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Remiss från Socialdepartementet - Remittering av författningsförslag i
promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7)
S2021/02397
Kommunstyrelsen föreslås besluta att lämna följande yttrande:

Sammanfattning

Kommunstyrelsen ställer sig generellt positiv till förslagen om ändringar i LVU. Förslagen
bedöms stärka principen om barnets bästa och bidra till att säkerställa trygghet, säkerhet och
stabilitet för barn som vårdas enligt LVU och SoL. Förslagen bedöms även ge
socialnämnden bättre möjligheter att säkerställa barnens trygghet och stabilitet samt
förtydligar och förstärker den existerande lagstiftningen. Avseende vårdnadsöverflyttning
finns dock flera hinder som behöver en översyn för att lagens intentioner ska kunna få
genomslag. Likaså menar kommunstyrelsen att förslagen i utredningen riskerar medföra
ökade kostnader för vilka kommunen bör ersättas.
Yttrande

Principen om barnets bästa stärks i samband med bedömning av om vård enligt LVU ska upphöra
Kommunstyrelsen välkomnar förslagen då de stärker barnets rätt och tydliggör lagstiftning
på området. Möjligheten till bättre och tydligare uppföljande bedömningar i förhållande till
vårdnadshavarnas förmågor kommer ge stöd för att barn inte flyttas tillbaka till en ogynnsam
miljö. Det kan göra det lättare för såväl barn som förälder/vårdnadshavare att förstå de
omständigheter som styr vården och under vilka förutsättningar den kan upphöra. Även
familjehemmets inställning och anknytning till barnet och deras samarbete med barnets
föräldrar bedöms kunna påverkas positivt genom att förutsättningarna tydliggörs. Risken för
sammanbrott i vården bedöms minska och så även risken för att barnet kan komma att
behöva omhändertas igen om vården av barnet upphör för tidigt.
Förslaget om att socialnämnden ska överväga om det finns skäl att ansöka om
flyttningsförbud leder till att bestämmelsen kommer att beaktas och därmed bidra till ökad
trygghet och stabilitet för placerade barn. Kommunstyrelsen instämmer i utredarnas
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bedömning att det finns ett behov av att öka kunskapen om flyttningsförbud och att det
därför är viktigt att det tas fram ett stöd omkring detta.
Socialnämndens skyldighet att överväga överflyttning av vårdnaden enligt föräldrabalken tidigareläggs
Kommunstyrelsen är positiv till ett tidigareläggande av bedömning av vårdnadsöverflyttning
då det kan minska osäkerhet och otrygghet hos barnet. Samtidigt ser staden utifrån
professionens samlade erfarenhet att det finns flera hinder som behöver ses över och andra
ändringar behöver vidtas parallellt för att lagens intentioner ska kunna få det genomslag som
förväntas. Ett stort hinder för vårdnadsöverflyttning är att familjehemmen ofta nekar till att
överta vårdnaden utifrån orsaker som har att göra med att de vill barnets bästa. Ett motiv
kan vara att familjehemmet inte vill bidra till att barnet förlorar insatser från socialtjänsten
som idag endast erbjuds de familjehemsplacerade barnen, till exempel insatser för skolgång
som skolfam. Ett annat hinder är att familjehemmet förlorar sin handledning samtidigt som
de kan bli part i mål i förhållande till umgängesfrågor och framtida vårdnadstvister.
Vid vårdnadsöverflyttning upphör vården och barnets egna ekonomiska resurser ska bidra
till dess uppehälle. Nuvarande bestämmelser innebär ett hinder för vårdnadsöverflyttningar
då familjehemmen inte vill att barnets egna medel används för den dagliga försörjningen och
därmed gör att barnets sparande blir lidande.
Socialnämnden ska följa upp barns situation efter det att vård enligt LVU har upphört
Kommunstyrelsen är positiv till förslaget. Att socialtjänsten följer barnet efter att vården
upphört ger trygghet och kan bidra till vidare stödjande insatser som stärker möjligheten för
att hemgången blir lyckad.
Socialnämnden får befogenhet att besluta om drogtester för vårdnadshavare och föräldrar till barn som vårdas
enligt LVU
Kommunstyrelsen är positiv till förslaget och menar att för barnet innebär detta en bättre
möjlighet till förutsägbarhet och stabilitet. Förslagen bör dock kombineras med ett stöd till
föräldern i förhållande till sin föräldraförmåga oavsett om det finns en planering för att
vården ska upphöra eller ska kvarstå. Om vården kvarstår behöver stödet koncentreras så att
ett bra umgänge kan upprätthållas.
Ekonomiska konsekvenser
Att följa upp barns situation efter det att vård enligt LVU har upphört kommer, utifrån att
det blir en rättighet för alla barn och inte bara en insats utifrån enskild bedömning, ställa
krav på ökade personella resurser vilket i sin tur kommer bli kostnadskrävande för
kommunerna.
Kommunstyrelsen instämmer i utredarnas bedömning att förslaget riskerar medföra ökade
kostnader för vilka kommunen bör ersättas enligt finansieringsprincipen.
Vidare anser kommunstyrelsen att barnets bästa bör utgöra ett självständigt rekvisit vid
bedömning av om vård enligt LVU ska upphöra i enlighet med förslaget i Utredningen om
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tvångsvård för barn och ungas slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård – Förslag
till ny LVU (SOU 2015:71).”
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