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Remissvar över förslag Barnets bästa när vård enligt
LVU upphör (Ds 2021:7)
En promemoria med förslag om Barnets bästa när vård enligt LVU upphör har tagits
fram, och Varbergs kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på denna. Dessa
lämnas genom socialnämnden, Varbergs kommun.
Syftet med förslaget till förändringar är att stärka barnets bästa i samband med
bedömning om vård enligt LVU ska upphöra. Promemorians slutsatser är att Barnets
bästa inte bör utgöra ett självständigt rekvisit vid bedömning av om vård enligt LVU ska
upphöra.
För- och nackdelar vägs mot varandra med slutsats att nackdelarna ur ett juridiskt
perspektiv överväger. För att säkerställa barnets bästa stärks andra delar.
Kostnaderna för att följa upp ett barns situation efter avslutad vård bedöms öka.
Trots detta, innebär förslag att säkerställa barnets situation när LVU-vården upphör,
en påtaglig förbättring jämfört med den situation som finns med gällande
lagstiftning.
Socialnämnden Varbergs kommun anser, utifrån ovanstående, att de förslag som
lämnats i promemorian Barnens bästa när vård enligt LVU upphör är bra och bör
genomföras.
Socialnämnden Varbergs kommun, 27 maj 2021

Erland Linjer
Ordförande socialnämnden
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Remissvar - Författningsförslag i promemorian
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. remissvar över författningsförslag i promemorian Barnets bästa när
vård enligt LVU upphör godkänns.
2. remissvaret skickas till Socialdepartementet.
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Beskrivning av ärendet
Förslag på hantering av insatser till de barn som inte längre behöver vård
med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) har
tagits fram av regeringen. I syfte att ytterligare stärka tryggheten,
säkerheten och stabiliteten för barn och tillvarata barnets bästa föreslås i
promemorian att en bestämmelse införs 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.
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). Varbergs kommun har fått
möjlighet att lämna yttrande på denna promemoria, och yttrandet ska
lämnas till Socialdepartementet.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott 17 maj 2021, § 86
Socialförvaltningens beslutsförslag 10 maj 2021
Remissvar över promemoria Barnets bästa när behov av LVU upphör, Ds
2021:7 – till Socialdepartementet
Promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör, Ds 2021:7

Övervägande
Promemorian innehåller ett flertal förslag hur staten, regioner och
kommuner ska arbeta. Detta yttrande omfattar de förslag som rör
kommunerna. De är:
 När vård har beslutats med stöd av 2 § LVU får socialnämnden inte
besluta att vården ska upphöra förrän de omständigheter som
föranledde vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande
sätt.
 När barnet är placerad i familjehem och socialnämnden överväger om
vård enligt LVU fortfarande behövs, eller prövar om vård enligt LVU ska
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upphöra ska socialnämnden också överväga om det finns skäl att
ansöka om flyttningsförbud.
När barnet är placerat i familjehem och socialnämnden överväger om
vård enligt socialtjänstlagen fortfarande behövs, eller vårdnadshavare
eller den unge, om han eller hon har fyllt 15 år, begär att vården ska
upphöra, ska socialnämnden också överväga om det finns skäl att
ansöka om flyttningsförbud.
Socialnämnden ska senast när barnet varit placerad i samma
familjehem under två år särskilt överväga om det finns skäl att ansöka
om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken.
Socialnämnden ska följa upp situationen för den som är under 18 år när
vård har upphört enligt 21 § LVU. Om den unge ska återförenas med
den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne när vård har
upphört men återföreningen behöver förberedas, ska socialnämnden
följa upp den unges situation först när återförening har skett. En
uppföljning ska avslutas senast sex månader från det att
socialnämndens uppföljningsskyldighet inträder. Uppföljningen ska
avslutas tidigare om socialnämnden finner skäl att inleda utredning
enligt 11 kap. 1 § första stycket SoL. Vid en uppföljning får
socialnämnden konsultera sakkunniga och i övrigt ta de kontakter som
behövs samt samtala med den unge utan vårdnadshavarens samtycke.
Socialnämnden ska underrätta den unge, om han eller hon har fyllt 15
år, och vårdnadshavare som berörs när uppföljningen inleds respektive
avslutas.
Inför umgänge och inför prövning av om vård enligt 21 § LVU ska
upphöra får socialnämnden, om det finns anledning till det, besluta att
vårdnadshavare eller förälder ska lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv, svett- eller hårprov för kontroll av om han eller hon är påverkad av
narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådant
medel som avses i 1 § lagen (1991:1696) om förbud mot vissa
dopningsmedel eller sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om
förbud mot vissa hälsofarliga varor.
Ett beslut om att vårdnadshavare eller förälder ska lämna prov får
endast fattas om inte annat motiveras av medicinska och liknande skäl.
Ett sådant beslut får endast fattas i den mån åtgärden är försvarlig med
hänsyn till dess syfte och övriga omständigheter. Vidare gäller att
kontrollen får genomföras endast i den form och utsträckning som är
nödvändig för det angivna syftet.

Promemorians slutsatser är att barnets bästa inte bör utgöra ett
självständigt rekvisit vid bedömning av om vård enligt LVU ska upphöra.
Promemorian väger för och nackdelar och menar att nackdelarna
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överväger, ur ett juridiskt perspektiv. För att ändå säkerställa barnets bästa,
väljer man istället att stärka upp andra delar, se punkterna ovan.
§ 77 forts.
Dnr SN 2021/0079
Kostnaderna för att följa upp ett barns situation efter avslutad vård bedöms
öka. Trots detta, innebär förslag för att säkerställa barnets situation när
LVU-vården upphör, en påtaglig förbättring jämfört med den situation som
finns med gällande lagstiftning.
Socialnämnden anser utifrån detta att de förslag som lämnats i
promemorian Barnens bästa när vård enligt LVU upphör är bra och bör
genomföras.
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