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Yttrande
Promemorian Betänkande Barnets bästa när vård enligt LVU upphör
Ds 2021:7
Sammanfattning
Kalmar kommun ställer sig delvis positiv till de förslag som lagts fram. Förslagen är väl grundade och hänsyn har tagits till både för- och nackdelar med
varje förslag.
Kalmar kommun anser att det behöver göras vissa förtydligande när det gäller
socialnämndens skyldighet efter avslutad LVU-vård; dels kring handläggning
och dels vad som gäller vid omedelbart omhändertagande.
När det gäller drogtester bör regionens roll förtydligas och även här behövs
tydliggöranden göras kring dokumentationen.
9.2.1
Ett självständigt rekvisit om barnets bästa bör införas vid bedömning
om vård enligt LVU ska upphöra. Kalmar kommun anser inte att regeringens förslag är tillräckligt när det gäller att säkerställa barnets bästa
vid bedömning om vården enligt LVU ska upphöra eller ej.
11.1
En skyldighet för socialnämnden att följa upp den unges situation efter
avslutad LVU-vård bör införas
Kalmar kommun instämmer med förslaget att socialnämnden ska vara skyldig
att följa upp den unges situation efter avslutad LVU-vård.
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Det behöver dock förtydligas hur handläggning ska ske i praktiken om det är
flera uppföljningar som pågår samtidigt. Det kan innebära dubbeldokumentation och det kommer därför att behövas stöd och förtydligande för hur detta
ska hanteras.
Det behöver även förtydligas om uppföljningen även gäller vid ett omedelbart
omhändertagande som snabbt hävs och inte ingen ansökan om vård görs, eller
om det övergår till en SoL-placering. Socialnämndens skyldighet till uppföljning bör dock uppgå till 12 månaders tid då 6 månader som står i förslaget är
för kort tid.
12
Drogtester
Kalmar kommun instämmer med förslaget att socialnämnden får befogenhet
att vid behov besluta om drogtest inför umgänge, och inför prövning om vård
enligt LVU ska upphöra.
Kalmar kommun ser det som en nödvändighet att regionen tar ansvar för att
möjliggöra provtagningen. Det bör därför förtydligas att ett beslut om drogtest
innebär ett tvingande ansvar för regionen om man inte kommer överens om
annat.
Kalmar kommun ser även att det behöver tas fram praktiska anvisningar för
hur handläggningen kring besluten ska se ut. När det gäller dokumentation av
provtagning ser Kalmar kommun det som viktigt att beslutet dokumenteras i
barnets akt och inte på föräldern.
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§ 122
Yttrande över Socialdepartementets promemoria
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7)
Dnr KS 2021/0263
Handlingar
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 25 maj 2021, § 77.
Socialförvaltningens skrivelse den 3 maj 2021.
Yttrande den 3 maj 2021.
Socialdepartementets promemoria.
Bakgrund
Socialdepartementet fick i april 2020 i uppdrag att utreda hur principen om
barnets bästa kan stärkas vid beslut om tvångsvårdens (LVU) upphörande. 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. I remissen ligger att regeringen vill ha
synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian.
Socialnämnden har yttrat sig över promemorian.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Hanne Lindqvist (M), med instämmande av
Ingemar Einarsson (C), Micael Foghagen (SD) och Liselotte Ross (V), att
kommunstyrelsen ska bifalla socialnämndens förslag med följande ändringar
och tillägg:
1. Under ”Sammanfattning”, ska tillägget ”delvis” göras så att första
meningen får följande lydelse: ”Kalmar kommun ställer sig delvis
positiv till de förslag som lagts fram.”
2. Punkten 9.2.1 ska ändras till följande lydelse:
”Ett självständigt rekvisit om barnets bästa bör införas vid bedömning
om vård enligt LVU ska upphöra. Kalmar kommun anser inte att
regeringens förslag är tillräckligt när det gäller att säkerställa barnets
bästa vid bedömning om vården enligt LVU ska upphöra eller ej.”

Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange text.
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3. I punkten 11:1 ska följande tillägg göras:
”Socialnämndens skyldighet till uppföljning bör dock uppgå till 12
månaders tid då 6 månader som står i förslaget är för kort tid.”
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen i enlighet med
Hanne Lindqvists med flera förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen antar socialnämndens yttrande med föreslagna ändringar
och tillägg och överlämnar det till Socialdepartementet som Kalmar kommuns
svar på promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7).
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