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Sammanfattning och ställningstagande
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.
Social -och arbetsmarknadsnämnden instämmer i utredarens bedömning
gällande att barnets bästa inte bör utgöra ett självständigt rekvisit vid
bedömning av om vård enligt LVU ska upphöra. Det är i stället viktigt att se
principen om barnets bästa som ett tillvägagångssätt i varje beslutsprocess
där barn är berörda med anledning av att vad som är barnets bästa skiljer sig
åt från situation till situation och från barn till barn. De möjligheter som
redan finns i lagstiftningen i dag i kombination med de förändringar som
föreslås bedöms som tillräckliga för att säkerställa barnens behov av
trygghet, säkerhet och stabilitet.
Socialnämnden välkomnar tillägget om att vården ska upphöra först när de
omständigheter som föranledde vården har förändrats på ett genomgripande
och varaktigt sätt, samt att nämnden blir skyldiga att överväga ansökan om
flyttningsförbud. Det kommer att innebära en ökad tydlighet för nämnden
och det kan minska risken för att barnet återigen utsätts för missförhållanden
och därigenom minskar risken för återplacering.
Social -och arbetsmarknadsnämnden välkomnar även utredarens förslag om
att tidigarelägga övervägandet av en överflyttning av vårdnaden då det kan
skapa bättre möjligheter för kontinuitet och trygghet i vården.
Social -och arbetsmarknadsnämnden bedömer att det är bra att nämnden ges
en skyldighet av att särskilt följa upp barnets situation efter avslutad vård
enligt LVU, för att minska risken för att barnet/den unge far illa på nytt samt
för att minska risken för att barnet blir föremål för placering igen. Det är
vidare rimligt att förlänga tiden för uppföljning till max sex månader för att
öka nämndens möjligheter att göra en ordentlig uppföljning.
Social -och arbetsmarknadsnämnden välkomnar slutligen förslaget om att
nämnden ska ges möjlighet att besluta om drogtester för vårdnadshavare och
föräldrar. Drogtesterna ger viktig information och underlag till bedömningar
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och beslut och barnets behov av trygghet och skydd måste vara överordnat
risken för att vårdnadshavare ska uppleva krav på provtagning som
integritetskränkande.
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