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Barnets bästa stärks i ny lag

• ”Lex Lilla Hjärtat” infördes under 2022, 

men förslagen är inte tillräckliga.

• Initiativ i riksdagen till en ny utredning, 

”Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU”.

• I dag lämnas utredningen över till 

regeringen, där förslagen ska bli ny lag.

2



9 april 2020
Riksdagen beslutar om 

eget lagstiftnings-

arbete om barns bästa 

i socialutskottet. 

6 maj 2021
Riksdagen tillsätter 

utredning om barns 

bästa

1 mars 2022
Riksdagens utredning 

om barns bästa 

presenteras

13 dec 2022
Riksdagens socialutskott 

överlämnar utredningen 

till regeringen

31 maj 2022
Riksdagen klubbar Lex 

Lilla hjärtat med 4 

tillkännagivanden.

12 mars 2020
Riksdagens 

utskottsinitiativ om 

Lilla Hjärtat.

Tidslinje
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2020 2021 2022 2023

Regeringen tillsätter 

utredning om Lilla 

Hjärtat

29 april 2020
Regeringens prop. Lex 

Lilla Hjärtat

17 mars 2022
Utredningen 

presenteras

10 mars 2021 2023 och framåt
Nya regeringen inför lagar om:

1. Barnets bästa

2. Obligatoriska drogtester

3. Minst 1 års uppföljning m.m.



Barnets bästa stärks i ny lag

Tre nya steg innan ett barn omplaceras

1. Ny bedömning där barnets bästa, inte bara 

föräldrarnas rätt till barnet, lagstadgas.

2. Obligatoriska och återkommande drogtester för 

att säkerställa drogfri hemmiljö.

3. Socialtjänsten följer och utvärderar flytten under 

minst ett års tid.
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Paradigmskiftet för barnens bästa

Den nya regeringen

• Barnens rätt till en trygg och ljus 

framtid går före de biologiska 

föräldrarnas rätt till sina barn. 

• Obligatoriska drogtester.

• Minst ett års uppföljning från 

socialtjänstens sida om LVU upphör 

och barnet återförs till den biologiska 

familjen.  

Den förra regeringen

• De biologiska föräldrarnas rätt till 

barnen går före barnens rätt. 

• Möjlighet till drogtest.

• Sex månaders uppföljning.
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Barnets bästa stärks i ny lag

Nya lagförslag ur riksdagens utredning 

”Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU”

• En ny grund för fortsatt vård enligt LVU ska införas.

• Vårdens upphörande ska prövas i två steg.

• Socialnämnden ska fatta ett beslut som ska prövas av 

domstol.
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Ytterligare reformer för att stärka barns 

bästa
Fler förslag som införs och utreds

• 1 miljard kronor i budgeten för 2023 på föräldraskapsstöd, 

socialtjänstens brottförebyggande arbete, BRIS m.m.

• Riksdagens alla tillkännagivanden som rör utsatta barn bereds.

• Ny socialtjänstlag och socionomutbildning tas fram med prioritering 

och uppvärdering av förebyggande arbete.

• Licensiering av familjehem och nationellt familjehemsregister.
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