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MFoF:s yttrande över promemorian Barnets bästa
när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7)
Socialdepartementets diarienummer: S2021/02397
____
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) bedömer att förslagen i promemorian stärker principen om barnets bästa och bidrar till trygghet, säkerhet och stabilitet för
barn som vårdas enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
och socialtjänstlagen (2001:453). MFoF tillstyrker förslagen.
Särskilt övervägande när barnet har varit placerad i två år (kap 10.1)
MFoF instämmer i förslaget att socialnämnden ska senast när barnet varit placerad i samma
familjehem under två år överväga överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. MFoF bedömer att en tidigare prövning kan bidra till att öka trygghet och stabilitet för
de placerade barn där förutsättningarna för en vårdnadsöverflytt är uppfyllda.
För att uppnå syftet att fler fall kan komma under domstolens prövning och att fler vårdnadsöverflyttningar kan komma till stånd i de fall där förutsättningarna för en överflyttning av
vårdnaden är uppfyllda är det också viktigt att familjehemmen ges goda förutsättningar för
att kunna möta barnets behov. Så som också framgår av utredningen kan frågor om vårdnadsöverflytt, adoption och familjehemmets inställning till en varaktig relation behöva uppmärksammas redan i rekryteringsprocessen av familjehem. Det är också viktigt att synliggöra socialnämndens skyldighet att även efter en vårdnadsöverflytt tillgodose det särskilda
behov av stöd och hjälp som kan finnas och möjligheten för kommunen att fortsätta betala
skälig ersättning.
Remissinstanserna har ombetts att särskilt uppmärksamma och ta ställning till förslag, avvägningar och bedömningar i kapitel 9.2.1, 11.1 och 12.
Ett självständigt rekvisit om barnets bästa bör inte införas vid bedömning av om vård
enligt LVU ska upphöra (kap 9.2.1)
MFoF delar utredningens bedömning att barnets bästa inte bör utgöra ett självständigt rekvisit vid bedömning av om vård enligt LVU ska upphöra då det kan innebära en rättsosäkerhet.
Beslut om tvångsvård bör vara kopplat till vårdbehovet.
En skyldighet för socialnämnden att följa upp den unges situation efter avslutad LVUvård bör införas (kap 11.1)
MFoF instämmer i utredningens förslag att socialnämnden ska följa upp situationen för den
som är under 18 år när vård har upphört enligt 21 § LVU. Det är mycket viktigt att barnets

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Box 35, 931 21 SKELLEFTEÅ

Växel 010-190 11 00

info@mfof.se
www.mfof.se

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF

Dnr 2021-354

situation efter att vård enligt LVU upphört är trygg och stabil. Att införa en skyldighet för
socialnämnden att följa upp situationen efter vårdens upphörande bedöms öka tryggheten
och stabiliteten för barnen.
Drogtester (kap 12)
MFoF instämmer i förslagen att ge socialnämnden befogenhet att, om det finns anledning till
det, besluta att vårdnadshavare eller förälder till barn som vårdas enligt LVU ska lämna
drogtest inför umgänge eller inför prövning om vård enligt LVU ska upphöra. MFoF delar
utredningens bedömning vad gäller rättssäkerhet och att den integritetsinskränkning som ett
sådant beslut innebär för vårdnadshavaren eller föräldern övervägs av argument och intressen för att tillskapa en säker, trygg och drogfri miljö för barnen.
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