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Kommunstyrelsen
Datum

2021-06-09

Yttrande

Adress

August Palms Plats 1
Diarienummer

Till

STK-2021-408

Socialdepartementet

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 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.
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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
tvångsvård för barn och ungas slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård – Förslag
till ny LVU (SOU 2015:71).”
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Ordförande

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Sekreterare

Anna-Lena Alnerud
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation.
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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-06-09 kl. 13:00-14:40

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Anton Sauer (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Martin Molin (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Micael Nord (Avdelningschef)
Carina Tempel (tf förvaltningsdirektör funktionsstödsförvaltningen)
Erica Arvebratt (tf HR-direktör)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Ann Andersson (Budgetchef)
Claes Ramel (Finanschef)
Lisa Möller (Controller)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Daniel Svartek (Stadsjurist)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2021-06-21

Protokollet omfattar

§201
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Remiss från Socialdepartementet - Remittering av
författningsförslag i promemorian Barnets bästa när vård enligt
LVU upphör (Ds 2021:7)

STK-2021-408
Sammanfattning

Malmö stad har av Socialdepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på promemorian
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7). 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). Promemorian har skickats för yttrande till
arbetsmarknads- och socialnämnden.
Sammantaget välkomnar nämnden förslagen då de stärker barnens rätt och tydliggör
lagstiftning på området. Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att förslagen ger
socialnämnden ytterligare verktyg för 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 få genomslag.
Ett sådant hinder är exempelvis att familjehemmen ofta nekar till att överta vårdnaden utifrån
orsaker som har att göra med att de vill barnets bästa, exempelvis att familjehemmet inte vill
bidra till att barnet förlorar insatser från socialtjänsten som idag endast erbjuds de
familjehemsplacerade barnen. Förslaget är att godkänna förslag till yttrande och skicka
yttrandet till Socialdepartementet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till
Socialdepartementet.
Beslutsgång
Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att följande stycke läggs till sist i förslag till yttrande:
"Malmö stad anser att barnets bästa ska vara avgörande vid upphörande av vård enligt LVU
och att barnrättsperspektivet behöver förstärkas för placerade barn. Det är därför av största
vikt att det utreds vidare hur barnets bästa ytterligare kan stärkas i lagstiftning som rör
placerade barn."
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 2.
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Beslutet skickas till

Socialdepartementet
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 210607 §366
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210607 Remiss från Socialdepartementet - Remittering
av författningsförslag i promemorian Barnnets bästa när vård enligt LVU upphör
(Ds 2021:7)
Förslag till yttrande
Anstånd beviljas till 14 juni
Remiss från Socialdepartementet - Remittering av författningsförslag i
promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7)
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7)
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210527 § 166
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
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Reservation

Vänsterpart
iet

Kommunstyrelsen 2021-06-09: Ärende 9. Remiss från Socialdepartementet -Remittering av författningsförslag i
promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör

Vänsterpartiet har i riksdagen lagt en motion om att hela LVU bör bli en
rättighetslagstiftning. Det finns en politisk majoritet i riksdagens socialutskott för att
utveckla förslaget i Håkan Ceders utredning från år 2015 om att barnets bästa bör utgöra ett
eget rekvisit.
Vänsterpartiet ser att det finns juridiska farhågor i att göra så, men ser samtidigt vikten av
att stärka barns bästa med ett eget rekvisit. Ett sådant rekvisit bör kopplas till frågor som
barns rätt att komma till tals där deras inställning tydligt beaktas i allt som rör deras liv,
hänsyn till att de kan ha vistats i familjehemmet vid mycket låg ålder, anknytning till
familjehemmet, hänsyn till den sociala miljön och skolmiljön.
Vänsterpartiet yrkade därför på ett tillägg som lyder:
Malmö stad anser att barnets bästa ska vara avgörande vid upphörande av vård enligt LVU
och att barnrättsperspektivet behöver förstärkas för placerade barn. Det är därför av största
vikt att det utreds vidare hur barnets bästa ytterligare kan stärkas i lagstiftning som rör
placerade barn.
Då vårt yrkande föll, reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2021-06-09
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)

Bilaga 2

