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Sammanfattning
Region Norrbotten ställer sig överlag positiv till samtliga förslag som ges
och instämmer med utredningens slutsats att förslagen sammantaget bidrar
till ett stärkt barnrättsperspektiv och ökad stabilitet och trygghet för placerade barn och unga. Regionen vill lyfta fram att barn och ungdomspsykiatrins (BUP) tidiga insatser i samband med placeringen behöver förtydligas.
Regionen vill understryka vikten av att beakta ökade kostnader för hälsoundersökningar och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samt att de eventuella
kostnadsökningarna finansieras i enlighet med finansieringsprincipen.
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Region Norrbotten anser att det är viktigt att stärka barnperspektivet som
gör att barnet blir ett rättssubjekt med egna specifika rättigheter.
Regionen ser positivt på förslaget till lagstiftning som ger socialnämnden befogenhet att omedelbart kunna placera ett barn i skyddat boende
tillsammans med en vårdnadshavare även när det saknas samtycke från
den andra vårdnadshavaren.
Region Norrbotten bedömer att det är positivt att det införs en sekretessbrytande regel som gör det möjligt att uppgifter om skyddade boenden
kan lämnas från kommun till region för ett fungerande samarbete mellan
huvudmännen.
Regionen håller med utredningens rekommendation gällande att socialstyrelsen bör få i uppdrag att ta fram en vägledning om barn- och ungdomspsykiatrins stöd till barn som vistas eller har vistats i skyddat boende samt även att beskriva hur barn- och ungdomspsykiatrin ska utgöra
en stödfunktion till personalen i skyddat boende
Regionen vill poängtera att barn och ungdomspsykiatrins roll och ansvar
med föreslagna tidiga insatser i samband med placeringen behöver förtydligas.
Regionen vill understryka vikten av att även beräkna kostnaderna för
barn och ungas kontakt med BUP och inte endast beräkna kostnader för
hälsoundersökningen.

Protokollsutdraget skickas till:
s.remissvar@regeringskansliet.se
s.sof@regeringkansliet.se
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