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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-10-20 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden 

Anita Saldén Enérus och Agneta Bäcklund. 

 

Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga 

 

Enligt en lagrådsremiss den 8 oktober 2015 (Socialdepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

1. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),  

2. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,  

3. lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

    vård av unga,  

4. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa  

    funktionshindrade,  

5. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister,  

6. lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister,  

7. lag om ändring i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal  

    vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Charlotte 

Lönnheim, biträdd av departementssekreteraren Karin Hjelmer. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen 

 

I socialtjänstlagen anges i ett antal bestämmelser att regleringen av-

ser barn och ungdomar. Enligt förslagen i lagrådsremissen ska i alla 

de fall uttrycket ungdom används detta ersättas med uttrycket unga. 

Det anges (s. 52) att fråga är om en redaktionell ändring, varvid hän-

visas till att begreppet unga införts i rubriken till 5 kap. lagen. Även i 

vissa paragrafer i lagen används begreppet redan.  

 

Enligt 1 kap. 2 § tredje stycket avses med barn varje människa under 

18 år. Begreppen ungdom eller unga definieras emellertid inte. Av de 

olika bestämmelserna i socialtjänstlagen synes närmast framgå att 

beteckningen ungdomar syftar på personer som är minst 18 år, utan 

att någon övre åldersgräns preciseras.  

 

I lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga fö-

rekommer också begreppen barn, ungdomar och unga. Där synes, 

med lagens nuvarande utformning, unga eller ”den unge” utgöra ett 

samlingsbegrepp för barn och ungdomar (se t.ex. 1 § femte stycket). 

Lagen har varit föremål för översyn, och i ett utredningsförslag 

(SOU:2015:71) föreslås att begreppen barn och unga definieras var-

vid med uttrycket ”den unge” ska avses personer mellan 18 och 20 

år. Enligt lagrådsremissen (s. 25) har detta förslag skickats ut på re-

miss. 

 

När det gäller den i lagrådsremissen föreslagna vårdformen stödbo-

ende anges i 6 kap. 1 § att den avser ”stödboende för barn och unga 

i åldern 16-20 år”. Här kan möjligen slutsatsen dras att unga endast 

syftar på personer över 18 år, och att det angivna åldersspannet på 

ett koncentrerat sätt begränsar tillämpningsområdet dels nedåt i åld-

rarna för barnen, dels uppåt för de unga. 
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Det är önskvärt att ”barn”, ”ungdomar” och ”unga” används på ett 

enhetligt sätt i socialtjänstlagen och i lagen om vård av unga. Det kan 

då sättas i fråga om det nu är lämpligt att ändra terminologin i social-

tjänstlagen, innan beredningen av förslagen avseende den sist-

nämnda lagen slutförts. Lagrådet förordar att terminologifrågan över-

vägs ytterligare i det fortsatta lagstiftningsarbetet.    

 

Förslaget till lag om ändring i lagen om registerkontroll av personal 

vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn 

 

Lagen om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller 

boende som tar emot barn ska enligt lagrådsremissen gälla för den 

nya boendeformen stödboende. Det föreslås därför att ordet ”stöd-

boenden” läggs till i rubriken till lagen efter orden ”hem för vård eller 

boende”. För att ge rubriken en mer generell utformning så att rubri-

ken inte behöver ändras varje gång en ny boendeform ska omfattas 

av lagen föreslår Lagrådet att rubriken i stället ges följande lydelse. 

 

Lag om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn 

 

Förslaget till lag om ändring i lagen om belastningsregister  

 

9 § 

 

Se vad Lagrådet anför i anslutning till rubriken till lagen om register-

kontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar 

emot barn. 
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Förslaget till lag om ändring i lagen om misstankeregister 

 

8 a § 

 

Se vad Lagrådet anför i anslutning till rubriken till lagen om register-

kontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar 

emot barn. 

 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


