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Inledning  
Ljusnarsbergs kommun stödjer i alla väsentliga delar de förslag som presenteras och ser 

ett tydligt behov av att barnrättsperspektivet förstärks med en tydligare reglering inom 

området. Vidare har Ljusnarsbergs kommun följande kompletterande kommentarer 

kring promemorian.  

  

Tillståndsplikt 
Som det fungerar idag kan vem som helst starta verksamhet i form av skyddat boende 

utan att ha kompetens eller följa några kvalitetskrav som kan förväntas av 

en sådan verksamhet. Att införa tillståndsplikt innebär att kraven på kompetens och 

kvalitet höjs och bättre kommer kunna tillgodose behovet av skydd och stöd till både 

vuxen och barn. Krav på tillståndsplikt innebär också en helt annan möjlighet till insyn och 

uppföljning från tillståndsgivande myndighet.   

Ljusnarsbergs kommun ser mycket positivt på detta. 

 

Skyddat boende som insats för barnet 
Barnets rätt stärks och kan bättre tillgodoses och följas upp om också barnet har en 

beslutad insats i form av placering på skyddat boende. Tydlig reglering gällande 

tidsgränser för besluten som påskyndar möjligheten att komma vidare för de placerade är 

positivt. Som situationen är nu så är tiden i det skyddade boendet väsentligt längre.  

 

Promemorian menar att ”Kommunens ansvar för att tillhandahålla LSS-insatser i en annan 

kommun bör därför även omfatta den som vistas i ett skyddat boende i en annan kommun. 

Det betyder att kommunens ansvar för LSS-insatser kommer att omfatta såväl barn som 

placeras i skyddat boende med en vårdnadshavare som vårdnadshavaren själv.” 

 

Detta är ett bra tydliggörande att beslutade insatser av placerande kommun även omfattar 

skyddat boende.  

  



  

Utbildningsverksamhet 

Ur ett utbildningsperspektiv är de angivna lagförslagen en god garant för att de barn och 

ungdomar som placeras i skyddade boenden inte riskerar försämrade möjligheter att 

genomföra sin utbildning samt att de får samma möjligheter som andra elever i 

kommunen.  
 

Promemorian anger att “För skolan gäller därför att den måste kontrollera uppgifter om 

vem eller vilka som är vårdnadshavare för eleven och respektive vårdnadshavares 

inställning till inskrivning i en viss skola. Detta måste ske innan beslut om skolplacering 

fattas (JO:s ämbetsberättelse 2001/02 s. 397 och JO:s beslut den 12 april 2002,  

dnr 372–2001) “  

 

Under nuvarande förhållanden tas elever emot i skola utan att detta kan tillgodoses vilket 

inte är korrekt och detta skulle förändras positivt med föreslagen lagändring.  
 

Vidare framförs i promemorian att “Bestämmelserna om en hemkommuns ersättning till en 

annan kommun som tar emot en elev, interkommunal ersättning, bör även gälla när en 

kommun tar emot en elev som vistas i ett skyddat boende. Det behöver inte göras några 

ändringar i skollagen för att de bestämmelserna ska gälla.”  
  

I detta sammanhang bör det dock noteras att skyddade boenden oftast medför skyddad 

folkbokföring för de placerade vilket betyder att vistelsekommunen blir hemkommun i 

skollagens mening (Skollag 29:6). I de fall det är enstaka skyddade boenden runt om i 

kommunerna torde detta bli ett nollsummespel.  I nuläget är det dock så att det finns 

överrepresentation av verksamheter i kommuner där det finns lediga bostäder att tillgå 

och/eller där entreprenörer etablerar verksamhet med erbjudande till kommuner om 

skyddat boende. Det ger effekten att de kommuner som har en överrepresentation av 

skyddade boenden i förhållande till kommunstorlek får en orimlig kostnadsbörda inom 

skolverksamheten då interkommunal ersättning inte kan eftersökas. Det är inte heller 

ovanligt att dessa barn och ungdomar är i behov av utökade insatser, som är 

kostnadskrävande, från skolans sida. 

 

Ersättningen till kommuner för barn placerade i skyddade boenden bör hanteras av 

staten alternativt att det tydliggörs att ansvaret som skolkommun kvarstår i den placerande 

kommunen vid just placeringar i skyddade boenden.  
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