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Bos § 191  Dnr KS 0003/2020 
    

Återrapportering av remissvar ”Stärkt barnperspektiv för 
barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande 
bland annat omedelbar placering, sekretess och skolgång” 
(Ds 2020:16), Socialdepartementet 

 

Ärendebeskrivning 
Regeringen beslutade i november 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att 

föreslå åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i så kallat 

skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare. I januari 2018 överlämnades 

betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i 

skyddat boende (SOU 2017:112). Under beredning av betänkandet i 

Regeringskansliet kom det fram att förslagen bör kompletteras i vissa avseenden. 

Dessa kompletteringar har inkommit i form av promemorian ”Stärkt 

barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelse rörande 

bland annat omedelbar placering, sekretess och skolgång” (Ds 2020:16). 

 

I missiv daterat den 1 juli 2020 ges möjlighet att inkomma med remissvar senast 

den 13 november 2020. 

 

Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 18 augusti 2020  

§ 138 uppdra åt socialchef Charlotte Dahlbom och skolchef Andreas Lundholm 

upprätta förslag till remissvar. Förslaget skulle redovisas vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 28 oktober 2020. 

 

Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 13 oktober 2020  

§ 175 uppdra åt skolchef Andreas Lundholm och enhetschef Camilla Hofström 

upprätta förslag till remissvar. Vidare beslutades att ge ordförande  

Ulla Kalander-Karlsson (S) rätt att besluta om antagande av förslag till remissvar 

samt att redovisning av remissvaret skulle göras vid bildnings- och sociala 

utskottets sammanträde den 17 november 2020 och kommunstyrelsens 

sammanträde den 2 december 2020. 

 

Skolchef Andreas Lundholm redovisar upprättat remissvar daterat den  

12 november 2020. 
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Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar godkänna redovisningen och överlämnar 

ärendet till kommunstyrelsen. 

 

_________ 

 

 

 

 

  


