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Yttrande Barnets bästa när vård enligt
lagen om vård av unga upphör
Dnr 00402-2021

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att lämna yttrandet enligt förslaget.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten ställer sig positiv till de förslag som presenteras i promemorian. Regionen vill särskilt betona att förslagen innebär ett stort steg i
riktning mot att stärka principen om barnets bästa och kommer att leda till
höjd rättssäkerhet.

Sammanfattning
Socialdepartementet har utrett hur principen om barnets bästa kan stärkas vid
beslut om upphörande av tvångsvård enligt lagen (1990:52) gällande särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Förslagen grundar sig i
mänskliga fri- och rättigheter. I promemorian föreslås författningsändringar
som bedöms nödvändiga för att åstadkomma en höjd rättssäkerhet för barn
som vårdas enligt LVU.

Ärendet
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 sammanfattas enligt nedan:
 Principen om barnets bästa stärks i samband med bedömning av om vård
enligt LVU ska upphöra.
 Socialnämndens skyldighet att överväga överflyttning av vårdnaden
enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken tidigareläggs.
 Socialnämnden ska följa upp barns situation efter det att vård enligt
LVU har upphört.
 Socialnämnden får befogenhet att besluta om drogtester för vårdnadshavare och föräldrar till barn som vårdas enligt LVU.
Samtliga frågeställningar i promemorian har analyseras med utgångspunkt i
skyddet för mänskliga fri- och rättigheter. En utgångspunkt har varit Förenta
Nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) som blev
svensk lag den 1 januari 2020. Barnets eller den unges rätt att komma till tals
och få sina synpunkter beaktade samt rätten till information ska särskilt beaktas. I promemorian föreslås författningsändringar som bedöms nödvändiga.
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Beslutsförslagets påverkan avseende barn
Förslagen bidrar till ökad trygghet, säkerhet och stabilitet samt till att ytterligare stärka barnets bästa. Barn och unga i samhällets vård är en särskilt utsatt grupp. I enlighet med artikel 3 i barnkonventionen ska, vid alla åtgärder
som rör barnet, i första hand beaktas det som bedöms vara barnets bästa.
Förslagen i promemorian bedöms få positiva effekter för barn som vårdas
enligt LVU.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Förslagen bedöms inte ha några konsekvenser för jämställdheten mellan
kvinnor och män, flickor och pojkar.
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschefer Länssjukvård
Hälso-och sjukvårdsdirektör
Bilagor:
Remissyttrande Barnets bästa när vård enligt lagen om vård av unga upphör
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