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Yttrande Socialdepartementets promemoria: Barnets bästa när vård enligt LVU upphör
(Ds 2021:7)
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun instämmer i utredningens bedömningar och förslag. Att en gång och för alla
generellt fastslå vad som är barnets bästa är i det närmaste omöjligt.
Kungsbacka kommun anser de bakomliggande orsakerna till att vårdnadöverflyttningar sker relativt
sällan ska utredas och adresseras samt att Socialstyrelsen ska få i uppdrag att ge stöd om innehållet i
uppföljningen efter avslutad vård. Kungsbacka kommun instämmer i förslaget att socialnämnden ska
få besluta om drogtester för vårdnadshavare och föräldrar.
Kungsbacka kommun anser i övrigt att inskränkningarna i den kommunala självstyrelsen är
motiverade, nödvändiga och proportionerliga med bibehållande av handlingsutrymmet för
professionen inom socialtjänstens områden.
Kommunens inställning i detalj
Kap. 9.2.1 Barnets bästa i samband med upphörande av vård
Kungsbacka kommun instämmer i promemorians bedömning.
Principen om barnets bästa tillämpas inom flera rättsområden, inte enbart socialtjänstens. Det kan
innebära en utmaning, inte minst om en myndighet utifrån sin lagstiftning anser sig ha
tolkningsföreträde framför andra myndigheter i ett ärende. Lösningen kan inte vara en enda
allmängiltig tolkning av principen. Det måste göras en samlad bedömning av alla aspekter om vad som
är bäst ett barn i en given situation, vilket kräver att myndigheterna samverkar.
Kapitel 10.1 Särskilt övervägande efter placering i två år – överflyttning av vårdnad
Kungsbacka kommun instämmer i promemorians förslag med följande tillägg.
För att bestämmelsen om vårdnadsöverflyttning ska få avsedd effekt behöver bakomliggande orsaker
till att det så sällan sker utredas och därefter adresseras. En orsak kan vara att familjehemmet inte vill
ta över vårdnaden av olika skäl. Ett sådant skäl kan vara att familjen inte vill ha ett för långt åtagande,
ett annat att familjen inte vill bli involverad i konflikter med barnets föräldrar eller i rättsprocesser med
dem. Ett tredje skäl kan vara bristande stöd från socialtjänsten efter det att vårdnaden överflyttats och
ett fjärde den ekonomiska kompensation som familjehemmet får. Det får inte glömmas bort att
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samhället förlitar sig på frivilliga uppdragstagare, såsom familjehem för att tillgodose behoven hos de
mest utsatta grupperna i samhället. Det är en billig lösning för samhället som behöver ses över.
Kapitel 11.1 Uppföljning efter avslutad LVU-vård
Kungsbacka kommun instämmer i promemorians förslag med följande tillägg.
Socialtjänstens uppdrag är komplext. Tröskeln för föräldrar och andra att ha kontakter med
socialtjänsten kan i många fall vara hög. När en frivillig, men när särskilt tvingande vård har upphört
torde svårigheterna till uppföljning av barnets situation i många fall vara avsevärda eftersom
incitament för kontakterna med socialtjänsten i många fall därefter helt saknas. Det kan gälla såväl
barnet som vårdnadshavare eller förälder. De befarade svårigheterna med uppföljning riskerar att den
övergår i en utredning i stället. Det är ett gränsdragningsproblem.
Socialstyrelsen bör få i uppdrag att ge stöd och vägledning om vilka åtgärder socialnämnden måste
vidta för att uppföljningen ska anses ha varit tillräcklig så att den sedan kan avslutas.
Kapitel 12.6 Drogtester
Kungsbacka kommun instämmer i promemorians förslag.
Möjligheten till drogtest är ett kraftfullt verktyg för socialnämnden vid överväganden och beslut om
umgänge eller upphörande, till barnets bästa.
Kapitel 14.4 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen
Kungsbacka kommun instämmer i promemorians förslag.
Statlig styrning och ett förhållningssätt med krav på hög detaljeringsgrad i hur-frågorna på lokal nivå
motverkar tillitsfilosofins idéer, som syftar till att ge professionen ett ökat handlingsutrymme, för att
bland annat klara välfärdsutmaningen.
Kungsbacka kommun anser att inskränkningarna i den kommunala självstyrelsen är motiverade,
nödvändiga och proportionerliga med bibehållande av handlingsutrymmet för professionen inom
socialtjänstens områden. Komplexiteten i socialtjänstens uppdrag och EU- och Europarättens påverkan
på rättsutvecklingen kräver ytterligare vägledning och kunskapsstöd i vissa frågor, men inte
nödvändigtvis i författningsform, för att inte ytterligare inskränka den kommunala självstyrelsen.
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§ 156
Dnr 2021-00335
Svar på Socialdepartementets remiss Barnets bästa när vård enligt
lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga upphör (Ds 2021:7)
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-04-28 och översänder det som sitt svar
till Socialdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har givits tillfälle att yttra sig över Socialdepartementets
remiss Barnets bästa när vård enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av
unga upphör (Ds 2021:7). I departementsskrivelsen lämnas förslag 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.
Principen om barnets bästa stärks bland annat genom att en bestämmelse föreslås
införas i LVU som innebär att socialnämnden inte får besluta att vården ska upphöra
förrän de omständigheter som föranlett vården förändrats på ett varaktigt och
genomgripande sätt. Förslaget är en kodifiering av praxis.
Överflyttning av vårdnaden om ett barn som stadigvarande vårdats och fostras i ett
annat enskilt hem ska övervägas senast efter två års placering. Socialnämnden ska
följa upp barns situation efter det att vård enligt LVU har upphört och får fortsatt
följa upp barns situation efter det att vård enligt SoL upphört inom sex månader. Det
föreslås vidare bli möjligt att drogtesta vårdnadshavare och föräldrar till barn som
vårdas enligt LVU. Skrivelsen innehåller förslag till författningsändringar i såväl
LVU som SoL, att träda i kraft den 1 mars 2022.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-28
Yttrande, 2021-04-28
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, ordförandebeslut 2021-04-22
Nämnden för Individ & Familjeomsorgs yttrande 2021-04-22
Socialdepartementets remiss Barnets bästa när vård enligt lagen om särskilda
bestämmelser om vård av unga upphör (Ds 2021:7)
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Justerare

Expedierat/bestyrkt

