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2014/15:781 Stärkande av stödboendens kvalitet
I takt med att antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige
ökar, ökar även behovet av boenden. Moderaterna har därför föreslagit att
boendeformen stödboende ska kunna komma även ensamkommande
flyktingbarn till del. I dag är ensamkommande barn hänvisade till hem för barn
och unga, så kallade HVB-hem, men dessa passar oftast inte för barn på flykt.
Stödboendeformen är en form av boende som används för vuxna vid enklare
vård och behandling. Fler former av boenden underlättar för kommuner att göra
det både enklare och snabbare att få till fler boenden för ensamkommande
flyktingbarn. Regeringen delar Moderaternas uppfattning och avser att
återkomma till riksdagen med förslag för att göra boendeformen möjlig från
2016.
Stödboenden för unga på flykt ska, så som dagens HVB-hem, inspekteras av
myndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg, men är det tillräckligt?
I dag kan mer eller mindre nästan vem som helst starta stödboende och driva
verksamhet som varken har grundläggande vård- och omsorgskvalitet eller
långsiktig ekonomisk hållbarhet.
Moderaterna har presenterat en rad förslag för att förbättra kvaliteten i
välfärden, till exempel generell tillståndsplikt för både offentliga och privata
utförare, kvalitetskrav från start vad gäller ledning, grundläggande kompetens,
ägarskap och långsiktig ekonomisk hållbarhet samt bättre möjligheter till
uppföljning och tillsyn. Det ska vara ordning och reda i välfärden.
Det är nu viktigt, när man vidgar former för boende, att man från början stärker
kvaliteten. Regeringen bör ta ansvar att säkerställa att regelverken stramas upp
så att kvaliteten kan säkerställas.
Med anledning av ovanstående efterfrågas ansvarigt statsråd Åsa Regnérs
besked om följande:

Hur avser statsrådet och regeringen att säkerställa kvaliteten på alla, nya och
gamla, stödboenden i takt med att behovet ökar och den nya placeringsformen

1 (2)

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD

börjar tillämpas?

………………………………………
Cecilia Widegren (M)

Överlämnas enligt uppdrag
Lisa Gunnfors
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