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Göteborgs Stads yttrande över
Socialdepartementets remiss
Socialstyrelsens författningsförslag i
rapporten Öppna insatser utan
samtycke
Göteborgs Stad bedömer att förslaget om författningsändringar ska
tillstyrkas. Göteborgs Stad delar Socialstyrelsens slutsatser och analys
gällande förslag till författningsändring i SoL. Att ge socialnämnderna
möjlighet att bevilja insatser till barn från 12 år utan föräldrars samtycke
stärker barnrättsperspektivet och möjliggör att fler barn kan få tillgång till
insatser i vissa situationer.
Göteborgs stad delar inte Socialstyrelsens bedömning om att inte föreslå en
utvidgning av 22 § LVU. Barnets rätt till liv, överlevnad, hälsa och
utveckling måste skyddas inte enbart utifrån barnets eget beteende. Även
brister i barnets hemmiljö måste beaktas. Vid en utvidgning av 22 § LVU får
socialtjänsten ett utökat lagstöd att ingripa för de barn vars föräldrar inte
klarar av att ge barnet rätt förutsättningar för en trygg och säker barndom.
Socialstyrelsen konstaterar att det är svårt att åtgärda brister i barns
hemmiljö genom insatser som endast riktar sig till barnet, det krävs även
insatser riktade till föräldrarna. Insatser utifrån en utvidgning av 22 § LVU
ska inte ställas mot ett aktivt arbete för att förmå föräldrar att ta emot stöd
och hjälp utan ska ses som utvidgade och kompletterande möjligheter till
insatser för barnet. Det menar vi är att se till barnets bästa.
----
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Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga
meningar:
Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD) och ordföranden Axel Josefson (M)
yrkade att kommunstyrelsens yttrande skulle ha den lydelse som anges ovan,
enligt yrkande från M, L, C och D den 7 januari 2021.
Karin Pleijel (MP) och Marina Johansson (S) yrkade att kommunstyrelsens
yttrande skulle ha den lydelse som stadsledningskontoret föreslagit
(bilaga A) och avslag på yrkande från M, L, C och D den 7 januari 2021.
Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning att bifalla Jessica Blixts m.fl.
yrkande.
Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från
den 7 januari 2022 (bilaga B).

Göteborg den 12 januari 2022
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE

Axel Josefson
Mathias Sköld
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Bilaga A
Stadsledningskontorets förslag
Kommunstyrelsen 2022-01-12
Ärende 4.2

Yttrande över Socialdepartementets
remiss Socialstyrelsens
författningsförslag i rapporten Öppna
insatser utan samtycke
Göteborgs Stad bedömer att förslaget om författningsändringar ska
tillstyrkas. Göteborgs Stad delar Socialstyrelsens slutsatser och analys
gällande förslag till författningsändring i SoL, samt bedömning om att inte
genomföra ändring i 22 § LVU. Att ge socialnämnderna möjlighet att bevilja
insatser till barn från 12 år utan föräldrars samtycke stärker
barnrättsperspektivet och möjliggör att fler barn kan få tillgång till insatser i
vissa situationer.
Göteborgs Stad delar Socialstyrelsens bedömning om att inte föreslå en
utvidgning av 22 § LVU då det grundläggande problemet med risker i
hemmiljön inte kan åtgärdas enbart med insatser till barnet. Göteborgs Stad
vill dock föreslå att Socialstyrelsen utreder vidare vilka möjligheter som
finns att förmå föräldrar som brister i sin föräldraförmåga, att delta i insatser
för att stärka densamma. Barn och unga som befinner sig i riskzonen för
kriminalitet är i behov av tidiga insatser för att rekrytering till kriminella
gäng ska kunna motverkas. Att göra det möjligt att förmå föräldrarna att
delta i föräldraskapsstöd kan vara ett viktigt verktyg i arbetet för att stoppa
nyrekrytering av unga till kriminalitet.
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Bilaga B
Yrkande från (M), (L), (C) och (D)
Särskilt yttrande (KD)
Kommunstyrelsen 2022-01-12
Ärende 4.2

Yrkande angående – Remiss från
Socialdepartementet - Socialstyrelsens
författningsförslag i rapporten Öppna
insatser utan samtycke
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

1. Yttrande över Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Öppna
insatser utan samtycke, revideras i enlighet med nedanstående text
och översänds till Socialdepartementet.

Yrkandet

Göteborgs Stad bedömer att förslaget om författningsändringar ska
tillstyrkas. Göteborgs Stad delar Socialstyrelsens slutsatser och analys
gällande förslag till författningsändring i SoL. Att ge socialnämnderna
möjlighet att bevilja insatser till barn från 12 år utan föräldrars samtycke
stärker barnrättsperspektivet och möjliggör att fler barn kan få tillgång till
insatser i vissa situationer.
Göteborgs stad delar inte Socialstyrelsens bedömning om att inte föreslå en
utvidgning av 22 § LVU. Barnets rätt till liv, överlevnad, hälsa och
utveckling måste skyddas inte enbart utifrån barnets eget beteende. Även
brister i barnets hemmiljö måste beaktas. Vid en utvidgning av 22 § LVU får
socialtjänsten ett utökat lagstöd att ingripa för de barn vars föräldrar inte
klarar av att ge barnet rätt förutsättningar för en trygg och säker barndom.
Socialstyrelsen konstaterar att det är svårt att åtgärda brister i barns
hemmiljö genom insatser som endast riktar sig till barnet, det krävs även
insatser riktade till föräldrarna. Insatser utifrån en utvidgning av 22 § LVU
ska inte ställas mot ett aktivt arbete för att förmå föräldrar att ta emot stöd
och hjälp utan ska ses som utvidgade och kompletterande möjligheter till
insatser för barnet. Det menar vi är att se till barnets bästa.
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