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Yttrande över remiss, barnets bästa när vård enligt LVU
upphör Ds 2021:7
Humanistiska nämnden lämnar Örnsköldsviks kommuns yttrande.
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.
Förslaget har ett tydligt barnperspektiv och stärker barnets trygghet.
Det finns också en tydlighet i förslaget att stärka nämndens ansvar att
följa upp efter avslutad placering vilket är positivt.
Humanistiska nämnden ställer sig bakom utredningens förslag.
Principen om barnets bästa stärks i samband med bedömning av om
vård enligt LVU ska upphöra
Nämnden ser det som positivt att det föreslås en skyldighet för
socialnämnden att överväga ett flyttningsförbud i samband med att
frågan om upphörande av vård prövas.
Det är också bra att utredningen föreslår att socialnämnden inte får
besluta att vården ska upphöra förrän de omständigheter som
föranledde vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande
sätt. Det minimerar risken att vården upphör för tidigt och stärker
principen om barnets bästa.
Socialnämndens skyldighet att överväga överflyttning av vårdnaden
enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken tidigareläggs
Nämnden anser att det är bra att skyldigheten att överväga om
vårdnadsöverflyttning också ska infalla efter att barnet varit placerat i
samma familjehem i två år, istället för tre år som gäller idag. Det
införs också en skarpare skyldighet att följa upp situationen för barn
som flyttar hem till sina biologiska föräldrar efter att ha varit
placerade. Detta förslag tydliggör att principen om barnets rätt till
förutsägbarhet och trygghet synliggörs tydligare i lagstiftningen vilket
är till barns bästa.
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Socialnämnden ska följa upp barns situation efter det att vård enligt
LVU har upphört
Nämnden ser det som positivt att det införs en skyldighet för socialnämnden att följa upp barns situation efter att vården enligt LVU har
upphört. Nämnden ser det också som bra att uppföljningsskyldigheten
föreslås gälla oavsett samtycke från vårdnadshavaren och den unge,
om han eller hon fyllt 15 år. Här finns ett tydligt barnrättsperspektiv i
förslaget.
Socialnämnden får befogenhet att besluta om drogtester för
vårdnadshavare och föräldrar till barn som vårdas enligt LVU
Nämnden ser det som positivt att nämnden får befogenhet att besluta
om drogtester för vårdnadshavare och föräldrar till barn som vårdas
enligt LVU. Denna möjlighet tillför nämnden ytterligare verktyg vid
bedömning inför umgänge och inför prövning av om vård kan
upphöra. Förslaget kan innebära större möjligheter att säkerställa
barnets behov av trygghet och stabilitet i hemmiljön.
Ekonomiska konsekvenser av förslaget
Humanistiska nämnden ser att det kommer att medföra ökade
kostnader för nämnden om förslaget om skyldighet för socialnämnden
att följa upp barns situation efter avslutad vård genomförs.
I utredningen beräknas att uppföljningsinsatsen i genomsnitt beräknas
vara cirka 40 timmar per avslutad placering enligt LVU och att en
genomsnittslön för en socialsekreterare i landet är 35 400 kr.
Under 2020 avslutades 17 LVU-ärenden i Örnsköldsviks kommun
totalt 680 timmar vilket då skulle innebära ökade kostnader om
ca 250 000 kr/år (lön, sociala avgifter, overhead) för Örnsköldsviks
kommun.
Nämnden anser att staten bör tillföra medel till kommunerna för denna
kostnadsökning.
För Örnsköldsviks kommun
Humanistiska nämnden

Carolina Sondell
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Yttrande, Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds
2021:7), dnr S2021/02397 (Humn/2021:57)

Ärendebeskrivning
Regeringskansliet har överlämnat promemoria Barnets bästa när vård enligt LVU
upphör Ds 2021:7 på remiss till Örnsköldsviks kommun. 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.
Förslagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2022.
Promemorian har överlämnats till humanistiska nämnden som avger svar till
Socialdepartementet senast 11 juni 2021.
Välfärdsförvaltningens beredning
Välfärdsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande daterat 21 april 2021.
Prövning av barnets bästa
Utifrån barnrättslagen som började gälla 1 januari 2020 ska en prövning av barnets
bästa göras inför alla ärenden. I detta ärende så rör förslaget i synnerhet barn och
ungdomar och bedömningen är att de förslag som riktas i promemorian kommer att
verka positivt på de barn och ungdomar som är placerade enligt LVU och när denna
placering upphör.
Beslutsunderlag
Välfärdsförvaltningens beslutsförslag daterat 21 april 2021
Förslag till yttrande, Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7),
dnr S2021/02397
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7)
Humanistiska nämndens beslut
Humanistiska nämnden godkänner välfärdsförvaltningen förslag till yttrande över
promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör, daterat 21 april 2021, och
överlämnar yttrandet till Socialdepartementet.
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