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Remissyttrande Barnets bästa när vård
enligt lagen om vård av unga upphör
SOU 2015:71
Sammanfattning
Region Norrbotten ställer sig positiv till de förslag som presenteras i promemorian. Regionen vill särskilt betona att förslagen innebär ett stort steg i riktning mot att stärka principen om barnets bästa och kommer att leda till höjd
rättssäkerhet.

Region Norrbottens synpunkter
Principen om barnets bästa stärks i samband med bedömning av om
vård enligt Lagen om vård av unga (LVU) ska upphöra
Regionen anser att det är positivt att det införs en bestämmelse i 21 § LVU
som markerar vikten av att vården inte får upphöra för tidigt. Förslaget
omfattar barn som vårdas enligt 2 § LVU, dvs. på grund av fysisk eller
psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande. Förslaget kommer att underlätta
bedömningar gällande om vård enligt LVU ska upphöra.
Socialnämndens skyldighet att överväga överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken tidigareläggs
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.
Region Norrbotten menar att detta behöver förtydligas då det kan påverka
regionens beslut om vård i de fall det inte är tydligt vem som är vårdnadshavare för barnet.
Socialnämnden ska följa upp barns situation efter det att vård enligt
LVU har upphört
I syfte att öka tryggheten och stabiliteten för barn efter avslutad vård enligt
LVU föreslås en skyldighet för socialnämnden att följa upp situationen för
barnet efter att vård enligt LVU har upphört. Uppföljningsskyldigheten föreslås gälla oavsett samtycke från vårdnadshavaren och den unge.
Regionen vill framhålla att det i förslaget står att sakkunniga kan konsulteras
vid socialtjänstens uppföljningar vilket kan leda till en ökad belastning på
regionens verksamheteter (BUP, hälsocentraler) eftersom många av dessa
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barn är kända inom hälso-och sjukvården. Det innebär mer utlåtanden, intygsskrivande, journalgranskningar etc.
Socialnämnden får befogenhet att besluta om drogtester för vårdnadshavare och föräldrar till barn som vårdas enligt LVU
Socialnämnden föreslås få 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.
Förslaget syftar till att säkerställa barnens behov av trygghet och stabilitet
och att ytterligare stärka principen om barnets bästa.
Regionen anser att detta påverkar hälso- och sjukvårdens verksamheter vilket innebär att verksamheterna ska informeras om förändrade riktlinjer och
rutiner som påverkas av de nya lagförslagen.
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