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Yttrande över remiss Ds 2021:7 Barnets bästa när vård
enligt LVU upphör
Ärendebeskrivning
I ärendet förslås att hälso- och sjukvårdsdirektörens yttrande över remiss
på betänkandet DS 2021:17 Barnets bästa när vård enligt LVU upphör
överlämnas till Socialdepartementet.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Remiss Ds 2021:17 Barnets bästa när vård enligt LVU upphör
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i psykiatriberedningen.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Hälso- och sjukvårdsnämnden antar hälso- och sjukvårdsdirektören
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande och överlämnar detta till
Socialdepartementet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
I promemorian lämnas förslag som syftar till att stärka principen om
barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som
vårdas enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU) och socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
En bestämmelse föreslås införas i 21 § LVU som innebär att socialnämnden
inte får besluta att vård ska upphöra förrän de omständigheter som
föranledde vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt.
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Bestämmelsen omfattar barn som vårdas enligt 2 § LVU, dvs. på grund av
fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen
eller något annat förhållande i hemmet.
Genom att i lagstiftningen lyfta upp och kodifiera praxis markeras vikten av
att vården inte får upphöra för tidigt.
I syfte att ytterligare stärka tryggheten och säkerheten för placerade barn
och ytterligare stärka principen om barnets bästa föreslås att socialnämnden ska överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud
när ett barn är placerat i ett familjehem eller annat enskilt hem och
socialnämnden överväger eller prövar om vård fortfarande behövs.
Förslaget omfattar både barn som vårdas med stöd av LVU och med stöd av
SoL.
I promemorian föreslås att socialnämnden senast när barnet varit placerad
i samma familjehem under två år särskilt ska överväga om det finns skäl att
ansöka om överflyttning av vårdnaden. Ett övervägande senast efter två års
placering i familjehem kan medföra att fler fall kan komma under
domstolens prövning och att fler vårdnadsöverflyttningar kan komma till
stånd i de fall förutsättningarna för en överflyttning av vårdnaden är
uppfyllda. Genom förslaget bedöms tryggheten och stabiliteten öka och
stärka principen om barnets bästa för fler placerade barn.
En uppgiftsskyldighet föreslås för socialnämnden att följa upp situationen
för den som är under 18 år efter att vård enligt LVU har upphört oavsett
samtycke från vårdnadshavaren och den unge, om han eller hon har fyllt 15
år.
Socialnämnden föreslås befogenhet att i vissa situationer besluta att en
vårdnadshavare eller en förälder till barn som vårdas enligt LVU ska lämna
prov för kontroll av om han eller hon är påverkad av alkoholhaltiga drycker,
narkotika m.m. inför umgänge och inför prövning av om vård ska upphöra.
Syftet med förslaget är att tillföra socialnämnden ytterligare verktyg vid
bedömning inför umgänge och inför prövning av om vård enligt 21 § LVU
kan upphöra. Förslaget syftar till att bidra till att säkerställa barnens behov
av trygghet och stabilitet och att ytterligare stärka principen om barnets
bästa. Ett beslut av socialnämnden om att en vårdnadshavare eller en
förälder ska lämna sådant prov föreslås kunna överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.
Förslagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2022.
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Överväganden
Hälso- och sjukvårdsnämnden ser positivt på utredningens förslag kring
barnets bästa när vård enligt LVU upphör genom en justering i LVU och
SoL för att stärka principen om barnets bästa och säkerställa trygghet,
säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och socialtjänstlagen
(2001:453), SoL.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser för Region
Stockholm då förslaget rör socialnämndens ansvarsområde.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Förslag till beslut kan innebära positiva konsekvenser för de placerade
barnens hälsa, stabilitet och trygghet.
Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Förslag till beslut innebär på sikt positiva konsekvenser för jämlik och
jämställd hälsa för placerade barn.
Miljökonsekvenser
Förslag till beslut förväntas ge oförändrade konsekvenser för miljön.
Administrativa konsekvenser
Promemorians förslag till en justering i LVU och SoL för socialtjänsten
medför inga administrativa konsekvenser för Region Stockholm.

Johan Bratt
Tf. hälso- och sjukvårdsdirektör
Anna Ingmanson
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till
Socialdepartementet

Godkänd av Johan Bratt, 2021-04-29
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Ärendebeskrivning
I ärendet förslås att hälso- och sjukvårdsdirektörens yttrande över remiss
på betänkandet DS 2021:17 Barnets bästa när vård enligt LVU upphör
överlämnas till Socialdepartementet.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Remiss Ds 2021:17 Barnets bästa när vård enligt LVU upphör
Protokollsutdrag psykiatribredningen 2021-05-20 § 32

Yrkande
Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till psykiatriberedningens
förslag.

Propositionsordning
Ordföranden Anna Starbrink (L) ställer proposition på eget yrkande och
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Hälso- och sjukvårdsnämnden antar hälso- och sjukvårdsdirektören
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande och överlämnar detta till
Socialdepartementet.

Paragrafen är justerad

Expedieras till
Socialdepartementet
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.

