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Öppna insatser utan samtycke – rapport till
regeringen uppdrag S2019/0472/FST

Inledning
Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att redogora for kunskapslaget i
fragan om oppna insatser utan samtycke till barn och unga respektive
vardnadshavare och utifran det som framkommer besvara om det ar
motiverat med lagandring inom omradet. Socialstyrelsen fick senare i
uppdrag att aven lamna forslag pa forfattningsandringar sa att barn kan fa
oppna insatser i fler fall och i fler situationer

Sankt aldersgrans for oppna insatser i SoL
•

Akademikerforbundet SSR tillstyrker Socialstyrelsens forslag
rorande 3 kap. 6 a och b §§ socialtjanstlagen (2001:453) om att
namnder ska fa befogenhet att besluta om oppna insatser,
kontaktperson, kontaktfamilj eller sarskilt kvalificerad
kontaktperson for barn som har fyllt 12 ar, utan vardnadshavarens
samtycke, om det ar lampligt och barnet samtycker till det.

Akademikerforbundet SSR delar Socialstyrelsens bedomningar att forslaget
ger fler barn storre bestammanderatt och att det ligger i linje med ett starkt
barnrattsperspektiv. Forbundet menar ocksa att sakerstalla barns ratt till
stod vager, i det har fallet, tyngre an det inskranker i vardnadshavares
bestammanderatt.
Socialstyrelsen bedomer att det kan behovas vagledning till socialtjansten.
Akademikerforbundet SSR menar att det kravs vagledning. Att ge insatser
utan samtycke fran vardnadshavaren till yngre barn staller helt andra krav
pa socialtjansten an att ge insatser till aldre tonaringar. Dessutom behover
socialtjansten ratt resurser for att genomfora reformen. Nya regleringar far
inte leda till negativa konsekvenser for barn.
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Utvidgning av 22 § LVU
•

Akademikerforbundet SSR instammer i Socialstyrelsens bedomning
om att forslaget om en utvidgning av 22 § lagen (1990:52) med
sarskilda bestammelser om vard av unga, LVU, inte bor
genomforas.

Akademikerforbundet SSR menar att eventuella fordelar med en
utvidgning av 22 § overvags av de risker som finns. Sa som risken for att
barnet gors till problembarare for brister i vardnadshavares omsorg, att ett
eventuellt omhandertagande fordrojs och ett samre motivationsarbete.
Nar det finns brister i omsorgen ar inte oppna insatser enbart till barnet
lampliga. De kommer inte forandra omsorgsbristen. Daremot skulle
insatser till vardnadshavarna kunna gora det. Akademikerforbundet SSR
menar darfor att regeringen bor utreda om det ar lampligt att utvidga 22 §
med insatser till vardnadshavare vid brister i hemmet.
Nya regleringar i LVU far inte leda till negativa konsekvenser for barn. Om
forslaget genomfors menar Akademikerforbundet SSR darfor att det ar av
yttersta vikt att socialtjansten far vagledning om hur risker med insatsens
genomforande kan forebyggas, samt tillrackliga resurser for att infora ett
nytt arbetssatt.
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