddat boende är ofta föremål för parallella utredningar och 

rättsprocesser som kommer påverka varandra och som kräver extra hänsyn till barnets utsatta 

situation och specifika rättigheter. Det kräver att vi har en helhetssyn på barnet utifrån barnets 

situation och behov. Det måste finnas en likriktighet i den lagstiftning som styr processer och 

utredningar där barnet ingår, för att säkerställa att barnets bästa är vägledande och att barnets rätt 

till skydd och stöd upprätthålls hela vägen.  

Inom kort röstar riksdagen angående inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt. Vad gäller 

harmonisering av lagstiftning i förhållande till barnkonventionen kommer inkorporeringen vara av 

stor betydelse och innebära ökat krav på samstämmighet i svensk lag i förhållande till barnets 

rättigheter. Utredningen om ny LVU (SOU 2015:17) är ett exempel på utredning med ett antal 

mycket konkreta förslag på hur barns rättigheter kan vara tongivande och lyftas fram i svensk 

lagstiftning på ett nytt sätt. 

Under utredningens gång har andra processer gällande lagöversyn också påbörjats som är relevanta 

för området. Slutrapporten från den nationella samordnaren för den sociala barn- och 

ungdomsvården lämnades in i december och nyligen presenterades delbetänkandet för översynen 

av socialtjänstlagen. Båda två är viktiga i förhållande till aktuell utredning och situationen för barn i 

skyddat boende. 

Slutligen, vill UNICEF Sverige återigen understryka vikten av en översyn av föräldrabalken i relation 

till barnets rättigheter. Det får inte råda några tveksamheter om att det är barnets bästa och barnets 

rätt till sina föräldrar som är vägledande i alla beslut som rör barnet, inte föräldrarnas rätt till sina 

barn11. 

 

UNICEF Sverige 

 

Véronique Lönnerblad 

Generalsekreterare 

Underlaget är framtaget av Marie Hugander Juhlin, barnrättsrådgivare UNICEF Sverige. För kontakt 

och eventuella frågor: marie.hugander.juhlin.@unicef.se    

                                                      

11 Artikel 3 och 9, barnkonventionen. 
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