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Ett fönster av möjligheter – stärkta 

rättigheter för barn och vuxna i skyddat 

boende. Utkast till lagrådsremiss 

(S2022/03649) 

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat utkastets förslag och 

bedömningar med utgångspunkt i hur de bedöms påverka rättssäkerheten 

och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. Med denna utgångspunkt 

begränsar ISF synpunkterna till bedömningen i utkastets avsnitt 10.   

ISF delar utkastets bedömning i avsnitt 10 att frågan om 

socialförsäkringsförmåner under den tid då ett barn vistas i ett skyddat 

boende bör analyseras vidare.   

ISF har i övrigt inga synpunkter på förslagen och bedömningarna. 

ISF:s tidigare synpunkter på föreslagna ändringar 

ISF besvarade i oktober 2020 en remiss gällande den utredning som legat 

till grund för de förslag som behandlas i det nu aktuella utkastet till 

lagrådsremiss; Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (Ds 

2020:16).  

I remissvaret instämde ISF i utredningens bedömning att 

socialförsäkringsbalkens bestämmelser om barnbidrag, bostadsbidrag och 

underhållsbidrag kan behöva ändras som en följd av förslaget att införa 

skyddat boende som en ny placeringsform. Vi instämde även i utredningens 

förslag att en sådan översyn bör avvakta till efter det att ISF 

återrapporterat regeringsuppdraget att kartlägga socialförsäkrings-

förmåner till placerade barn.  

ISF:s granskning är nu slutförd och våra slutsatser har publicerats i 

rapporterna Placerade barn och socialförsäkringen (ISF Rapport 2021:6 och 

ISF Rapport 2021:8 (slutredovisning)).  

Vi tar här tillfället i akt att redogöra för några fynd vid granskningen som 

enligt vår mening bör beaktas i den fortsatta beredningen.  
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Det fanns brister i kommunernas rapportering till Försäkringskassan om att 

ett barn placerats. Det kan få som konsekvens att förmåner fortsätter att 

betalas ut till föräldrar trots att de inte har rätt till det. Detta kan i sin tur få 

allvarliga konsekvenser genom att föräldrarna kan bli skyldiga att betala 

tillbaka höga belopp.  

ISF ansåg att kommunerna behövde ett heltäckande och sammanhållet 

stöd för att hantera frågor om hur socialförsäkringsförmåner påverkas vid 

placering. Vi ansåg också att Försäkringskassan behövde förbättra flödet 

inom myndigheten när det gäller information om barns placering. Vid 

tidpunkten för granskningen var informationsflödet helt manuellt och 

förutsatte att de enskilda handläggarna kände till om olika förmåner kunde 

påverkas.

 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Eva-Lo Ighe. Utredaren 

Lena Almvik Gombor har varit föredragande. I beredningen har också 

utredaren Elin Sundberg deltagit. Vid den slutliga handläggningen har HR-

ansvariga Caroline Carlsson, enhetscheferna Dan Ljungberg, Inger Sohlberg 

och Sofie Cedstrand och administrativa chefen Annika Stegarp Perman 

deltagit.  

Eva-Lo Ighe 

 Lena Almvik Gombor 


