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Remiss av Barnets bästa vid fortsatt vård enligt
LVU – Utredning som ett led i socialutskottets
beredning av fråga om ändring i LVU

Remiss från Kommunstyrelsen diarienummer KS 2022/274
Förvaltningens förslag till beslut
1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Beslutet justeras omedelbart
Sammanfattning
Förvaltningen har fått remiss av Barnets bästa vid fortsatt vård
enligt LVU – Utredning som ett led i socialutskottets beredning av
fråga om ändring i LVU från Kommunstyrelsen. Förvaltningen är
positiv till utredarens förslag.
Bakgrund
Förvaltningen har fått remiss av Barnets bästa vid fortsatt vård
enligt LVU – Utredning som ett led i socialutskottets beredning av
fråga om ändring i LVU från Kommunstyrelsen. Remissen har
diarienummer KS 2022/274. Förvaltningen ska yttra sig senast
2022-04-30.
Ärendet
Socialutskottet beslutade den 6 maj 2021 att ge en utredare i
uppdrag att utreda förutsättningarna att införa barnets bästa som ett
självständigt rekvisit vid prövning av upphörande av vård i
familjehem enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga, LVU.
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När ett barn vårdas genom samhällets försorg sker det med stöd av
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Den avgörande
skillnaden mellan vilken lag som tillämpas är om vården sker med
eller utan samtycke från vårdnadshavarna, och i vissa fallet barnet
eller den unge. Vården kan ske antingen i det egna hemmet eller
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genom en placering utanför hemmet. En placering enligt LVU
inleds dock alltid utanför det egna hemmet (11 § andra stycket
LVU).
Det är de kommunala socialnämnderna, och deras förvaltning
socialtjänsten, som har det yttersta ansvaret för att skydda barn och
unga. En socialnämnd kan dels besluta att ett barn ska vårdas med
stöd av SoL, dels ansöka om att ett barn ska vårdas med stöd av
LVU. Det är däremot en förvaltningsrätt som beslutar om ett barn
ska vårdas med stöd av LVU. Vid mer akuta situationer kan en
socialnämnd eller en särskild ledamot i nämnden, under vissa
förutsättningar, besluta om ett omedelbart omhändertagande med
stöd av 6 § LVU. I praktiken är det inte ovanligt att en socialnämnd
beslutar om ett omedelbart omhändertagande som därefter
underställs förvaltningsrätten för prövning i enlighet med 7 § LVU.
I en socialnämnds ansvar ingår att bevaka att vården inte pågår
längre än nödvändigt. För att nämnden ska hålla sig informerad om
hur vården går och kunna avsluta vården när den inte längre behövs
ska nämnden regelbundet överväga eller ompröva vården.
Utredningens uppdrag har framför allt bestått av att överväga och
lämna förslag på hur en reglering bör utformas som innehåller
barnets bästa som ett självständigt rekvisit vid prövningen av om
vård enligt 2 § LVU i familjehem ska upphöra.
Enligt nuvarande regler prövar socialnämnden eller domstolen om
barnets föräldrar kan ta hand om barnet igen eller om barnet har
blivit av med sitt missbruk eller slutat begå brott när vården enligt
LVU ska avslutas. I så fall ska vården enligt LVU avslutas och
barnet ska flytta hem till sin eller sina föräldrar igen.
Utredningen föreslår att prövningen av om vård enligt LVU ska
upphöra ska utformas som en prövning i två steg. Utredaren föreslår
att socialnämnden eller domstolen först ska pröva om barnets
föräldrar kan ta hand om barnet igen eller om barnet har slutat
missbruka eller begå brott. Därefter ska socialnämnden eller
domstolen pröva om det finns risk för att barnets hälsa eller
utveckling kan skadas allvarligt om vården avslutas. Om det är bäst
för barnet att fortsätta att vårdas enligt LVU ska barnet inte flytta
tillbaka hem till sin eller sina föräldrar. Förslaget innebär att ett barn
kan fortsätta att vårdas enligt LVU även om barnets föräldrar kan ta
hand om barnet igen eller om barnet har slutat missbruka eller begå
brott.
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Majoriteten av de som vårdas med stöd av LVU är barn under 18 år.
Trots detta utgår lagen, i sin nuvarande lydelse, från den unge. För
att stärka och synliggöra barnrättsperspektivet föreslår utredningen
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att där det tidigare har stått den unge genomgående ändras till
barnet eller den unge. Att lagen handlar om barn bör även framgå
av lagens namn. Utredningen föreslår därför att lagens namn ändras
till lagen med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga.
Den kan förslagsvis förkortas LBU.
Eftersom utredningens förslag innebär att en ny grund för fortsatt
vård enligt LVU införs kan det få till följd att ett barn fortsätter att
vårdas en längre tid med stöd av lagen än i dag. Om ett barn vårdas
med stöd av lagen under en längre tid kan det få en ekonomisk
påverkan på kommunernas budget. Hur många dessa barn kan
komma att bli är dock svårt att bedöma, särskilt eftersom en del av
de barnen bör motsvara de som annars hade blivit kvar i
tvångsvården med stöd av ett flyttningsförbud eller blivit föremål
för någon annan form av social insats.
Ärendets beredning
Ärendet har skrivits inom avdelningen för barn och unga.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till att socialnämnden eller domstolen ska
pröva om det finns risk för att barnets hälsa eller utveckling kan
skadas allvarligt om vården avslutas. Förvaltningen är också positiv
till att lagen tydliggör att det handlar om barn och genomgående
använda benämningen barnet eller den unge.
Förvaltningen anser att det bör beaktas att ändringen kan medföra
ökade kostnader för kommunen då familjevården kan komma att
behöva göra fler vårdnadsöverflyttningar och arbeta mer
motiverande med familjehemmen samt att arbetet med att utreda
och sammanställa till förvaltningsrätten om det finns nya skäl för
vård kan ta tid i anspråk.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
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