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Rddda Barnens svar pa remissen Ny modell for statsbidrag till
vissa ideella organisationer inom brottsofferomradet: Ds 2019:7
Sammanfattning
Rddda Bamen har fatt tillfdlle att yttra sig kring en ny modell for statsbidrag till vissa ideella organisationer
inom brottsofferomradet. 1 promemorian framkommer forslag som syftar till att underlatta och forenkla
hanteringen av statsbidrag till ideella organisationer inom brottsofferomradet. Det foreslas vidare att en
Idmplig aktor far i uppdrag att undersoka hur kommunerna anlitar enskilda verksamheter och finansierar
insatsen skyddat boende.
Radda Barnen tillstyrker forslagen att underldtta och forenkla administrationen kring statsbidrag och att vidare
utreda kommuners finansiering av insatsen skyddat boende. Daremot tycker Rddda Barnen att utredningen
som ligger till grund for forslagen inte tillrackligt ser att barn har egna rdttigheter.
Barn drabbas hart av vald och deras hdlsa och utveckling kan ta skada. Barn har rdtt att slippa se, hora eller
kdnna till att en fordlder blir slagen av en annan foralder eller ndrstaende. Hemmet ska vara en trygg plats ddr
barnetfar mojlighet att utvecklas pa ett gynnsamt satt, men barn som upplever vald i hemmet lever med oro
och radsla. Rddda Barnen ser hur upplevelser av vald far bade kortsiktiga och langsiktiga konsekvenser och att
effekten innebar ett stort folkhalsoproblem.
Barnkonventionen blir svensk lag 1:a januari 2020. Rddda Barnen tycker darfor att tilldgg bor goras till
promemorian utifran att, och hur, barnets bdsta ska vara avgorande i samtliga fragor och sarskilt i dessa:
•

Barns utsatthet for vald bor uppmdrksammas och synliggoras i en hogre utstrdckning i forordningen
utifran barns rdtt till skydd mot fysiskt, psykiskt, forsummande och sexuellt vald (artikel 19).

•

Kommuner behover ha ett barnperspektiv i brottsofferarbetet for att kunna se till barnets basta och
barnets ratt till bdsta mojliga hdlsa (artikel 24).

•

"Barn
Barn som bevittnar eller upplever vald i hemmet bor utgora en egen malgrupp i forordningen:
som upplevt och utsatts for vald". Detta bland annat mot bakgrund av barns rdtt att bli inkluderade
och lyssnade pa samt att fa sina asikter beaktade vid bedomning av barnets basta (artikel 12) samt att
barn ofta har andra behov an vuxna brottsoffer.

•

Skyddade boenden bor ges stabila ekonomiska forutsattningar for att kunna tillgodose barns rdtt att
delta i aktiviteter (artikel 2), ratten till fritid och lek (artikel 31) samt ratt till utbildning (artikel 28).

Rddda Barnen vill sarskilt understryka att bam som bevittnar eller upplever vald i hemmet ar brottsoffer (i
"enbart"
anhoriga. Radda Barnen anser ddrfor att forordningen
enlighet med SOU 2019:32). De ar inte
tydligare ska definiera vad som menas med verksamheten anhorigstod och att bam hdr inte inkluderas.

Rddda Barnens overgripande synpunkter
Utredningen pekar pa hur ideella organisationer kan komplettera det offentligas ansvar att stodja brottsoffer,
dels genom att vara rostbdrare men aven genom att driva pa utvecklingen. Rddda Barnen anser att offentliga
organisationer i okad utstrdckning bor soka samarbete med civilsamhdllet for att forebygga att
socialtjanstinsatser behover vidtas. Vi tycker att betydelsen av ett levande och starkt civilsamhalle dr storre an
vad som kan utldsas av utredningen i fraga om vald i ndra relationer.
Landets kvinno- och tjejjourer tillfor ett stort mervarde. Det civila samhallets engagemang i fragor om vald i
ndra relationer innebdr ett okat medvetande hos befolkningen och att fler manniskor dr involverade i att
forebygga vald och att stodja och skydda brottsoffer. Rddda Barnen delar utredningens uppfattning att nya
metoder och koncept behover utvecklas pa omradet, inte minst nar det gdller barn som ar berorda. Runt om i
landet okar antalet Ideburna Offentliga Partnerskap, IOP, och allt fler kommuner och regioner sluter avtal om
sadana samarbeten med ideburna organisationer. Aven pa omradet vald i ndra relationer kan IOP innebdra att
innovationer uppstar i arbetet med att forebygga vald och att stodja och skydda brottsoffer.

Avsnitt 6.1.1: Behov av fordndring
R.adda Barnen instdmmer i att kommuners ansvar for brottsutsatta behover fortydligas. Utredningen pekar pa
att det finns en risk att statsbidraget kan ha bidragit till att uppratthalla en tidigare identifierad osdkerhet kring
forvantningar, ansvar och uppdrag mellan kommuners socialtjdnst och ideella kvinnojourer. Hdr vill Rddda
Barnen papeka att det inte rader nagon motsattning mellan kommunernas ansvar att stodja brottsoffer for vald
i ndra relationer och att lata ideella organisationer vara utforare at kommunerna av till exempel skyddade
boenden. 1 ett samspel mellan kommuner och civilsamhdlle kan saval forebyggande arbete som stodjande och
skyddande insatser utvecklas pa ett bra sdtt.
Radda Barnen vill ocksa understryka att, trots att kommuner redan idag har ansvar for att bedoma och
tillgodose skydd och insatser for personer i valdsutsatthet, far inte alla bam ta del av dessa. Tillgangen till stod
och vard for barn i valdsutsatthet dr ojdmlik, med brister sdrskilt i glesbygd och for barn i redan utsatta
grupper, sa som bam pa flykt. R.ddda Barnen har under lang tid drivit fragan om alla barns rdtt till skydd, stod
och behandling efter valdsutsatthet genom att till exempel foresla nationella riktlinjer for kommuners insatser.
Vi anser att i promemorian bor tilldgg goras for att sdkerstalla att alla barn i Sverige har samma mojlighet till
insatser vid valdsutsatthet, i enlighet med barnkonventionen.

Avsnitt 6.1.3: Forordningens tilldmpningsomrade och syfte
Rddda Barnen instdmmer i att det finns ett behov av att ekonomiskt stodja ideella organisationer som verkar
inom omradena vald mot kvinnor, vald i ndra relationer, hedersrelaterat vald eller fortryck, eller prostitution
och mdnniskohandel for sexuella dndamal. Vi tycker ocksa att det dr positivt att forordningen sdrskilt ndmner
hedersrelaterat vald och fortryck.
Daremot tycker R.adda Barnen att barn bor vara en egen malgrupp. 1 utredningen och i forordningen ndmns
barn framforallt som anhoriga till kvinnor utsatta for vald. Rddda Bamen vill betona att barn som utsdtts for
vald dr rdttighetsbarare med egna behov, inte sallan andra an vuxnas. Aven valdsbrotten, inklusive
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hedersrelaterat vald och fortryck, kan ta andra uttryck nar barn utsatts. Ddrfor foreslar Rddda Barnen att
"Barn
barn som utsdtts eller bevittnar vald blir en egen malgrupp i forordningen:
som upplevt och utsatts for
"vald
vald" istallet for att inga i kategorin
i ndra relationer".
I forordningen namns dven anhorigstod som en eventuell verksamhet for statsbidrag. Rddda Barnen vill dn en
gang har understryka att barn som bevittnar eller upplever vald i hemmet ar brottsoffer, i linje med SOU
2019:32. Darmed dr det av vikt att forordningen fortydligar vad som menas med anhorigstod och att bam har
inte inkluderas. Att uppleva och bevittna vald i hemmet kan ha samma negativa konsekvenser for barnets halsa
och utveckling som att sjalv utsdttas for vald.

Avsnitt 6.2: Ekonomiska forutsdttningar for ideella organisationer som driver
skyddat boende
Radda Barnen tillstyrker vikten av att utreda vidare hur kommuner anlitar och finansierar extema aktorer for
insatsen skyddat boende. Utredningen visar att kvinnojourers uppdragsersattning inte tdcker de faktiska
kostnaderna for skyddat boende - varpa exempelvis statsbidrag anvands for resterande kostnad. R.ddda Barnen
bedomer att det dr viktigt att inte endast utreda hur finansieringen ser ut - utan aven att hitta losningar for att
sdkra finansiering av skyddat boende. Vi erfar att kommuner drar sig for att genomfora externa placeringar pa
skyddat boende av ekonomiska skal, och tycker ddrfor att finansiering genom ett riktat statsbidrag bor
overvagas.
Radda Barnen vill understryka vikten av att ideella kvinnojourer ges langsiktiga och stabila forutsdttningar att
utveckla kvaliteten i sin verksamhet, i synnerhet ndr det kommer till barnrattighetsfragor. Detta dr ocksa i
enlighet med regeringens egen utredning (SOU 2017:112). Som ndmnts har barn som bevittnat vald i hemmet
rdtt till stod, behandling och juridiskt skydd. Personal pa skyddade boenden behover kompetens, stod och
utbildning for att kunna stotta och mota barn som upplevt och utsatts for vald.
Ddrutover ser vi ofta allvarliga brister avseende sociala forhallanden och skolgang for bam pa skyddade
boenden. Dessa barn far alltfor ofta lamna sitt hem, skola, fritidsaktiviteter och vdnner vilket kan fa stom
konsekvenser for barnets maende, utveckling och utbildning.
Barn drabbas hart av vald. Barnkonventionen blir svensk lag 1:a januari 2020 och darmed bor
skyddade boenden nu ocksa ges ekonomiska forutsattningar att fullt ut tillgodose valdsutsatta
barns rdttigheter.
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