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BOiU arbetar för att alla barn och unga ska få den hjälp de behöver och att alla barn och unga ska kunna påverka sin vardag och samhället. 

Detta gör vi genom att ge stöd och råd, informera, påverka och stärka barns och ungas röster. Vi är en ideell förening som funnits sedan 1988. 

 

Frågor till föreläsare under Utbildningsdag 4 oktober 2019, 

besvarade i efterhand 

boiu.se/barnskydd 

• Saknar röst från utsatta mamma/barn och hur socialtjänsten hjälper t ex 

pappor utöva våld mot mamma barn trots utredning, skyddat boende 

mm.  

 

• Hur informeras invandare (som oftast kommer från länder där t ex 

barnaga och annat våld inte är förbjudet) om svensk lagstiftning kring 

detta? 

 

• Funderar kring när ett barn har en närmare relation till sin pappa än 

till sin mamma och mamman får större vårdnad i en vårdnadstvist.  

En man som utövat våld mot sin partner kan ju ändå vara en bra pappa 

till sitt barn. Skiljer man inte på faderns relation till mamman och 

relationen till sitt barn? Tänker på ett fall där pappan uppger att han 

tagit mer hand om sitt barn än mamman under barnets uppväxt, då 

mamman gjort karriär, jobbat i en annan stad och inte varit hemma lika 

mycket som han. Barnet kan ju tänkas ha en starkare anknytning till sin 

pappa i detta exempel.  

 

• Hur ser ni på de fall när soc inte sätter in några insatser trots att det 

klargjorts i en utredning att våld förekommit i hemmet? Eller att 

insatser inte startar på grund av att en våldsutövande vårdnadshavare 

tackar nej till insatsen.  

 

• Skola eller inte? Vad ingår i en skyddsbedömning? Remiss till FR och 

Trappan? 
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• Hur tänker ni kring att dela upp verksamheten? Hela verksamheten är 

utförare av socialtjänst och kommer i kontakt med barn och då är det 

anmälningsplikt.  

Svar: Hela kvinnojourens verksamhet är inte utförare av socialtjänst, då det enbart är i 

det skyddade boendet vi utför insatser på uppdrag av socialtjänsten. Vi betraktar så 

långt det går vår verksamhet som en enhetligt sådan, även när det gäller 

anmälningsplikten, men om kvinnan eller barnet inte bor i vårt skyddade boende har vi 

inte skyldighet att orosanmäla.  

• Hur jobbas det vidare med frågan om umgänge för barn som bor på 

skyddat boende? 

Svar: I betänkandet SOU 2017:112 lämnades tre överväganden angående frågan om en 

förälders umgänge med barn som vistas i skyddat boende: a) uppdrag till en myndighet 

att ta fram en modell för umgänge b) uppdrag till myndighet att utbilda familjerätter 

och domstolar i frågan om barn i skyddat boende och c) särskild utredning för att titta på 

frågan om umgängesstöd vid umgänge med barn i skyddat boende. Betänkandet bereds 

på Regeringskansliet och det är i nuläget inte möjligt att ange om/vilka av dessa 

bedömningar som kommer att tas vidare.  

• Vad förväntas skolan göra för barn med skyddat boende? 

Svar: I betänkandet lämnas flera förslag rörande barnets skolgång, bl.a. att elever som 

vistas i skyddat boende ska tas emot i skola i vistelsekommunen. Vidare bör det finnas 

rutiner hos kommunerna för att säkerställa att barn i skyddat boende får tillgång till 

skola. I betänkandet behandlas inte frågan närmare kring hur skolpersonal bör arbeta 

med barn som visats i skyddat boende. I denna fråga kan möjligen Skolverket ha 

närmare information.  

• Hur samarbetar barnskyddsteamet med familjerna i situationen där 

barnen placeras? 

Svar: De flesta föräldrar ger samtycke till hälsoundersökning och många föräldrar är 

med vid hälsoundersökning. Vi erbjuder uppföljning till alla barn oavsett vårdformen. 

 


