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Kommunstyrelsen  

  

  

Yttrande 

 
2021-06-16 

(Socialdemokraterna) 

  
Ärende nr: 4.7 

Yttrande angående remiss från 
Socialdepartementet – Författningsförslag i 
promemorian Barnets bästa när vård enligt 
LVU upphör 

 
Barns bästa är en fråga vars vikt inte går att understryka nog. Framtagandet av denna 
aktuella och så angelägna lagstiftning är en process som behöver hanteras i en mängd 
instanser. Det krävs att denna lagstiftning är precis och framförallt rättssäker i sin 
utformning för att säkerställa att den tillämpas på ett korrekt sätt och lever upp till sitt 
syfte – att se till barns bästa.   

 

Vi socialdemokrater anser att det aktuella tjänsteutlåtandet belyser den juridiska 
problematiken på ett bra sätt och avser att bifalla detta.  
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Yttrande angående – Remiss från 
Socialdepartementet - Författningsförslag i 
promemorian Barnets bästa när vård enligt 
LVU upphör (Ds 2021:7) 

Yttrandet 
Alliansen välkomnar flera av förslagen då de stärker barns rätt och tydliggör lagstiftning 
på området. Innehållet i förslaget innebär en förstärkning av socialtjänstens skyldigheter 
och handlingsutrymme i förhållande till barnets bästa vilket bedöms kunna bidra till att 
säkerställa barnets behov av trygghet, säkerhet och stabilitet. 

Alliansen anser till skillnad från utredningen att socialnämnderna ska ha befogenhet att 
besluta om vårdnadshavare eller förälder ska lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svett- 
eller hårprov för kontroll av om han eller hon är påverkad av narkotika, alkoholhaltiga 
drycker, andra berusningsmedel, dopningsmedel eller annan hälsofarlig vara även efter att 
vården har upphört. Motivationen för en vårdnadshavare att vara drogfri är oftast väldigt 
hög i samband med att vården ska upphöra och barnet flytta hem. Det innebär dock en 
stor förändring och omställning för vårdnadshavaren när barnet väl kommer hem efter 
vård enligt LVU och påfrestningarna på vårdnadshavare och barn kan bli stora. Det är 
först när viss tid förflutit och till exempel bristande sömn och konflikter lett till ökad 
stress för vårdnadshavaren, som risken för återfall kan antas öka. Socialtjänsten träffar 
barnet och vårdnadshavarna vid begränsade tillfällen under uppföljningen, vilket medför 
att återfall i missbruk inte alltid är möjliga att upptäcka utan att testning genomförts. 
Hänsynen till vårdnadshavarens personliga integritet och rätt till privatliv måste mot den 
bakgrunden vägas mot barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling.  

Avseende förslaget om ett tidigareläggande av bedömning av vårdnadsöverflyttning ser vi 
att det finns en del hinder och risker som behöver ses över. Familjehemmen nekar många 
gånger till att överta vårdnaden då familjehemmen förlorar handledning från 
socialtjänsten samtidigt som de kan bli part i mål gällande umgängesfrågor och eventuella 
vårdnadstvister. Vidare upphör vården och barnets egna ekonomiska resurser ska bekosta 
dess uppehälle. Nuvarande bestämmelser innebär ett hinder för vårdnadsöverflyttningar 
då familjehemmen inte vill att barnets egna medel används för den dagliga försörjningen 
och därmed gör att barnets sparande blir lidande. 

Förslaget att socialnämnden inte får besluta att vård enligt LVU ska upphöra förrän de 
omständigheter som föranledde vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande 
sätt, innebär större möjligheter för socialtjänsten att skydda barn. Möjligheten till bättre 
och tydligare uppföljande bedömningar i förhållande till vårdnadshavarnas förmågor 
kommer ge stöd för att barn inte flyttas tillbaka till en ogynnsam miljö.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
 
2021-06-14 

M, L, C, KD 
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Yrkande angående – Remiss från 
Socialdepartementet - Författningsförslag i 
promemorian Barnets bästa när vård enligt 
LVU upphör (Ds 2021:7) 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontorets förslag till remissyttrande avslås och ersätts med 
nedanstående text. 

Yrkandet 
Göteborgs Stad delar generellt utredningens bedömning vad avser de förslag som lämnas 
och lämnar därför inga särskilda synpunkter på dessa. Förslag till ny lagstiftning 
tillstyrks. 
Däremot anser Göteborgs stad att barnets bästa bör utgöra ett självständigt rekvisit vid 
bedömning av om vård enligt LVU ska upphöra i enlighet med förslaget i Utredningen 
om tvångsvård för barn och ungas slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård – 
Förslag till ny LVU (SOU 2015:71). Vid bedömningen ska det fästas särskilt avseende 
vid barnets inställning, om barnet sedan låg ålder eller under lång tid vårdats i 
familjehemmet, barnets umgänge med och relation till vårdnadshavarna samt om barnet 
har en nära relation till familjehemsföräldrarna och en god förankring i den sociala miljön 
i enlighet med 11 kap. 2 § i författningsförslaget (SOU 2015:71).  
 
När det gäller uppföljningen av placerade barn har regeringen föreslagit sex månader. 
Göteborgs stad anser att tiden för uppföljning av ett tidigare placerat barn som återgår till 
föräldrarna behöver förlängas till att vara minst ett år eller så lång tid som de individuella 
omständigheter och förutsättningar som det aktuella barnet kräver.  

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
Särskilt yttrande 
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M, L, C, D, V, MP 
KD  
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Remiss från Socialdepartementet - 
Författningsförslag i promemorian Barnet 
bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7)  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över remissen ”Barnets bästa när vård enligt LVU upphör” (Ds 2021:7), i 
enlighet med bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Socialdepartementet. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har 2021-03-12 erhållit rubricerad promemoria på remiss. Yttrandet ska 
vara Socialdepartementet tillhanda senast 2021-06-11. Göteborgs Stad har fått anstånd att 
inkomma med svar till 2021-06-16. 

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 innefattar en ändring i bestämmelsen om upphörande av vård enligt LVU. 
Vidare föreslås att socialnämnden i vissa situationer får en skyldighet att överväga 
förutsättningar för flyttningsförbud, att socialnämnden får en skyldighet att följa upp 
barns situation efter det att vård enligt LVU upphört och ett tidigareläggande av 
socialnämndens skyldighet att överväga en ansökan om överflyttning av vårdnad. 
Dessutom föreslås att socialnämnden får befogenhet att besluta om drogtester vid 
umgänge och inför prövning av om vård enligt LVU ska upphöra. I promemorian har 
även utretts om barnets bästa bör utgöra ett självständigt rekvisit vid prövningen av om 
vård enligt LVU ska upphöra. Något sådant förslag lämnas inte.  

Stadsledningskontoret anser att de föreslagna förändringarna bidrar till att stärka 
principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som 
vårdas enligt LVU och SoL. Stadsledningskontoret menar dock att ställningstagandet att 
inte låta barnets bästa utgöra ett eget, självständigt rekvisit vid bedömning av vårdens 
upphörande leder till att problem kvarstår utifrån ett barnrättsperspektiv. En alternativ 
utformning av 21 § LVU bör utredas vidare. Dessutom anser stadsledningskontoret att 
befogenheten att besluta om drogtester för vårdnadshavaren även bör omfatta 
uppföljningen efter att LVU upphört. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker förslagen med hänsyn 
tagen till de i tjänsteutlåtandet beskrivna synpunkterna.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-05-24 
Diarienummer 0559/21 
 

Handläggare  
Britta Timan 
Telefon:031-368 04 56 
E-post: britta.timan@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslaget om en uppföljningsskylighet av barns situation efter avslutad vård enligt LVU 
bedöms av utredningen leda till kostnadsökningar för kommunerna om 8,85 miljoner 
kronor per år. I Göteborgs Stad avslutades under 2020 vård enligt LVU för cirka 115 
barn. Cirka 70 av dessa var under 18 år och berörs av den nya bestämmelsen om 
uppföljning. I utredningen görs antagandet att uppföljningsinsatsen i genomsnitt beräknas 
omfatta cirka 40 timmar per avslutad placering enligt LVU samt att en genomsnittslön för 
en socialsekreterare är 35 400 kronor i månaden. Med ett antagande om att antalet 
avslutade placeringar efter avslutad LVU är i storleksordningen 70 fall per år, beräknas 
kostnaden för Göteborgs Stad bli 615 000 kronor per år. Stadsledningskontoret vill dock 
framhålla att kostnaderna är lågt beräknade och de ökade kostnader som uppstår måste 
beaktas vid bedömningen av statsbidragets storlek i enlighet med finansieringsprincipen. 

Övriga förslag bedöms endast medföra marginella kostnadsökningar för kommunerna. 

Syftet med förslagen är att öka tryggheten, säkerheten och stabiliteten för barn som far 
illa eller som riskerar att fara illa. De barn som berörs bedöms få bättre förutsättningar att 
utvecklas väl och bidra till samhällets utveckling och välfärd, något som ger minskade 
kostnader för kommunerna och staten.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Alla barn har rätt till liv och utveckling enligt barnkonventionens artikel 6. Med 
utveckling avses fysisk, psykisk, andlig, moralisk, psykologisk och social utveckling på 
ett sådant sätt att barnet förbereds för ett självständigt liv. I enlighet med artikel 3 i 
barnkonventionen ska, vid alla åtgärder som rör barnet, i första hand beaktas det som 
bedöms vara barnets bästa. Konventionsstaterna ska säkerställa barnets överlevnad och 
utveckling till det yttersta av sin förmåga. 

Barn och unga i samhällets vård är en särskilt utsatt grupp. Socialnämnden ska sörja för 
att barn och unga som vårdas enligt LVU och SoL får en så trygg, stabil och säker miljö 
som möjligt. Samtliga förslag som föreslås i promemorian bedöms stärka principen om 
barnets bästa och stärka tryggheten, säkerheten och stabiliteten för barn som vårdas och 
vårdats i samhällsvård. 

Stadsledningskontoret menar dock att ställningstagandet att inte låta barnets bästa utgöra 
ett eget, självständigt rekvisit vid bedömning av vårdens upphörande leder till att problem 
kvarstår utifrån ett barnrättsperspektiv. Det finns i dagsläget ingen laglig grund för att 
beakta det förhållandet att ett barn kan ta skada av en separation från familjehemmet 
inom ramen för prövningen av om vård med stöd av LVU ska upphöra. Detta framstår 
som anmärkningsvärt med tanke på att LVU ska vara en skyddslagstiftning för barn där 
vad som är bäst för den unge ska vara avgörande för beslut som fattas med stöd av LVU.  

Samverkan 
Information om ärendet har lämnats vid CSG den 27 maj 2021. 
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Bilagor 
1. Sammanfattning av promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör 

(Ds 2021:7)  

2. Socialnämnd Centrums handlingar 2021-05-18 § 142 

3. Socialnämnd Hisningens handlingar 2021-05-25 § 133 

4. Socialnämnd Nordosts handlingar 2021-05-25 § 183 

5. Socialnämnd Sydvästs handlingar 2021-05-26 § 125 

6. Förslag till yttrande 
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Ärendet  
Göteborgs Stad har 2021-03-12 erhållit rubricerad promemoria på remiss. Yttrandet ska 
vara Socialdepartementet tillhanda senast 2021-06-11. Göteborgs Stad har fått anstånd att 
inkomma med svar till 2021-06-16. 

Beskrivning av ärendet 
Regeringen beslutade i april 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda hur 
principen om barnets bästa kan stärkas vid beslut om tvångsvårdens upphörande - 
utredningsuppdraget Lex lilla hjärtat. I promemorian lämnas förslag som syftar till att 
stärka principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn 
som vårdas med stöd av LVU. 

Socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Centrum har yttrat sig över 
promemorian. 

Utredningens förslag 
Bakgrund 
Insatser till barn och unga ska i första hand ges på frivillig väg med stöd av SoL. Om 
detta inte är möjligt kan LVU bli tillämplig. LVU är en kompletterande lag till SoL och 
reglerar förutsättningarna för att tvångsvårda den unge. LVU:s tillämpning är knuten till 
att barnet har ett vård- eller skyddsbehov, som inte kan tillgodoses på frivillig väg. LVU 
är en skyddslagstiftning för barn och unga och de insatser som ges och de beslut som 
fattas, ska vara till för barnet bästa.  

I promemorian lämnas förslag som syftar till att stärka principen om barnets bästa och 
säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt LVU och SoL. 
Förslagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2022. 

Socialnämnden får inte besluta att vård ska upphöra förrän de omständigheter 
som föranledde vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt 
När vård med stöd av LVU inte längre behövs ska socialnämnden enligt 21 § LVU 
besluta att vården ska upphöra. I syfte att ytterligare stärka tryggheten, säkerheten och 
stabiliteten för barn och tillvarata barnets bästa föreslås i promemorian att en 
bestämmelse införs i 21 § LVU som innebär att socialnämnden inte får besluta att vård 
ska upphöra förrän de omständigheter som föranledde vården har förändrats på ett 
varaktigt och genomgripande sätt.  

Förslaget att vård som har beslutats med stöd av 2 § LVU inte ska upphöra förrän de 
omständigheter som föranledde vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande 
sätt utgör en kodifiering av praxis. Förslaget innebär därför inget nytt åliggande för 
socialnämnden. 

Socialnämnden är skyldig att överväga om flyttningsförbud i samband med 
övervägande av vården ska upphöra 
Enligt 24 § LVU får förvaltningsrätten, efter ansökan av socialnämnden, för viss tid eller 
tills vidare förbjuda den som har vårdnaden om en underårig att ta denne från ett enskilt 
hem om det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas om han 
eller hon skiljs från hemmet (flyttningsförbud).  
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I syfte att ytterligare stärka tryggheten och säkerheten för placerade barn föreslås att 
socialnämnden får en skyldighet att överväga om det finns skäl att ansöka om 
flyttningsförbud när ett barn är placerat i ett familjehem eller annat enskilt hem och 
socialnämnden överväger eller prövar om vård fortfarande behövs. Förslaget omfattar 
både barn som vårdas med stöd av LVU och med stöd av SoL.  

Barnets bästa ska inte utgöra ett självständigt rekvisit vid bedömning av om 
vård enligt LVU ska upphöra 
I utredningen framförs flera skäl till att barnets bästa inte bör utgöra ett självständigt 
rekvisit vid bedömning av om vård enligt LVU ska upphöra. Bland annat framförs att vad 
som är barnets bästa är svårt att definiera och skiljer sig från situation till situation och 
från barn till barn. Det är svårt att i lagstiftningen ange några konkreta omständigheter 
som skulle kunna utgöra barnets bästa då det är olika för olika barn. Vård enligt LVU är 
en mycket ingripande åtgärd för det enskilda barnet och för barnets vårdnadshavare. Det 
är därför viktigt att kraven på rättssäkerhet i lagstiftningen upprätthålls. Av 
rättssäkerhetsskäl är det angeläget att i lagstiftningen undvika formuleringar som är så 
allmänna att de kan ge upphov till tolkningsproblem och subjektiva bedömningar, vilket 
kan leda till ett godtyckligt ingripande i barnets och vårdnadshavarens fri- och rättigheter. 
Rekvisiten för när tvångsvård ska inledas och upphöra måste vara klara och förutsebara 
och även i övrigt vara utformade på ett rättssäkert sätt.  

Att införa ett självständigt rekvisit om barnets bästa vid bedömning av om tvångsvård ska 
upphöra strider vidare, enligt utredaren, mot de principer som LVU vilar på då det inte 
bör komma ifråga att tvångsvårda ett barn om inte förutsättningarna för tvångsvård längre 
är uppfyllda. Tvångsvård ska vidtas endast om det inte längre finns andra möjligheter till 
vård. 

Utredaren menar vidare att det redan idag finns verktyg som är avsedda att skydda barn 
mot att behöva flytta från sitt familjehem om barnet har rotat sig där, bland annat 
bestämmelserna om flyttningsförbud enligt 24 § LVU och överflyttning av vårdnaden 
enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. 

Socialnämndens skyldighet att överväga överflyttning av vårdnaden enligt 
6 kap. 8 § föräldrabalken tidigareläggs  
Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem än föräldrahemmet 
och är det uppenbart att det är bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå och att 
vårdnaden flyttas över till den eller dem som har tagit emot barnet eller någon av dem, 
ska rätten utse denne eller dessa att såsom särskilt förordnade vårdnadshavare utöva 
vårdnaden om barnet (6 kap. 8 § första stycket föräldrabalken). Frågor om överflyttning 
av vårdnaden prövas på talan av socialnämnden (6 kap. 8 § andra stycket föräldrabalken).  

När barnet har varit placerad i samma familjehem under tre år från det att placeringen 
verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om 
överflyttning av vårdnaden (13 § LVU och 6 kap. 8 § SoL). Enligt promemorians förslag 
ska denna skyldighet tidigareläggas till att gälla senast när barnet varit placerad i samma 
familjehem under två år. 

Socialnämnden ska följa upp barns situation efter det att vård enligt LVU har 
upphört  
Enligt 11 kap. 4 b § SoL får socialnämnden besluta om uppföljning av ett barns situation 
efter det att en placering i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende har upphört. 
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En uppföljning får ske om barnet, utan att förhållanden som avses i LVU föreligger, 
bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd eller skydd men samtycke till sådan 
åtgärd saknas. Vid en uppföljning får socialnämnden konsultera sakkunniga och i övrigt 
ta de kontakter som behövs samt samtala med den unge utan vårdnadshavarens samtycke. 
Uppföljningen ska avslutas senast två månader från det att placeringen har upphört eller 
när nämnden dessförinnan finner skäl att inleda utredning enligt 11 kap. 1 § SoL.  

I syfte att öka tryggheten och stabiliteten för barn efter avslutad vård enligt LVU föreslås 
en skyldighet för socialnämnden att följa upp situationen för den som är under 18 år efter 
att vård enligt LVU har upphört. Uppföljningsskyldigheten föreslås gälla oavsett 
samtycke från vårdnadshavaren och den unge, om han eller hon har fyllt 15 år. En 
uppföljning ska avslutas senast sex månader från det att socialnämndens 
uppföljningsskyldighet inträder. En uppföljning ska avslutas tidigare om socialnämnden 
finner skäl att inleda en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL.  

Socialnämnden får befogenhet att besluta om drogtester för vårdnadshavare 
och föräldrar till barn som vårdas enligt LVU  
Socialnämnden föreslås få befogenhet att i vissa situationer besluta att en vårdnadshavare 
eller en förälder till barn som vårdas enligt LVU ska lämna prov för kontroll av 
alkohol/droger (drogtest) inför umgänge. Socialnämnden föreslås även att under vissa 
förhållanden få befogenhet att besluta att en vårdnadshavare ska lämna drogtest inför 
prövning av om vård enligt LVU ska upphöra. Förslaget ger socialnämnden möjlighet att 
ta in ytterligare underlag vid prövning av umgänge och av frågan om vård enligt 21 § 
LVU kan upphöra. Förslaget syftar till att bidra till att säkerställa barnens behov av 
trygghet och stabilitet samt att ytterligare stärka principen om barnets bästa. Ett beslut av 
socialnämnden om att en vårdnadshavare eller en förälder ska lämna drogtest föreslås 
kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Däremot föreslås inte socialnämnden ges befogenhet att besluta att vårdnadshavare ska 
lämna drogtest efter tvångsvårdens upphörande. Utredaren framhåller att socialnämnden 
redan inför ett beslut om upphörande av vård enligt LVU måste ha gjort en ordentlig 
utredning enligt 11 kap. 1 § SoL. Frågan som ska prövas vid en bedömning om vården 
enligt LVU ska upphöra är om de omständigheter som föranledde vården fortfarande 
består. Tonvikten i utredningen måste ligga på de aktuella förhållandena. Om grunden för 
pågående LVU-vård är omsorgsbrister i hemmet, till exempel missbruk, måste 
utredningen klarlägga om och i så fall i vilken utsträckning dessa brister fortfarande 
kvarstår och hur de i så fall förhåller sig till barnets eller den unges eventuella vårdbehov. 
Om socialnämnden då har kommit fram till att missbruket har upphört och att 
förhållandena är sådana att vård enligt LVU inte längre behövs finns det inte längre 
någon anledning att besluta att vårdnadshavaren ska underkasta sig ett drogtest. Ett beslut 
att en vårdnadshavare ska lämna ett drogtest utgör en inskränkning i den personliga 
integriteten och ett intrång i dennes privatliv. Utredaren framhåller också att det kan 
ifrågasättas om ett förslag som innebär att vårdnadshavare ska lämna drogtest även efter 
tvångsvårdens upphörande skulle vara förenligt med behovs- och 
proportionalitetsprincipen och förenligt med Europakonventionen. Om det under en 
uppföljning efter avslutad LVU-vård skulle uppstå misstanke om att barnet riskerar fara 
illa kan socialnämnden inleda en ny utredning och fatta ett nytt beslut om omedelbart 
omhändertagande eller alternativt ansöka om vård enligt LVU igen.  
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Remissinstansernas yttrande 
Promemorian har remitterats Socialnämnd Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst för 
yttrande. Remissinstansernas svar är sammanställda i nedanstående tabell. 

Remissinstans  Beslut Kommentar 
Socialnämnd 
Centrum 

Tillstyrker  

Socialnämnd 
Hisingen 

Tillstyrker förslagen i förutom vad gäller 
punkten att socialnämnden föreslås en 
skyldighet att följa upp situationen för 
den som är under 18 år efter vård enligt 
LVU har upphört och att 
uppföljningsskyldigheten föreslås gälla 
oavsett samtycke från vårdnadshavare 
och den unge om han eller hon har fyllt 
15 år samt att socialnämnden inte får 
besluta om att vård ska upphöra förrän de 
omständigheter som föranledde vården 
har förändrats på ett varaktigt och 
genomgripande sätt. Socialnämnden 
avslår således de föreslagna 
förändringarna i dessa punkter. 

 

Socialnämnd 
Nordost 

Tillstyrker  

Socialnämnd 
Sydväst 

Tillstyrker Lämnar synpunkter gällande 
barnets bästa som eget 
rekvisit vid bedömningen av 
upphörande av vård enligt 
LVU, tidigareläggandet av 
överväganden av 
överflyttning av vårdnaden 
samt drogtest under 
uppföljningen efter att LVU 
upphört.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret anser att de förslag som presenteras i promemorian ”Barnets bästa 
när vård enligt LVU upphör” bidrar till att stärka principen om barnets bästa samt 
säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt LVU och SoL. 
Stadsledningskontoret delar utredningens bedömning vad avser de förslag som lämnas 
och lämnar därför inga särskilda synpunkter på dessa. 

Däremot menar stadsledningskontoret att det finns anledning att lämna synpunkter vad 
gäller de delar av utredarens uppdrag som inte föranlett några lagförslag, närmare bestämt 
delarna som berör bedömningen av barnets bästa som självständigt rekvisit vid prövning 
av upphörande av LVU-vård samt möjligheten för socialnämnden att kräva alkohol- eller 
drogtest när uppföljning pågår efter avslutad LVU-vård. 
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Barnets bästa som självständigt rekvisit vid bedömning av om vård enligt LVU 
ska upphöra 
Det är viktigt att ha i åtanke att barn som omhändertagits med stöd av LVU på grund av 
missförhållanden i hemmet har fått sina rättigheter kränkta av föräldrarna, ibland under en 
längre tid. Om familjehemsvården fungerar väl kan barnet efter omhändertagandet återfå 
den trygghet, säkerhet och stabilitet som barnet har rätt till och som krävs för att barnet 
ska kunna utvecklas på ett positivt sätt. Ett barn som har vårdats en längre tid i ett 
familjehem knyter ofta nära och starka band till familjehemmet samtidigt som banden 
försvagas till de föräldrar som utsatte barnet för missförhållandena. Barn vill också i 
många fall bo kvar i det familjehem som de ser som sin familj. Även om de ursprungliga 
missförhållandena i hemmet upphör kan det under sådana förhållanden stå klart att det 
bästa för barnet är att få bo kvar i familjehemmet. Det finns dock i dagsläget ingen laglig 
grund för att beakta risken för att barnet tar skada av en separation från familjehemmet 
vid prövningen av om LVU-vården ska upphöra, vilket i sig framstår som 
anmärkningsvärt med tanke på att LVU ska vara en skyddslagstiftning för barn där vad 
som är bäst för den unge ska vara avgörande för de beslut som fattas med stöd av LVU.  

Utredaren gör bedömningen i promemorian att barnets bästa inte ska utgöra ett 
självständigt rekvisit vid bedömning av om vård enligt LVU ska upphöra. Utredaren 
hänvisar bland annat till att bestämmelserna om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 
8 § föräldrabalken och om flyttningsförbud enligt 24 § LVU är avsedda att skydda barn 
mot att behöva flytta från sitt familjehem om barnet har rotat sig där. De argument som 
utredaren framför för sitt ställningstagande är övertygande, men stadsledningskontoret 
menar att det kan ifrågasättas om de ändringar som utredaren istället föreslår är 
tillräckliga för att tillgodose tvångsvårdade barns behov av trygghet, säkerhet och 
stabilitet.  

En förutsättning för att vårdnaden ska kunna flyttas över till familjehemsföräldrarna är att 
familjehemsföräldrarna samtycker till en vårdnadsöverflyttning. Det är ett stort åtagande 
att ta över vårdnaden om ett barn då det bland annat innebär att familjehemmet övertar 
ansvaret för att barnets rätt till umgänge med föräldrarna tillgodoses. De kan vara 
komplicerat att balansera föräldrarnas önskemål om umgänge med det ansvar för barnets 
välbefinnande som följer med vårdnaden. Även familjehem som har en nära och stark 
anknytning till det placerade barnet kan därför tveka inför att överta vårdnadsansvaret.  

Om det inte finns förutsättningar för att flytta över vårdnaden till familjehemsföräldrarna 
kan visserligen ett flyttningsförbud aktualiseras då det i den beskrivna situationen kan 
finns en påtaglig risk för barnets hälsa eller utveckling om barnet skiljs från 
familjehemmet. Tanken med flyttningsförbudet är dock att det ska vara en temporär 
åtgärd och inte ett sätt att på lång sikt trygga situationen för ett barn som skulle fara illa 
av att skiljas från familjehemmet. Om det saknas förutsättningar för en 
vårdnadsöverflyttning kan det därför ifrågasättas om barnets rätt till trygghet, säkerhet 
och stabilitet kan tillgodoses på längre sikt. Frågan uppmärksammas inte i promemorian 
och med tanke på att det inte är ovanligt att familjehem tvekar inför en 
vårdnadsöverflyttning bör denna fråga belysas närmare.  

I en tidigare utredning ”Barns och ungas rätt vid tvångsvård – Förslag till ny LVU” (SOU 
2015:71) föreslogs bland annat att barnets bästa skulle införas som ett självständigt 
rekvisit vid prövningen av om vård i familjehem enligt nuvarande 2 § LVU skulle 
upphöra. Vid bedömningen skulle det enligt förslaget fästas särskilt avseende vid barnets 
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inställning, om barnet sedan låg ålder eller under lång tid vårdats i familjehemmet, 
barnets umgänge och relation till vårdnadshavarna, och om barnet har en nära relation till 
familjehemsföräldrarna och en god förankring i sin sociala miljö. Såsom utredaren till 
den nu aktuella promemorian har påtalat talar rättssäkerhetsskäl mot ett införande av ett 
så vitt rekvisit som ”barnets bästa”. Stadsledningskontoret menar dock att det med hänsyn 
till tvångsvårdades barns behov av trygghet, säkerhet och stabilitet bör övervägas om det 
istället för ”barnets bästa” ska införas mer preciserade rekvisit som gör det möjligt att 
beakta barnets anknytning till familjehemmet och egen vilja vid prövningen av om vården 
enligt LVU ska upphöra. 

Befogenhet att besluta om drogtester för vårdnadshavare vid uppföljning av 
vård med stöd av LVU 
Utredningen föreslår att det inför umgänge ska under vissa situationer vara möjligt för 
socialnämnden att besluta att vårdnadshavare eller förälder ska lämna blod-, urin-, 
utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov för kontroll av om han eller hon är påverkad av 
narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, dopningsmedel eller annan 
hälsofarlig vara. För vårdnadshavare föreslås samma typ av kontroll även kunna beslutas 
inför en prövning av upphörande av vård enligt LVU. Ett sådant beslut ska kunna 
överklagas. Utredningen bedömer vidare att socialnämnden inte bör få befogenhet att 
besluta om drogtest efter upphörande av LVU, det vill säga under den lagreglerade 
uppföljningen. Utredningen framhåller att det redan innan upphörandet av LVU ska ha 
genomförts en genomgripande utredning där dessa förhållanden måste ha beaktats. Att 
besluta om drogtest för vårdnadshavare vid uppföljningen bedöms utgöra en inskränkning 
i den personliga integriteten och det anses tveksamt om en sådan inskränkning är förenlig 
med Europakonventionen. Om det uppkommer någon misstanke om att ett barn far illa 
under en uppföljning bör istället beslut om ny utredning fattas.  

Stadsledningskontoret menar dock att det även vid omsorgsfullt genomförda utredningar 
kan vara svårt att upptäcka återfall i missbruk. Motivationen för en vårdnadshavare att 
vara drogfri är oftast väldigt hög i samband med att vården ska upphöra och barnet flytta 
hem. Det innebär dock en stor förändring och omställning för vårdnadshavaren när barnet 
väl kommer hem efter LVU-vård och påfrestningarna på vårdnadshavare och barn kan bli 
stora. Det är först när viss tid förflutit och till exempel bristande sömn och konflikter lett 
till ökad stress för vårdnadshavaren, som risken för återfall kan antas öka. Socialtjänsten 
träffar barnet och vårdnadshavarna vid begränsade tillfällen under uppföljningen, vilket 
medför att återfall i missbruk inte alltid är möjliga att upptäcka utan att ett drogtest 
genomförts. Hänsynen till vårdnadshavarens personliga integritet och rätt till privatliv 
måste mot den bakgrunden vägas mot barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling. 
Stadsledningskontoret anser därför att befogenheten att besluta om drogtester för 
vårdnadshavaren även bör omfatta den tid då uppföljning pågår efter avslutad vård enligt 
LVU.  

 

 

Jonas Kinnander  Eva Hessman 

Direktör Ärende och utredning  Stadsdirektör   
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Bilaga 1 

 

Sammanfattning av promemorian Barnets bästa när vård 
enligt LVU upphör (Ds 2021:7)  
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.  

Principen om barnets bästa stärks i samband med bedömning av om vård 
enligt LVU ska upphöra  
När vård med stöd av LVU inte längre behövs ska socialnämnden enligt 21 § LVU 
besluta att vården ska upphöra. I syfte att ytterligare stärka tryggheten, säkerheten och 
stabiliteten för barn och tillvarata barnets bästa föreslås i promemorian att en 
bestämmelse införs i 21 § LVU som innebär att socialnämnden inte får besluta att vård 
ska upphöra förrän de omständigheter som föranledde vården har förändrats på ett 
varaktigt och genomgripande sätt. Förslaget omfattar barn som vårdas enligt 2 § LVU, 
dvs. på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i 
omsorgen eller något annat förhållande i hemmet. Förslaget är en kodifiering av praxis. 
Genom att i lagstiftningen lyfta upp och kodifiera praxis markeras vikten av att vården 
inte får upphöra för tidigt. Förslaget innebär en tydlighet för socialnämnden och är viktig 
ur ett rätts-säkerhetsperspektiv.  

Enligt 24 § LVU får förvaltningsrätten, efter ansökan av socialnämnden, för viss tid eller 
tills vidare förbjuda den som har vårdnaden om en underårig att ta denne från ett enskilt 
hem om det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas om han 
eller hon skiljs från hemmet (flyttningsförbud). I syfte att ytterligare stärka tryggheten 
och säkerheten för placerade barn och ytterligare stärka principen om barnets bästa 
föreslås att social-nämnden ska överväga om det finns skäl att ansöka om 
flyttningsförbud när ett barn är placerat i ett familjehem eller annat enskilt hem och 
socialnämnden överväger eller prövar om vård fortfarande behövs. Förslaget omfattar 
både barn som vårdas med stöd av LVU och med stöd av SoL. Genom förslaget 
säkerställs att socialnämnden beaktar bestämmelsen om flyttningsförbud vid övervägande 
eller prövning av om vården ska upphöra. Förslaget kan därmed antas bidra till ökad 
trygghet och stabilitet för placerade barn.  

För att stödja kommunerna i tillämpningen görs bedömningen att Socialstyrelsen bör få i 
uppdrag att öka kunskapen om flyttnings-förbud och ta fram ett stöd om möjligheten att 
ansöka om flyttningsförbud och besluta om tillfälligt flyttningsförbud. Genom ett sådant 
uppdrag till Socialstyrelsen bedöms säkerheten och stabiliteten öka för placerade barn.  

Socialnämndens skyldighet att överväga överflyttning av vårdnaden enligt 6 
kap. 8 § föräldrabalken tidigareläggs  
Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem än föräldrahemmet 
och är det uppenbart att det är bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå och att 
vårdnaden flyttas över till den eller dem som har tagit emot barnet eller någon av dem, 
ska rätten utse denne eller dessa att såsom särskilt förordnade vårdnadshavare utöva 
vårdnaden om barnet (6 kap. 8 § första stycket föräldrabalken). Frågor om överflyttning 
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av vårdnaden prövas på talan av socialnämnden (6 kap. 8 § andra stycket föräldrabalken). 
När den unge har varit placerad i samma familjehem under tre år från det att placeringen 
verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om 
överflyttning av vårdnaden (13 § LVU och 6 kap. 8 § SoL).  

I promemorian föreslås att socialnämnden senast när barnet varit placerad i samma 
familjehem under två år särskilt ska överväga om det finns skäl att ansöka om 
överflyttning av vårdnaden. Ett övervägande senast efter två års placering i familjehem 
kan medföra att fler fall kan komma under domstolens prövning och att fler 
vårdnadsöverflyttningar kan komma till stånd i de fall förutsättningarna för en 
överflyttning av vårdnaden är uppfyllda. Detta bedöms öka tryggheten och stabiliteten 
och stärka principen om barnets bästa för fler placerade barn.  

Socialnämnden ska följa upp barns situation efter det att vård enligt LVU har 
upphört  
I syfte att öka tryggheten och stabiliteten för barn efter avslutad vård enligt LVU föreslås 
en skyldighet för socialnämnden att följa upp situationen för den som är under 18 år efter 
att vård enligt LVU har upphört. Uppföljningsskyldigheten föreslås gälla oavsett 
samtycke från vårdnadshavaren och den unge, om han eller hon har fyllt 15 år.  

En uppföljning ska avslutas senast sex månader från det att socialnämndens 
uppföljningsskyldighet inträder. En uppföljning ska avslutas tidigare om socialnämnden 
finner skäl att inleda en utredning enligt 11 kap. 1 § första stycket SoL. Vid en 
uppföljning får socialnämnden konsultera sakkunniga och i övrigt ta de kontakter som 
behövs samt samtala med den unge utan vårdnads-havarens samtycke. Socialnämnden 
ska underrätta den unge, om han eller hon har fyllt 15 år, och vårdnadshavare som berörs 
när uppföljningen inleds respektive avslutas.  

Socialnämnden får befogenhet att besluta om drogtester för vårdnadshavare 
och föräldrar till barn som vårdas enligt LVU  
Socialnämnden föreslås få en befogenhet att i vissa situationer besluta att en 
vårdnadshavare eller en förälder till barn som vårdas enligt LVU ska lämna prov för 
kontroll av om han eller hon är påverkad av alkoholhaltiga drycker, narkotika m.m. inför 
umgänge och inför prövning av om vård ska upphöra. Syftet med förslaget är att tillföra 
socialnämnden ytterligare verktyg vid bedömning inför umgänge och inför prövning av 
om vård enligt 21 § LVU kan upphöra. Förslaget syftar till att bidra till att säkerställa 
barnens behov av trygghet och stabilitet och att ytterligare stärka principen om barnets 
bästa. Ett beslut av socialnämnden om att en vårdnads-havare eller en förälder ska lämna 
sådant prov föreslås kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

 

Ikraftträdande  

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2022.   
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Utdrag ur protokoll nr 6 

Sammanträdesdatum: 2021-05-18 

§ 142 Svar på remiss från 
Socialdepartementet - Författningsförslag i 
promemorian Barnets bästa när vård enligt 
LVU upphör 

N164-0626/21 

Socialförvaltningen Centrum har 2021-04-08 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat 

ärende.  

Beslut 
Socialnämnden Centrum tillstyrker de författningsförslag som presenteras i promemorian 

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör under förutsättning att synpunkter och förslag 

som redovisas i tjänsteutlåtandet beaktas. 

Socialnämnden Centrum översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen. 

Socialnämnden Centrum förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 

 

Dag för justering 

2021-05-18 

 

Vid protokollet 
 

 

Socialnämnden Centrum 

 
  

Sekreterare 

Lovisa Varenius 

 

 

Ordförande 

Nina Miskovsky 

 

Justerande 

Ulf Carlsson 
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Svar på remiss från Socialdepartementet - 
Författningsförslag i promemorian Barnets 
bästa när vård enligt LVU upphör 

Förslag till beslut 
Socialnämnden Centrum tillstyrker de författningsförslag som presenteras i promemorian 

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör under förutsättning att synpunkter och förslag 

som redovisas i tjänsteutlåtandet beaktas. 

Socialnämnden Centrum översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen.  

Socialnämnden Centrum förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Sammanfattning 
På uppdrag av socialministern har Socialdepartementet utrett hur principen om barnets 

bästa kan stärkas vid beslut om upphörande av tvångsvård enligt lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). Uppdraget har slutförts med överlämnandet av 

promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör.  

Socialnämnd Centrum ges i uppdrag av kommunstyrelsen att inkomma med yttrande över 

Socialdepartementets författningsförslag i promemorian. Yttrandet ska ha inkommit till 

kommunstyrelsen senast den 26 maj 2021.  

I promemorian lämnas förslag som syftar till att stärka principen om barnets bästa och 

säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt LVU och 

socialtjänstlagen (SoL). 

Förslagen berör ändring i bestämmelsen om upphörande av vård enligt LVU. Vidare att 

socialnämnden får en skyldighet att överväga förutsättningar för flyttningsförbud, att 

skyldigheten för socialnämnden att överväga ansökan om överflyttning av vårdnad 

tidigareläggs och att socialnämnden får en skyldighet att följa upp barns situation efter det 

att vård enligt LVU upphört. Utöver ovanstående föreslås socialnämnden få befogenhet 

att besluta om drogtester för vårdnadshavare och föräldrar till barn som vårdas enligt 

LVU vid umgänge och för vårdnadshavare inför prövning av om vård enligt LVU ska 

upphöra. I promemorian föreslås att barnets bästa inte bör utgöra ett självständigt rekvisit 

vid bedömning av om vård enligt LVU ska upphöra. 

Förvaltningens bedömning är att de förslag som presenteras i promemorian Barnets bästa 

när vård enligt LVU upphör bidrar till att stärka principen om barnets bästa och 

Socialförvaltningen Centrum 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-04-08 

Diarienummer N164-0626/21 

 

Handläggare 

Catharina Gabrielsson, Mia Norneby  

Telefon: 031-365 86 76 

E-post: 

catharina.gabrielsson@socialcentrum.goteborg.se 
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säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt LVU och SoL. 

Förvaltningen ställer sig bakom de författningsförslag som presenteras i promemorian.    

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslagen om ändring i bestämmelsen om upphörande av vård enligt LVU, skyldighet att 

överväga förutsättningar för flyttningsförbud, tidigareläggande av övervägande om 

ansökan om överflyttning av vårdnad samt befogenhet att besluta om drogtester för 

vårdnadshavare och föräldrar till barn som vårdas enligt LVU bedöms medföra marginellt 

ökade kostnader för förvaltningen. Detta då innebörden av de ovanstående förslagen 

innefattas i de utredningsåtgärder och övervägande som socialtjänsten utför idag. 

Förslaget om att socialnämnden ska följa upp barns situation efter avslutad vård enligt 

LVU bedöms medföra ökade kostnader för förvaltningen. I promemorian görs ett 

antagande om att uppföljningsinsatsen i genomsnitt kan beräknas till cirka 40 timmar per 

avslutad placering. Under 2020 avslutade de tre tidigare stadsdelsförvaltningarna 

Centrum, Majorna-Linné och Örgryte-Härlanda cirka 20 LVU vilket skulle generera en 

kostnad på dryga 300 tkr. Förvaltningen gör bedömningen att 40 timmar per avslutad 

placering kan vara något i underkant. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Barn och unga i samhällets vård är en särskilt utsatt grupp. Barn som vårdas enligt LVU 

och SoL måste få en så trygg, stabil och säker miljö som möjligt. I enlighet med artikel 3 

i barnkonventionen ska, vid alla åtgärder som rör barnet, i första hand beaktas det som 

bedöms vara barnets bästa. Förslaget, som innebär att vård som beslutats med stöd av 2 § 

LVU inte ska upphöra förrän de omständigheter som föranledde vården har förändrats på 

ett varaktigt och genomgripande sätt, syftar till att stärka principen om barnets bästa. 

Förslaget att socialnämnden ska överväga flyttningsförbud vid övervägande eller 

prövning av upphörande av vård enligt LVU eller enligt SoL syftar också till att stärka 

principen om barnets bästa. Förslagen bidrar också till att stärka tryggheten, säkerheten 

och stabiliteten för barn som vårdas och har vårdats i samhällsvård. Detsamma gäller 

förslaget om socialnämndens skyldighet att överväga överflyttning av vårdnaden senast 

när barnet har varit placerad i samma familjehem i två år, förslaget att socialnämnden ska 

följa upp alla barn efter avslutad vård enligt LVU och förslaget att ge socialnämnden 

befogenhet att besluta om drogtester för vårdnadshavare och föräldrar till barn som 

vårdas enligt LVU. Sammantaget görs bedömningen att samtliga förslag som föreslås i 

promemorian stärker barnrättsperspektivet för placerade barn och unga. 

Syftet med förslagen är att öka tryggheten, säkerheten och stabiliteten för barn som far 

illa eller som riskerar att fara illa. Uppnås detta syfte kan vinster ges för samhället på så 

sätt att dessa barn får goda möjligheter att utvecklas väl och bidra till samhällets 

utveckling och välfärd. Tidiga ingripanden mot barn som far illa och som riskerar att fara 

illa bör på sikt kunna leda till bättre framtidsförutsättningar för barn och som en följd av 

detta, minskade kostnader för kommunerna och staten. 
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Samverkan 
Information i lokal samverkansgrupp (LSG) 2021-04-26. Samverkan har skett i 

förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2021-05-11. 

Bilagor 
1. Ds 2021:7 Barnets bästa när vård enligt LVU upphör  
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Ärendet  
Socialnämnden Centrum ges i uppdrag av kommunstyrelsen att inkomma med yttrande 

över Socialdepartementets författningsförslag i promemorian Barnets bästa när vård 

enligt LVU upphör (Ds 2021:7). Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 

den 26 maj 2021.  

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av socialministern har Socialdepartementet utrett hur principen om barnets 

bästa kan stärkas vid beslut om upphörande av tvångsvård enligt lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). Uppdraget har slutförts med överlämnandet av 

promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör.  

Insatser till barn och unga ska i första hand ges på frivillig väg med stöd av 

socialtjänstlagen (SoL). Om detta inte är möjligt kan LVU bli tillämplig. LVU är en 

kompletterande lag till SoL och reglerar förutsättningarna för att tvångsvårda den unge. 

LVU:s tillämpning är knuten till att barnet har ett vård- eller skyddsbehov, som inte kan 

tillgodoses med frivilliga lösningar. LVU är en skyddslagstiftning för barn och unga och 

andemeningen i lagen är att de insatser som görs och de beslut som fattas ska vara till för 

barnet bästa.  

I promemorian lämnas förslag som syftar till att stärka principen om barnets bästa och 

säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt LVU och SoL. 

Förslagen, som presenteras nedan, föreslås träda i kraft den 1 mars 2022.  

Förslag i promemorian  

Principen om barnets bästa stärks i samband med bedömning av om vård enligt LVU ska 

upphöra  

När vård med stöd av LVU inte längre behövs ska socialnämnden enligt 21 § LVU 

besluta att vården ska upphöra. I syfte att ytterligare stärka tryggheten, säkerheten och 

stabiliteten för barn och tillvarata barnets bästa föreslås i promemorian att en 

bestämmelse införs i 21 § LVU som innebär att socialnämnden inte får besluta att vård 

ska upphöra förrän de omständigheter som föranledde vården har förändrats på ett 

varaktigt och genomgripande sätt.  

Enligt 24 § LVU får förvaltningsrätten, efter ansökan av socialnämnden, för viss tid eller 

tills vidare förbjuda den som har vårdnaden om en underårig att ta denne från ett enskilt 

hem om det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas om han 

eller hon skiljs från hemmet (flyttningsförbud). I syfte att ytterligare stärka tryggheten 

och säkerheten för placerade barn föreslås att socialnämnden får en skyldighet att 

överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud när ett barn är placerat i ett 

familjehem eller annat enskilt hem och socialnämnden överväger eller prövar om vård 

fortfarande behövs. Förslaget omfattar både barn som vårdas med stöd av LVU och med 

stöd av SoL.  

Socialnämndens skyldighet att överväga överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § 

föräldrabalken tidigareläggs  

Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem än föräldrahemmet 

och är det uppenbart att det är bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå och att 

vårdnaden flyttas över till den eller dem som har tagit emot barnet eller någon av dem, 
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ska rätten utse denne eller dessa att såsom särskilt förordnade vårdnadshavare utöva 

vårdnaden om barnet (6 kap. 8 § första stycket föräldrabalken). Frågor om överflyttning 

av vårdnaden prövas på talan av socialnämnden (6 kap. 8 § andra stycket föräldrabalken). 

När den unge har varit placerad i samma familjehem under tre år från det att placeringen 

verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om 

överflyttning av vårdnaden (13 § LVU och 6 kap. 8 § SoL). I promemorian föreslås att 

socialnämnden senast när barnet varit placerad i samma familjehem under två år särskilt 

ska överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden.  

Socialnämnden ska följa upp barns situation efter det att vård enligt LVU har upphört  

I syfte att öka tryggheten och stabiliteten för barn efter avslutad vård enligt LVU föreslås 

en skyldighet för socialnämnden att följa upp situationen för den som är under 18 år efter 

att vård enligt LVU har upphört. Uppföljningsskyldigheten föreslås gälla oavsett 

samtycke från vårdnadshavaren och den unge, om han eller hon har fyllt 15 år. En 

uppföljning ska avslutas senast sex månader från det att socialnämndens 

uppföljningsskyldighet inträder. En uppföljning ska avslutas tidigare om socialnämnden 

finner skäl att inleda en utredning enligt 11 kap. 1 § första stycket SoL. Vid en 

uppföljning får socialnämnden konsultera sakkunniga och i övrigt ta de kontakter som 

behövs samt samtala med den unge utan vårdnadshavarens samtycke. Socialnämnden ska 

underrätta den unge, om han eller hon har fyllt 15 år, och vårdnadshavare som berörs när 

uppföljningen inleds respektive avslutas. 

Socialnämnden får befogenhet att besluta om drogtester för vårdnadshavare och 

föräldrar till barn som vårdas enligt LVU  

Socialnämnden föreslås få en befogenhet att i vissa situationer besluta att en 

vårdnadshavare eller en förälder till barn som vårdas enligt LVU ska lämna prov för 

kontroll av alkohol/droger inför umgänge och inför prövning av om vård enligt LVU ska 

upphöra. Syftet med förslaget är att tillföra socialnämnden ytterligare verktyg vid 

bedömning inför umgänge och inför prövning av om vård enligt 21 § LVU kan upphöra. 

Förslaget syftar till att bidra till att säkerställa barnens behov av trygghet och stabilitet 

och att ytterligare stärka principen om barnets bästa. Ett beslut av socialnämnden om att 

en vårdnadshavare eller en förälder ska lämna sådant prov föreslås kunna överklagas till 

allmän förvaltningsdomstol. 

Barnets bästa bör inte utgöra ett självständigt rekvisit vid bedömning av om vård enligt 

LVU ska upphöra 

I utredningen framförs flera skäl till att barnets bästa inte bör utgöra ett självständigt 

rekvisit vid bedömning av om vård enligt LVU ska upphöra. Bland annat framförs att vad 

som är barnets bästa är svårt att definiera och skiljer sig från situation till situation och 

från barn till barn. Det är svårt att i lagstiftningen ange några konkreta omständigheter 

som skulle kunna utgöra barnets bästa då det är olika för olika barn. Vård enligt LVU är 

en mycket ingripande åtgärd för det enskilda barnet och för barnets vårdnadshavare. Det 

är därför mycket viktigt att kraven på rättssäkerhet i lagstiftningen upprätthålls. Av 

rättssäkerhetsskäl är det viktigt att i lagstiftningen undvika formuleringar som är så 

allmänna att de kan ge upphov till tolkningsproblem och subjektiva bedömningar, vilket 

kan leda till ett godtyckligt ingripande i barnets och vårdnadshavarens fri- och rättigheter. 
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Rekvisiten för när tvångsvård ska inledas och upphöra måste vara klara och förutsebara 

och även i övrigt vara utformade på ett rättssäkert sätt.  

Att införa ett självständigt rekvisit om barnets bästa vid bedömning av om tvångsvård ska 

upphöra strider vidare, enligt utredaren, mot de principer som LVU vilar på då det inte 

bör komma ifråga att tvångsvårda ett barn om inte förutsättningarna för tvångsvård längre 

är uppfyllda. Tvångsvård ska vidtas endast om det inte längre finns andra möjligheter. 

Om det inte längre finns förutsättningar för tvångsvård ska vården upphöra. 

Utredaren menar vidare att det finns verktyg i dag som är avsedda att skydda barn mot att 

behöva flytta från sitt familjehem om barnet har rotat sig där, bl.a. bestämmelserna om 

flyttningsförbud enligt 24 § LVU och överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § 

föräldrabalken.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att de förslag som presenteras i promemorian Barnets bästa 

när vård enligt LVU upphör bidrar till att stärka principen om barnets bästa och 

säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt LVU och SoL. 

Förvaltningen ställer sig bakom de författningsförslag som presenteras i promemorian.    

Principen om barnets bästa stärks i samband med bedömning av om vård enligt LVU ska 

upphöra  

Förändringar av bestämmelse i 21 § LVU om att socialnämnden inte får besluta att vård 

med stöd av 2 § LVU ska upphöra förrän de omständigheter som föranledde vården har 

förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt innebär ingen förändring utifrån praxis 

men är en viktig markering om att vården inte får upphöra för tidigt. Om förändringen 

inte är varaktig och genomgripande riskerar barnets behov av trygghet, säkerhet och 

stabilitet att äventyras när barnet återförenas med sina vårdnadshavare efter avslutad vård. 

Vidare att rättssäkerheten för barn och vårdnadshavare förstärks då de i lag regleras att de 

omständigheter som föranledde vården måste förändras på ett varaktigt och 

genomgripande sätt för att vården ska upphöra. 

Flyttningsförbud syftar till att förhindra en hemtagning då barnet har behov av en 

långsammare återflyttning till vårdnadshavaren men vårdnadshavaren inte medger detta. 

Att socialnämnden får en skyldighet att överväga om det finns skäl att ansöka om 

flyttningsförbud när barn är placerat i enskilt hem säkerställer att socialnämnden beaktar 

bestämmelsen om flyttningsförbud vid övervägande eller prövning av om vården ska 

upphöra.  

Socialnämndens skyldighet att överväga överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § 

föräldrabalken tidigareläggs  

Syftet med bestämmelsen om överflyttning av vårdnaden är att förhindra att barn som 

rotat sig i ett familjehem blir uppryckta från en miljö där de funnit sig till rätta och har en 

förankring. Att socialnämndens får en skyldighet att överväga överflyttning av vårdnaden 

senast efter två års placering i samma familjehem säkerställer att socialnämnden beaktar 

bestämmelsen och bedöms öka tryggheten och stabiliteten för placerade barn.  

Socialnämnden ska följa upp barns situation efter det att vård enligt LVU har upphört  
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Förvaltningen instämmer i bedömningen av att det finns ett behov av att kunna följa upp 

barnets situation för att säkerställa att den blir trygg och stabil efter det att vård enligt 2 

eller 3 § LVU upphört. Att socialnämnden får en skyldighet att följa upp situationen för 

den som är under 18 år efter att vård enligt LVU upphört bedöms säkerställa trygghet och 

stabilitet för barn som vårdats med stöd av LVU.    

Socialnämnden får befogenhet att besluta om drogtester för vårdnadshavare och 

föräldrar till barn som vårdas enligt LVU  

Socialnämnden kan idag komma överens med vårdnadshavare eller förälder om att denne 

ska lämna drogtest men socialnämnden har inga möjligheter att besluta om drogtester. 

Konsekvensen av detta vid umgängesfrågor kan då bli att socialnämnden istället anser det 

nödvändigt att begränsa barnets kontakt med vårdnadshavaren eller föräldern. I de fall 

barn vårdas med stöd av LVU utifrån vårdnadshavare eller förälders 

missbruksproblematik ligger det i socialnämndens intresse att kunna förvissa sig om att 

en vårdnadshavare eller en förälder inte är påverkad av droger när denne ska umgås med 

barnet. Utifrån situationen, där ett barn vårdas med stöd av tvångslagstiftning, instämmer 

förvaltningen i utredningens bedömning om att en säker, trygg och drogfrimiljö för barnet 

vid umgänge väger tyngre än den inskränkning i den personliga integriteten och det 

intrång i den enskildes privatliv som ett beslut om drogtester innebär för vårdnadshavare 

eller förälder.  

I de fall grunden för LVU är missbruk hos vårdnadshavare instämmer förvaltningen i 

bedömningen av att socialnämnden bör ha möjlighet att besluta om drogtester inför 

bedömning av om vården enligt LVU ska upphöra (gäller endast förälder som är 

vårdnadshavare eftersom endast vårdnadshavare är part i ett mål enligt LVU). Resultat av 

drogtester kan då bidra till att säkerställa barnets behov av trygghet och skydd. 

Förvaltningen är av samma mening som utredaren om att en drogfri miljö för barnet efter 

avslutad vård enligt LVU är ett tyngre vägande skäl än de inskränkningar i 

integritetsskyddet, och det obehag som vårdnadshavare kan uppleva i samband med 

beslut om att lämna drogtest.   

Genom att i lag reglera socialnämndens möjlighet att besluta om drogtester blir det tydligt 

för vårdnadshavaren eller föräldern i vilka situationer socialnämnden har rätt att besluta 

om drogtester. Det blir också mer rättssäkert för vårdnadshavaren eller föräldern att få ett 

beslut som kan överklagas. 

Barnets bästa bör inte utgöra ett självständigt rekvisit vid bedömning av om vård enligt 

LVU ska upphöra 

Förslag om att barnets bästa bör vara ett eget rekvisit vid bedömning av om vård enligt 

LVU ska upphöra har varit föremål för flera tidigare utredningar och så även 

föreliggande. I tidigare utredningar har remissinstanser uttalat sig positivt om förslaget 

men remissinstanser har också uttryckt att förslaget kräver analys och utredning om 

förutsättningar för tillämpningen i praktiken.   

Förvaltningen har i sitt ställningstagande till föreliggande förslag diskuterat att barnets 

bästa som enskilt rekvisit skulle vara förenligt och ligga i linje med barnkonventionens 

bestämmelser. Diskussioner har förts om den objektiva och subjektiva bedömningen av 

vad som är barnets bästa samt huruvida socialtjänsten har möjlighet att luta sig mot 

kunskap och forskning om barns utveckling och anknytning för att bedöma vad som 
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faktiskt är barnets bästa. Dock instämmer förvaltningen i de argument som utredaren 

lyfter fram som bland annat handlar om att rekvisiten för när tvångsvård ska inledas och 

upphöra måste vara klara och förutsebara och även i övrigt vara utformade på ett 

rättssäkert sätt. Utifrån de tolkningssvårigheter som barnets bästa kan innebära ställer sig 

förvaltningen bakom utredningens förslag.  

Socialförvaltningen Centrum 
 

Michael Ivarson 

Förvaltningsdirektör 

 

 

 

 



 

Göteborgs Stad socialnämnd Hisingen, protokollsutdrag 1 (2) 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

§ 133 N166-0420/21 
 
Nämndsremiss - Författningsförslag i promemorian Barnets 
bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7)  
 
Beslut  

1. Socialnämnden Hisingen tillstyrker förslagen i promemorian Barnets bästa när 
vård enligt LVU upphör förutom vad gäller punkten att socialnämnden föreslås 
en skyldighet att följa upp situationen för den som är under 18 år efter vård enligt 
LVU har upphört och att uppföljningsskyldigheten föreslås gälla oavsett 
samtycke från vårdnadshavare och den unge om han eller hon har fyllt 15 år och 
punkten avseende att socialnämnden inte får besluta om att vård ska upphöra 
förrän de omständigheter som föranledde vården har förändrats på ett varaktigt 
och genomgripande sätt. Socialnämnden avslår således de föreslagna 
förändringarna i dessa punkter. 
 

2. Socialnämnden Hisingen översänder nedan yttrande tillsammans med 
förvaltningens yttrande i de delar som inte skiljer mot detta yrkande som eget 
yttrande till Stadsledningskontoret.  
 

3. Socialnämnden Hisingen förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Ärende 
Nämnden ska ta ställning till om författningsförslagen i promemorian Barnets bästa när 
vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7) tillstyrks, avstyrks eller om nämnden inte tar 
ställning till förslagen. Remissvaret innehåller en kort sammanfattning av 
författningsförslagen, förvaltningens synpunkter och bedömningar. Ärendet har översänts 
till Socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost samt Sydväst för yttrande. Remissvaren 
ska ha inkommit till Stadsledningskontoret senast den 26 maj, SLK dnr 0559/21. 
 

Handling 
1. Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7) 
2. Yrkande från M och L, daterat 2021-05-21 

 

Yrkanden 
1. Rickard Eriksson (M) yrkar bifall på yrkandet från M och L med korrigering av 

första beslutssats till följande lydelse:  
 
Socialnämnden Hisingen tillstyrker förslagen i promemorian Barnets bästa när 
vård enligt LVU upphör förutom vad gäller punkten att socialnämnden föreslås 

Socialnämnd Hisingen 
 

  



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

 

Socialnämnd Hisingen 
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en skyldighet att följa upp situationen för den som är under 18 år efter vård enligt 
LVU har upphört och att uppföljningsskyldigheten föreslås gälla oavsett 
samtycke från vårdnadshavare och den unge om han eller hon har fyllt 15 år och 
punkten avseende att socialnämnden inte får besluta om att vård ska upphöra 
förrän de omständigheter som föranledde vården har förändrats på ett varaktigt 
och genomgripande sätt. Socialnämnden avslår således de föreslagna 
förändringarna i dessa punkter. 

Peter Svanberg (D) yrkar bifall på yrkandet från M och L med korrigering av första 
beslutssatsen. 

Marie Brynolfsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag på beslut och yrkar avslag 
på yrkandet från M och L. 

Viktor Stenlöf (S) yrkar bifall på förvaltningens förslag på beslut och yrkar avslag på 
yrkandet från M och L. 

Propositionsordning  
Ordförande Simona Mohamsson (L) ställer proposition på förvaltningens tjänsteutlåtande 
mot yrkandet från M och L med korrigering av första beslutssats och finner att nämnden 
bifaller yrkandet från M och L med korrigering av första beslutssats. Ingen omröstning 
begärs.  

Protokollsutdrag skickas till 
Expediering sker till Stadsledningskontoret dnr 0559/21 
 

Dag för justering 
2021-05-25 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Sekreterare 
Tea Aracic 

 

 

Ordförande 
Simona Mohamsson (L) 

 

Justerande 
Sara Carlsson Hägglund (V) 

 



Yrkande angående nämndsremiss - 
Författningsförslag i promemorian Barnets 
bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7) 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden Hisingen tillstyrker förslagen i promemorian Barnets bästa när 

vård enligt LVU upphör förutom vad gäller punkten att socialnämnden 
föreslås en skyldighet att följa upp situationen för den som är under 18 år efter 
vård enligt LVU har upphört och att uppföljningsskyldigheten föreslås gälla 
oavsett samtycke från vårdnadshavare och den unge om han eller hon har fyllt 
15 år samt att socialnämnden inte får besluta om att vård ska upphöra förrän 
de omständigheter som föranledde vården har förändrats på ett varaktigt och 
genomgripande sätt.  Socialnämnden avslår således de föreslagna 
förändringarna i dessa punkter.  

2. Socialnämnden Hisingen översänder nedan yttrande tillsammans med 
förvaltningens yttrande i de delar som inte skiljer mot detta yrkande som eget 
yttrande till Stadsledningskontoret.  

3. Socialnämnden Hisingen förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Yrkandet 

Det är korrekt att vården inte ska upphöra innan de omständigheter som 
föranledde vården har förändrats. I nuvarande lagstiftning framgår att vården ska 
upphöra när vården inte längre behövs (21 §). Att ändra denna skrivning till att 
vården inte ska upphöra förrän de omständigheter som föranledde vården har 
förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt är en förändring som är mer 
omfattande än vad det vid en första anblick kan se ut som. Det må vara så att man 
med detta söker nå vad som åsyftas i barnkonventionen, men det finns en stor risk 
att detta gör att vården och därmed tvånget för den enskilde förlängs mer än 
nödvändigt. Det är även så att det kan orsaka oklarheter för den enskilde 
socialsekreteraren som visserligen anser att vården inte behövs men att då avgöra 

Socialnämnden Hisingen

Yrkande  
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vad som är varaktigt och genomgripande kan leda till rättsosäkerhet och dels men 
för den enskilde samt betydande ekonomiska konsekvenser för nämnden och det 
allmänna. I vissa fall är därtill omhändertaganden enligt LVU korta av sin natur, 
en akut uppkommen situation som därefter kan övergå i frivillig vård och/eller att 
den akuta faran som föranledde upphört. Att då ha som krav att det ändå krävs 
varaktig och genomgripande förändring kan motverka det syftet. Det viktiga torde 
vara att vården ska upphöra om den inte längre behövs och inte fortsätta onödigt 
länge, vilket gör att vården, beroende på skälen för vården, kan innebär att den 
förlängning som sker kan strida mot barnkonventionen.  

Vad gäller frågan om uppföljningsskyldigheten får anföras att förvaltningen i sitt 
yttrande enbart jämfört antal upphörda LVU under ett år (2020). Det torde i denna 
del göras en kontroll av en längre tidsperiod och inte enbart under ett år. Vidare 
innebär uppföljningen en arbetsinsats som troligen inte kan rymmas inom den 
nuvarande organisationen, vilket innebär nyanställningar. Själva uppföljningen 
som sådan är vidare oklar hur och på vilket sätt den ska ske samt vilken vinning 
den enskilde har av denna, utan detta synes enbart vara en ytterligare belastning 
för förvaltningen som tar fokus från kärnuppdraget. Konsekvensen avseende att 
inte gå med på uppföljningen är vidare oklar och frågan är då om den enskilde ska 
omhändertas återigen enligt LVU och då utan skäl. I kombination med att vården 
inte ska upphöra om det inte skett en varaktig och genomgripande förändring 
innebär detta att en vårdinsats som i nuläget enbart sker i ett par dagar eller ett par 
veckor kan pågå i ett år. En möjlighet för socialtjänsten att kontrollera och följa 
upp eventuella ny oro finns redan idag men att införa en skyldighet är en alltför 
ingripande åtgärd som riskerar legitimiteten för systemet.  

Socialnämnden Hisingen   ( ) 2 2
   
   



 

Göteborgs Stad, Socialförvaltningen Hisingen, tjänsteutlåtande 1 (8) 

 

Nämndsremiss - Författningsförslag i 
promemorian Barnets bästa när vård enligt 
LVU upphör (Ds 2021:7) 
Förslag till beslut 
Socialnämnden Hisingen 

1. Socialnämnden Hisingen tillstyrker förslagen i promemorian Barnets bästa när 
vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7) 

2. Socialnämnden Hisingen översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till Stadsledningskontoret. 

3. Socialnämnden Hisingen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Socialdepartementet har utrett hur principen om barnets bästa kan stärkas och hur 
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 kan 
säkerställas. I utredningen Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7) 
redogörs för förslag till lagändringar för att möjliggöra detta.  

Genom föreslagna förändringar avser utredaren att tydliggöra socialtjänstens ansvar för 
att använda tillgängliga verktyg. 

Förvaltningen redogör nedan för förslagen i korthet samt för förvaltningens bedömning. 
 
Promemorians innehåll i korthet:  

-Socialnämnden får inte besluta om att vård ska upphöra förrän de omständigheter som 
föranledde vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. 

-Socialnämnden ska överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud i samband 
med att socialtjänsten överväger eller prövar om vård enligt LVU fortfarande behövs.  

-Socialnämnden ska senast när barnet varit placerad i samma familjehem under två år 
särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden. 

Socialförvaltningen Hisingen 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-04-14 
Diarienummer N166-0420/21 
 

Handläggare: Alexis Ljungkvist 
alexis.ljungkvist@socialhisingen.goteborg.se 
Alex Hirschi 
alex.hirschi@socialhisingen.goteborg.se 
Elisabeth Johansson 
elisabeth.h.Johansson@socialhisingen.goteborg.se  
Anette Hall 
anette.hall@socialhisingen.goteborg.se 
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-Socialnämnden föreslås en skyldighet att följa upp situationen för den som är under 18 år 
efter vård enligt LVU har upphört. Uppföljningsskyldigheten föreslås gälla oavsett 
samtycke från vårdnadshavare och den unge om han eller hon har fyllt 15 år.    

-Socialnämnden föreslås få befogenhet att i vissa situationer besluta att en 
vårdnadshavare eller förälder till barn som vårdas enligt LVU ska lämna drogtest inför 
umgänge och inför prövning av om vård ska upphöra.  

Förvaltningen ställer sig positiv till de föreslagna förändringarna. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslaget kräver ett mer omfattande arbete av socialsekreterare och 
familjehemssekreterare än vad som utförs idag vilket blir en fråga om ekonomiska 
resurser. 

Vid själva upphörandet av vård har utredningen landat på att det krävs ett extra arbete om 
cirka 40 timmar per barn i uppföljning. Under 2020 beslutades om upphörande av vård 
enligt LVU i 15 fall i Hisingens tidigare stadsdelar där personen var under 18 år. En 
beräkning baserad på dessa uppgifter ger en ungefärlig kostnad på 210 000 kr per år (15 x 
40 h=600 h. 600 h x 350 kr=210 000 kr).  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Socialtjänstens arbete utgår ifrån Barnkonventionen och att alla barn har samma 
rättigheter och lika värde, att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn och att 
alla barn har en inneboende rätt till livet, överlevnad och utveckling. Alla barn har också 
rätt att få uttrycka sin mening och få den respekterad. 

Att socialnämnden inte ska besluta om vårdens upphörande innan de omständigheter som 
föranledde vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt svarar direkt 
upp mot Barnkonventionens intentioner. Likaså kravet på att överväga flyttningsförbud 
när ett barn är placerat i familjehem eller annat enskilt hem i samband med att 
socialnämnden överväger eller prövar om vård fortfarande behövs. Det förslaget omfattar 
både barn som vårdas med stöd av LVU och med stöd av SoL. 

Socialnämndens beslut om drogtester för vårdnadshavare och föräldrar till barn som 
vårdas med stöd av LVU kan överklagas till förvaltningsdomstol. Det innebär en större 
rättssäkerhet jämfört med nu, då det händer att det ställs krav på drogtest före umgänge 
utan lagstöd.  

I detta sammanhang kan också nämnas att regeringen den 11 juni 2020 gett 
Socialstyrelsen i uppdrag att under perioden 2020–2022 stödja kommunerna när de 
utvecklar sitt arbete med att rekrytera familjehem i syfte att nå ut till fler familjehem och 
en större bredd av familjehem. 
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Samverkan 
Ärendet samverkas i lokal samverkansgrupp (LSG) barn och unga, myndighet och resurs 
den 10 maj 2021 och information om ärendet lämnas på förvaltningens gemensamma 
samverkansgrupp (FSG) den 18 maj 2021. 

 

Bilagor 
1. Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7) 
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Ärendet  
Nämnden ska ta ställning till om författningsförslagen i promemorian Barnets bästa när 
vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7) tillstyrks, avstyrks eller om nämnden inte tar 
ställning till förslagen. 
 
Remissvaret innehåller en kort sammanfattning av författningsförslagen, förvaltningens 
synpunkter och bedömningar. 

Ärendet har översänts till Socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost samt Sydväst för 
yttrande. Remissvaren ska ha inkommit till Stadsledningskontoret senast den 26 maj dnr 
0559/21. 

Beskrivning av ärendet 
Stadsledningskontoret begär yttrande över Remiss från Socialdepartementet - 
Författningsförslag i promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7) 
 
Förslag om författningsändringar och förvaltningens bedömning 
 
Socialnämnden får inte besluta att vård ska upphöra förrän de omständigheter som 
föranledde vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt 

I syfte att stärka tryggheten, säkerheten och stabiliteten för barn och tillvarata barnets 
bästa föreslås i promemorian att en bestämmelse införs i 21 § LVU som innebär att 
socialnämnden inte får besluta att vård ska upphöra förrän de omständigheter som 
föranledde vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. Utredaren 
menar att förändringen innebär en tydlighet för socialnämnden och är viktig ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv. Förslaget innebär att lagtexten förändras så den överensstämmer 
med den rättspraxis som utvecklats. 
 
Förvaltningen bedömer att förslaget bidrar till syftet att tillvarata barnets bästa. 
 
 
Socialnämnden ska överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud i samband 
med att socialtjänsten överväger eller prövar om vård enligt LVU fortfarande behövs 

I syfte att ytterligare stärka tryggheten och säkerheten för placerade barn samt principen 
om barnets bästa föreslås att socialnämnden ska överväga om det finns skäl att ansöka om 
flyttningsförbud enligt 24 § LVU när ett barn är placerat i ett familjehem eller annat 
enskilt hem och socialnämnden överväger eller prövar om vård fortfarande behövs.  
Redan idag får förvaltningsrätten, efter ansökan av socialnämnden, förbjuda den som har 
vårdnaden om en underårig att ta denne från ett enskilt hem om det finns en påtaglig risk 
för att den unges hälsa eller utveckling skadas om han eller hon skiljs från hemmet. 
Genom förslaget säkerställs att socialnämnden beaktar bestämmelsen om flyttningsförbud 
vid övervägande eller prövning av om vården ska upphöra. Förslaget omfattar både barn 
som vårdas med stöd av LVU och med stöd av SoL.  
 
I samband med beslut om upphörande av vård enligt LVU eller i samband med 
vårdnadshavarnas begäran bör socialnämnden ta ställning till om barnet omedelbart kan 
återvända hem till vårdnadshavarna eller om några insatser från socialtjänstens sida 
behövs för att underlätta en återförening. Om socialnämnden finner att barnet inte kan 
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återvända hem utan påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas och går 
vårdnadshavarna inte med på att barnet stannar kvar i familjehemmet, bör en ansökan om 
flyttningsförbud omedelbart ges in till förvaltningsrätten (prop. 1989/90:28 s. 119).  
 
Socialstyrelsen föreslås få i uppdrag att öka socialtjänstens kunskap om flyttningsförbud 
och ta fram ett stöd om möjligheten att ansöka om flyttningsförbud och besluta om 
tillfälligt flyttningsförbud. 

Förvaltningen bedömer att förslaget bidrar till syftet att tillvarata barnets bästa. 
 
 
Socialnämndens skyldighet att överväga överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § 
föräldrabalken tidigareläggs  
 
När den unge har varit placerad i samma familjehem under tre år från det att placeringen 
verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om 
överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrarna, enligt nu gällande lagstiftning (13 
§ LVU och 6 kap. 8 § SoL).  
I promemorian föreslås att socialnämnden ska göra ett sådant övervägande när barnet 
varit placerat i samma familjehem under två års tid. Ett skäl för detta är att majoriteten av 
de barn som blir kvar i vården under lång tid är barn som placerats i tidig eller mycket 
tidig ålder, mellan noll och tre år. Två år är då en relativt lång tid satt i relation till barnets 
ålder och mognad. Det är angeläget att dessa barns situation uppmärksammas och att 
deras uppväxt så långt det är möjligt tryggas.  
 
Förvaltningen bedömer att förslaget bidrar till syftet att tillvarata barnets bästa. 
 
 
Socialnämnden ska följa upp barns situation efter det att vård enligt LVU har upphört   
 
Socialnämnden har med gällande lagstiftning möjlighet att följa upp barns situation i 
vissa situationer efter det att en placering i ett familjehem eller i ett hem för vård eller 
boende har upphört, även om samtycke saknas från vårdnadshavare eller den unge. För att 
socialnämnden ska få göra en sådan uppföljning krävs att barnet bedöms vara i särskilt 
behov av nämndens stöd eller skydd men att samtycke till sådan åtgärd saknas samt att 
förhållanden som avses i LVU inte föreligger. 
Socialnämnden är dock inte skyldig att göra en uppföljning. 
 
I syfte att öka tryggheten och stabiliteten för barn efter avslutad vård enligt LVU föreslås 
en skyldighet för socialnämnden att följa upp situationen för den som är under 18 år efter 
att vård enligt LVU har upphört. Uppföljningsskyldigheten föreslås gälla oavsett 
samtycke från vårdnadshavaren och den unge, om han eller hon har fyllt 15 år. 
Uppföljningen ska pågå som längst i sex månader. Förslaget föreslås gälla oavsett om 
barnet har vårdats med stöd av 2 eller 3 § LVU och om barnet ska återförenas med sina 
vårdnadshavare eller inte. 
 
Förvaltningen bedömer att förslaget bidrar till syftet att tillvarata barnets bästa. 
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Socialnämnden får befogenhet att besluta om drogtester för vårdnadshavare och 
föräldrar till barn som vårdas enligt LVU 
 
Enligt vad som framkommer i promemorian är det tämligen vanligt att föräldrar inför 
umgänge lämnar drogtester. I samband med en prövning av om vård enligt LVU ska 
upphöra är det mindre vanligt. Då det idag saknas lagstiftning som möjliggör för 
socialnämnden att kräva att vårdnadshavare till placerade barn ska lämna drogtester, 
behöver det ske på frivillig väg. 
I promemorian förs dock ett resonemang om det egentligen sker frivilligt, då det ofta 
uttrycks som ett villkor exempelvis i samband med beslut om umgängesbegränsning och 
om ett sådant villkor har lagstöd. En hänvisning till ett JO-beslut görs: 
 
I JO-beslut den 23 mars 2016 (JO 2016/17 s. 548, dnr 38-2015) riktade JO kritik mot en 
socialnämnd för att nämnden i samband med beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § 
LVU angivit som särskilt villkor för umgänget att föräldrarna skulle lämna drogtest i 
samband med umgängestillfället. JO prövade om det finns lagliga möjligheter att ställa 
upp ett sådant villkor. Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot 
påtvingat kroppsligt ingrepp (2 kap. 6 § regeringsformen). Skyddet får enligt vissa 
förutsättningar begränsas genom lag. Ett ingrepp är påtvingat om det allmänna 
disponerar över maktmedel för att genomdriva åtgärden eller om den enskildes motstånd 
bryts genom hot om någon sanktion. Det villkor om drogtest som socialnämnden hade 
beslutat om kan enligt JO:s mening inte betraktas som något annat än ett beslut som 
innebär tvång för den enskilde att underkasta sig ett kroppsligt ingrepp. (Ds 2021:7, s 
111) 
 
Utifrån hänsynen till barnets bästa föreslås att det införs en möjlighet för socialnämnden 
att föreskriva att en förälder ska uppvisa resultat av drogtest när han eller hon ska ha 
umgänge med ett barn som vårdas med stöd av LVU samt i samband med att en prövning 
av om vård enligt LVU ska upphöra sker. Härigenom kan det säkerställas att barnets 
behov, trygghet och skydd blir tillgodosett. 
 
Genom att i lag reglera socialnämndens möjlighet att besluta om drogtester blir det också 
mer rättssäkert för vårdnadshavaren i och med att beslutet kan överklagas. 
 
Förvaltningen bedömer att förslaget bidrar till syftet att tillvarata barnets bästa. 

 

Ett självständigt rekvisit om barnets bästa bör inte införas vid bedömning av om vård 
enligt LVU ska upphöra  

Vård enligt LVU är en mycket ingripande åtgärd både för barnet och för barnets 
vårdnadshavare. Det är därför mycket viktigt att kraven på rättssäkerhet i lagstiftningen 
upprätthålls och att formuleringar som kan innebära tolkningsproblem undviks. Vad som 
är barnets bästa är inte närmare definierat i LVU. Vad som kan anses utgöra barnets bästa 
kan inte definieras en gång för alla utan måste kopplas till det individuella barnet och 
barnets situation. 

I promemorian kommer utredaren fram till att barnets bästa inte bör utgöra ett 
självständigt rekvisit vid bedömning av om vård enligt LVU ska upphöra. 

Förvaltningen tar inte ställning till förslaget. 
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Förvaltningens bedömning 
Socialnämnden får inte besluta att vård ska upphöra förrän de omständigheter som 
föranledde vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt 
 
Förvaltningen bedömer att tryggheten, säkerheten och stabiliteten för barn stärks och att 
barnets bästa tillvaratas genom att i lagtexten ange att omständigheterna som låg till 
grund för tvångsvården ska ha förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt.  
Bedömningen är också att förslaget innebär att det i viss mån blir tydligare för 
socialnämnden vad som krävs för att vården ska upphöra, jämfört med dagens skrivning i 
21§ LVU. Men trots att det ses som ett förtydligande i lagtexten, kan det vara en svår 
bedömning att göra huruvida förändringen är varaktig och genomgripande.  
 
Socialnämnden ska överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud i samband 
med att socialtjänsten överväger eller prövar om vård enligt LVU fortfarande behövs 
 
Möjligheten att ansöka om flyttningsförbud finns idag, men används i ganska liten 
utsträckning. Genom den förändring som nu föreslås säkerställs att socialnämnden i 
samband med övervägandet alltid gör en bedömning av om det finns behov av 
flyttningsförbud och därmed använder sig av detta verktyg om det finns behov. 
Förvaltningen bedömer att denna förändring stärker tryggheten och säkerheten för det 
placerade barnet samt principen om barnets bästa. 
 
Det är positivt att nämnden inte enbart ska ta ställning till om grunderna för vård kvarstår 
i samband med en hemtagningsbegäran utan att det öppnas en möjlighet till en annan 
bedömning om vad som är barnets bästa genom flyttningsförbud. 
 
Det är positivt att Socialstyrelsen har fått i uppdrag att öka kunskapen om 
flyttningsförbud och om att besluta om tillfälligt flyttningsförbud och ta fram ett 
stödmaterial. 
 
Socialnämndens skyldighet att överväga överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § 
föräldrabalken tidigareläggs  
 
Genom att tidigarelägga första övervägandet kan tryggheten och stabiliteten öka och 
principen om barnets bästa stärkas för fler placerade barn. Det är viktigt att 
familjehemmets behov av fortsatt stöd kan tillgodoses även efter en 
vårdnadsöverflyttning för att familjehemmen i en utökad utsträckning ska vilja ta över 
vårdnaden. Det blir också viktigt att säkra att stödet i skolan till barnet som under 
placeringen tillhandahölls genom Skolfam fortsätter.  
 
Socialnämnden ska följa upp barns situation efter det att vård enligt LVU har upphört 
   
Som tidigare nämnts är det en svår bedömning att göra, vid prövning av om vård enligt 
LVU ska upphöra, om förändringen är varaktig och genomgripande. Genom denna 
förändring i lagen får socialnämnden genom uppföljning under sex månader en möjlighet 
att säkerställa att situationen för barnet är trygg och stabil. 
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Socialnämnden får befogenhet att besluta om drogtester för vårdnadshavare och 
föräldrar till barn som vårdas enligt LVU 
 
Förvaltningens bedömning är att möjligheten att besluta om att vårdnadshavare ska lämna 
drogtest stärker barnets trygghet och säkerhet samtidigt som det stärker föräldrarnas 
rättssäkerhet genom möjligheten att överklaga beslutet. 

Ett självständigt rekvisit om barnets bästa bör inte införas vid bedömning av om vård 
enligt LVU ska upphöra  
 
Förvaltningen är ambivalent i frågan och väljer att inte ta ställning till förslaget.  
Risken för godtycklighet och därmed rättsosäkerhet finns, då begreppet ”barnets bästa” 
inte är tydligt definierat. Detta måste undvikas särskilt vid så ingripande beslut.  Det kan 
finnas en risk för att begreppet “barnets bästa” används när övrigt utredningsmaterial inte 
helt räcker till att påvisa behovet av vård med stöd av LVU eller avsaknad av det.  

Begreppet används idag i LVU och andra författningar. Redan i 1 § LVU påtalas att ”Vid 
beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara avgörande”.  Det gäller 
således även vid beslut om upphörande av vård enligt 21 § LVU. Även om vad som är 
bäst för barnet skiljer sig åt mellan olika barn skulle ett försök till en definition kunna 
utgöra ett stöd vid exempelvis prövning av om LVU-vård ska upphöra eller inte. 
Möjligen skulle ”barnets bästa” då kunna vara ett självständigt rekvisit för vård enligt 
LVU. 

Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att promemorians förslag stärker principen 
om barnets bästa och i högre grad än lydelsen i nu gällande författningar säkerställer 
trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt LVU och SoL. Därmed 
tillstyrker förvaltningen förslagen om lagändringar i promemorian Barnets bästa när vård 
enligt LVU upphör (Ds 2021:7). 

 

 

 

Christina Alvelin  

 

Förvaltningsdirektör  

 

Alexis Ljungkvist         Alex Hirschi 

 

Avdelningschef             Avdelningschef 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

Svar på remiss gällande barnets bästa när 
vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7) 

§ 183, N163-0778/21 

Ärendet  

Socialdepartementet har utrett hur principen om barnets bästa kan stärkas vid 

beslut om upphörande av tvångsvård enligt lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU). Uppdraget har slutförts med överlämnandet av denna 

promemoria.  

 

Stadsledningskontoret önskar att socialnämnd Nordost yttrar sig om denna remiss 

senast 26 maj. 

Handling 

Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-04-16. 

Beslut 

Socialnämnd Nordost beslutar att  

1. Tillstyrka förslagen i Barnets bästa när vård enligt LVU upphör Ds 

2021:7 med beaktande av de synpunkter som framkommer i 

förvaltningens tjänsteutlåtande.  

2. Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder 

detta till Stadsledningskontoret.  

3. Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

 ___________ 

Expedieras 

Stadsledningskontoret 

 

 

 

Dag för justering 

2021-05-25 

 

Socialnämnd Nordost 
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Sammanträdesdatum: 2021-05-25 

 

Socialnämnd Nordost 
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Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sekreterare 

Annika Funkqvist 

 

 

Ordförande 

Johan Fält 

 

Justerande 

Frida Tånghag 
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Svar på remiss gällande barnets bästa när 
vård enligt LVU upphör 

Förslag till beslut 
Socialnämnd Nordost beslutar att  

1. Tillstyrka förslagen i Barnets bästa när vård enligt LVU upphör Ds 2021:7 med 

beaktande av de synpunkter som framkommer i förvaltningens tjänsteutlåtande.  

2. Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder detta 

till Stadsledningskontoret.  

3. Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

Ärendet  
Stadsledningskontoret önskar att socialnämnd Nordost yttrar sig om en remiss som 

inkommit från Socialdepartementet gällande författningsförslag i promemorian Barnets 

bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7). Svar på remissen ska lämnas till 

Socialdepartementet den 26 maj 2021. 

Sammanfattning 
Socialdepartementet har utrett hur principen om barnets bästa kan stärkas vid beslut om 

upphörande av tvångsvård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU). Uppdraget har slutförts med överlämnandet av promemorian Barnets bästa när 

vård enligt LVU upphör.  

I promemorian lämnas förslag till förändringar som syftar till att stärka principen om 

barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt 

LVU och socialtjänstlag (SoL).  

En ändring i bestämmelsen 21 § LVU om upphörande av vård föreslås i syfte att 

ytterligare stärka principen om barnets bästa vid bedömning om vård enligt LVU ska 

upphöra. Dessutom föreslås en skyldighet för socialnämnden att överväga om 

flyttningsförbud i samband med att vård enligt LVU upphör och likaså en skyldighet att 

överväga överflyttning av vårdnaden till den eller dem som vårdat barnet i ett familjehem 

efter två år istället för tre år. Vidare föreslås en obligatorisk skyldighet för socialnämnden 

att följa upp ett barns situation efter avslutad vård enligt LVU. Utöver ovanstående 

föreslås att socialnämnden får befogenhet att besluta om drogtester för vårdnadshavare 

och föräldrar till barn som vårdas enligt LVU vid umgänge och inför prövning av om 

Socialförvaltning Nordost 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-04-16 

Diarienummer N163-0778/21 

 

Handläggare 

Antonia Dahl Palmqvist, Karen Alvstad 

Telefon: 031-365 44 26, 031-365 53 33 

E-post: 

antonia.dahl.palmqvist@socialnordost.goteborg.se 

karen.alvstad@socialnordost.goteborg.se 
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vård enligt LVU ska upphöra samt att detta beslut ska vara möjligt att överklaga till 

Förvaltningsrätten.  

Förvaltningen bedömer att förslagen kommer att ge förutsättning för ökad trygghet, 

säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt LVU samt att förslagen kommer 

medföra att barnets bästa stärks. I förvaltningens bedömning återges dock en diskussion 

om huruvida barnets bästa bör vara ett självständigt rekvisit samt framför även att 

förslaget om att socialnämnden ska vara skyldig att överväga förflyttningsförbud kan 

innebära en ökad handläggning.  

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av socialministern har Socialdepartementet utrett hur principen om barnets 

bästa kan stärkas vid beslut om upphörande av tvångsvård enligt lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). Uppdraget har slutförts med överlämnandet av 

promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör. I promemorian lämnas förslag 

som syftar till att stärka principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och 

stabilitet för barn som vårdas enligt LVU och socialtjänstlagen (SoL). Förslagen, som 

presenteras nedan, föreslås träda i kraft den 1 mars 2022.  

Barnets bästa i samband med upphörande av vård 

När vård med stöd av LVU inte längre behövs ska socialnämnden enligt 21 § LVU 

besluta att vården ska upphöra. I syfte att ytterligare stärka tryggheten, säkerheten och 

stabiliteten för barn och tillvarata barnets bästa föreslås i promemorian att en 

bestämmelse införs i 21 § LVU som innebär att socialnämnden inte får besluta att vård 

ska upphöra förrän de omständigheter som föranledde vården har förändrats på ett 

varaktigt och genomgripande sätt. Förslaget omfattar barn som vårdas enligt 2 § LVU. 

Det har tidigare diskuterats huruvida barnets bästa ska utgöra ett självständigt rekvisit vid 

prövning av om vården ska upphöra eller inte. Utredaren föreslår nu att barnets bästa inte 

ska användas som ett självständigt rekvisit vid prövning av om vården ska upphöra. 

Skälen till det är att vård enligt LVU är en mycket ingripande åtgärd för det enskilda 

barnet och för barnets vårdnadshavare. Det är därför viktigt att kraven på rättssäkerhet i 

lagstiftningen upprätthålls och därmed att undvika formuleringar som är så allmänna att 

de kan ge upphov till tolkningsproblem och subjektiva bedömningar, vilket i sig skulle 

kunna leda till ett godtyckligt ingripande i barnets och vårdnadshavarens fri- och 

rättigheter. Att införa ett självständigt rekvisit om barnets bästa vid bedömning av om 

tvångsvård ska upphöra strider vidare mot de principer som LVU vilar på, då det inte bör 

komma ifråga att tvångsvårda ett barn om inte förutsättningarna för tvångsvård längre är 

uppfyllda. Tvångsvård ska vidtas endast om det inte finns andra möjligheter.  

Enligt 24 § LVU får förvaltningsrätten, efter ansökan av socialnämnden, för viss tid eller 

tills vidare förbjuda den som har vårdnaden om en underårig att ta denne från ett 

familjehem om det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas 

om han eller hon skiljs från hemmet, ett så kallat flyttningsförbud. I syfte att ytterligare 

stärka tryggheten och säkerheten för placerade barn i familjehem föreslås att 

Socialnämnden, vid varje övervägande eller prövning av om vård fortfarande behövs, blir 

skyldig att överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud. Förslaget omfattar 

både barn som vårdas med stöd av LVU och med stöd av SoL.  
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Socialnämndens skyldighet att överväga överflyttning av vårdnaden enligt 6 

kap. 8§ tidigareläggs 

Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i ett familjehem och det är uppenbart att 

det är bäst för barnet att fortsatt vara placerad i familjehemmet samt att vårdnaden flyttas 

över till den eller dem som har tagit emot barnet, ska rätten utse denne eller dessa att 

såsom särskilt förordnade vårdnadshavare utöva vårdnaden om barnet, enligt 6 kap. 8 § 

första stycket föräldrabalken. Socialnämnden prövar talan om överflyttning av vårdnaden 

enligt 6 kap. 8 § andra stycket föräldrabalken.  

I dag ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning 

av vårdnaden enligt 13 § LVU och 6 kap. 8 § SoL när barnet har varit placerad i samma 

familjehem under tre år från det att placeringen verkställdes. I promemorian föreslås att 

socialnämnden senast när barnet varit placerad i samma familjehem under två år särskilt 

ska överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden. Förändringen 

innebär endast att skyldigheten att överväga tidigareläggs. 

Socialnämndens uppföljningsskyldighet när vård enligt LVU har upphört 

I syfte att öka tryggheten och stabiliteten för barn efter avslutad vård enligt LVU föreslås 

en skyldighet för socialnämnden att följa upp situationen för den som är under 18 år efter 

att vård enligt LVU har upphört. Uppföljningsskyldigheten föreslås gälla oavsett 

samtycke från vårdnadshavaren och den unge, om han eller hon har fyllt 15 år. En 

uppföljning ska avslutas senast sex månader från det att socialnämndens 

uppföljningsskyldighet inträder. En uppföljning ska avslutas tidigare om socialnämnden 

finner skäl att inleda en utredning enligt 11 kap. 1 § första stycket SoL. Vid en 

uppföljning föreslås att socialnämnden får konsultera sakkunniga och i övrigt ta de 

kontakter som behövs samt samtala med den unge utan vårdnadshavarens samtycke. 

Socialnämnden ska i dessa fall underrätta den unge, om han eller hon har fyllt 15 år, och 

vårdnadshavare som berörs när uppföljningen inleds och när den avslutas. 

Socialnämnden får besluta om drogtester för vårdnadshavare och föräldrar till 

barn som vårdas enligt LVU 

Socialnämnden föreslås få en befogenhet att i vissa situationer besluta att en 

vårdnadshavare eller en förälder till barn som vårdas enligt LVU ska lämna prov för 

kontroll av om denne är påverkad av alkoholhaltiga drycker, narkotika m.m. inför 

umgänge och inför prövning av om vård enligt LVU ska upphöra. Syftet med förslaget är 

att tillföra socialnämnden ytterligare verktyg vid bedömning inför umgänge och inför 

prövning av om vård enligt 21 § LVU kan upphöra. Förslaget syftar till att bidra till att 

säkerställa barnens behov av trygghet och stabilitet och att ytterligare stärka principen om 

barnets bästa. Ett beslut av socialnämnden om att en vårdnadshavare eller en förälder ska 

lämna ett sådant prov föreslås kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslaget om att socialnämnden ska följa upp barns situation efter avslutad vård enligt 

LVU bedöms medföra ökade kostnader för förvaltningen. I promemorian görs ett 

antagande om att uppföljningsinsatsen i genomsnitt kan beräknas till cirka 40 timmar per 

avslutad placering. Under år 2020 avslutade de tidigare stadsdelsförvaltningarna Angered 

och Östra Göteborg totalt 65 placeringar enligt LVU, vilket skulle generera en ökad 

personalkostnad om ca. 920 tkr. Förvaltningen gör bedömningen att framräknad arbetstid 

om 40 arbetstimmar i uppföljningssyfte per avslutad placering är att räkna i underkant.  
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Övriga förslag i promemorian bedöms endast medföra marginella kostnadsökningar 

eftersom det faller inom ramen för den handläggning och överväganden som 

förvaltningen gör idag.   

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
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. Sammantaget görs bedömningen att samtliga förslag som 

föreslås i promemorian stärker barnrättsperspektivet för placerade barn och unga. 

Syftet med förslagen är att öka tryggheten, säkerheten och stabiliteten för barn som far 

illa eller som riskerar att fara illa. Uppnås detta syfte gör förvaltningen bedömningen att 

stora vinster ges, såväl för den enskilda individen som för samhället i stort, på så sätt att 

dessa barn ges bättre förutsättningar vad gäller hälsa, utbildning, personlig utveckling och 

yrkesliv. Att ges goda möjligheter att utvecklas väl är en förutsättning för att senare 

kunna bidra till samhällets utveckling och välfärd. På så sätt finns det även en naturlig 

koppling i bedömningen mellan den sociala och ekonomiska dimensionen.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens samlade bedömning är att de förslag som presenteras i promemorian 

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör bidrar till att stärka principen om barnets bästa 

och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt LVU och SoL.  

Förvaltningen kommer nedan att redogöra för vidare reflektioner och diskussioner som 

förts under respektive förslag till förändring.  

Barnets bästa i samband med upphörande av vård 

Förvaltningen ställer sig bakom förslaget om förändringen av bestämmelsen i 21 § LVU, 

som innebär att socialnämnden inte får besluta att vård med stöd av 2 § LVU ska upphöra 

förrän de omständigheter som föranledde vården har förändrats på ett varaktigt och 

genomgripande sätt. Förslaget innebär ingen förändring utifrån praxis men bedöms vara 

en viktig markering i lagtexten om att vården inte får upphöra för tidigt.  

Utredarens bedömning om att barnets bästa inte ska utgöra ett självständigt rekvisit vid 

prövning av om vården ska upphöra har däremot krävt ett vidare resonemang. 

Förvaltningen har diskuterat att barnets bästa som självständigt rekvisit skulle vara 

förenligt och ligga i linje med barnkonventionens bestämmelser och ur det perspektivet 

kunna utgöra ökad trygghet och skydd för barnet. Diskussioner har förts om den objektiva 

och subjektiva bedömningen av vad som är barnets bästa samt huruvida socialtjänsten har 

möjlighet att luta sig mot kunskap och forskning om barns utveckling och anknytning, i 

förhållande till familjehemsföräldrar, för att bedöma vad som faktiskt är barnets bästa. 

Resonemanget har slutligen landat i bedömningen att det vore omöjligt att definiera i 

lagtext vad som faktiskt är barnets bästa, då det skulle utgöra en allt för stor 

tolkningsfrihet vilket riskerar att ge motsatt effekt på barnets rätt till trygghet, säkerhet 

och skydd. Svårigheten att konkretisera vad barnets bästa är i förhållande till övriga 

rekvisit gällande när tvångsvård ska upphöra väger tyngre och därmed ställer sig 
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förvaltningen bakom utredningens argument om varför barnets bästa inte bör vara ett 

självständigt rekvisit.  

Gällande förslaget om att införa en skyldighet för socialnämnden att överväga om det 

finns skäl att ansöka om flyttningsförbud i samband med övervägandet om att vård enligt 

LVU ska upphöra gör förvaltningen följande bedömning. Införandet av en skyldighet att 

överväga ansökan om flyttningsförbud i vissa fall är lämpligt för att säkerställa att 

bestämmelsen beaktas. Då syftet med bestämmelsen är att se till barnets bästa genom att 

skydda denne från skadliga flyttningar bedöms förslaget vidare ge ökad trygghet och 

säkerhet för barnet. 

Förvaltningen gör samma bedömning gällande bestämmelserna som föreslås i samband 

med att ett övervägande om vård enligt SoL ska upphöra eller när vårdnadshavaren eller 

den unge, om han eller hon har fyllt 15 år, begär att vården enligt SoL ska upphöra. 

Socialnämndens skyldighet att överväga överflyttning av vårdnaden enligt 6 

kap. 8§ tidigareläggs 

Förändringen innebär en skyldighet för socialnämnden att överväga om det är aktuellt 

med vårdnadsöverflytt när ett barn varit placerat i ett familjehem efter två år istället för 

tre år. Förvaltningen bedömer inte att förändringen kommer att få några stora 

konsekvenser i handläggningen utan ser det som en möjlighet att tidigare genomföra en 

vårdnadsöverflytt om det bedöms vara barnets bästa. Förvaltningen ställer sig bakom 

förslaget. 

Sammantaget anser förvaltningen att förslaget om tidigareläggande av övervägande om 

en vårdnadsöverflytt i kombination med förslaget om övervägande om flyttningsförbud 

vårdnaden bidrar till ett ökat skydd för barnet såväl på kort som lång sikt, vilket än en 

gång tydliggör och säkerställer att barnets bästa beaktas trots att det inte utgör ett 

självständigt rekvisit vid frågan om vårdens upphörande enligt 21 § LVU. 

Socialnämndens uppföljningsskyldighet när vård enligt LVU har upphört 

I dag finns det möjlighet för socialnämnden att följa upp barnets situation efter att 

tvångsvården har upphört under två månader. Det nya förslaget innefattar istället en 

skyldighet att följa upp barnets situation, dock max under sex månader. Förvaltningen 

bedömer att det är viktigt att följa upp vården systematiskt för att säkerställa att barnets 

situation är stabil och trygg. Att uppföljningen föreslås kunna pågå i sex månader bedöms 

nödvändigt för att uppföljningen ska ge den verkan som förslaget syftar till. 

Att socialnämnden föreslås få lov att konsultera sakkunniga och i övrigt ta de kontakter 

som behövs samt samtala med den unge utan vårdnadshavarens samtycke bedöms ge 

förutsättningar för att följa upp vården på ett adekvat sätt. Förvaltningen ställer sig bakom 

förslaget. 

Socialnämnden får besluta om drogtester för vårdnadshavare och föräldrar till 

barn som vårdas enligt LVU 

Förslaget innebär att socialnämnden ges ett nytt verktyg att göra säkrare och bättre 

bedömningar inför ett umgänge eller inför ett upphörande av LVU vilket förvaltningen 

välkomnar och ställer sig bakom. 

Att vårdnadshavaren eller föräldern ges möjlighet att överklaga beslutet bedömer 

förvaltningen lämpligt utifrån rättssäkerheten då ett beslut att underkasta sig ett drogtest 

är en inskränkning i den personliga integriteten. 
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Förvaltningen bedömer att det finns en risk att umgängen ställs in och försenas på grund 

av ett överklagande och att det i sin tur riskerar att påverka barnet negativt. Behovet av att 

rättssäkra bedömningarna anses dock nödvändigt.  

Samverkan 
Information om ärendet kommer att lämnas på förvaltningens samverkansgrupp den 10 

maj och på lokal samverkansgrupp den 17 maj. 

 

Socialförvaltning Nordost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gitte Caous 

Förvaltningsdirektör 

 

Karen Alvstad 

Avdelningschef 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-05-26 

Svar på remiss - Författningsförslag i 
promemorian Barnets bästa när vård enligt 
LVU upphör (Ds 2021:7) 

§ 125, N165-0222/21 

Beslut 

1. Socialnämnd Sydväst tillstyrker förslagen i Barnets bästa när vård enligt LVU 

upphör Ds 2021:7 med beaktning av de synpunkter som framkommer i 

förvaltningens tjänsteutlåtande.  

2. Socialnämnd Sydväst antar tjänsteutlåtande Remissvar - Barnets bästa när vård 

enligt LVU upphör som nämndens eget yttrande och översänder detta till 

kommunstyrelsen. 

3. Socialnämnd Sydväst antecknar ett yttrande från V och FI till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har översänt socialdepartementets författningsförslag Barnets bästa när 

vård enligt LVU upphör Ds 2021:7 på remiss till socialnämnderna. Remissen ska vara 

kommunstyrelsen (stadsledningskontoret) tillhanda senast den 26 maj.  

Förslaget innefattar ställningstaganden och förslag till ändringar som rör vård inom LVU 

(lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Områdena som förslaget tar upp är:  

• 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  

Förvaltningen ställer sig i huvudsak mycket positiv till de förslag som framkommer i 

utredningen och föreslår att socialnämnden i sydväst ska tillstyrka förslagen men med 

beaktning av de synpunkter som framkommer.  

Förvaltningens synpunkter rör framförallt vad gäller att det finns risker för barnets bästa 

när det inte får användas som eget rekvisit vid bedömningen av upphörande av LVU vård, 

att överväganden av överflyttning av vårdnaden i samtliga fall efter två år kan vara för 

tidigt samt att det vore önskvärt att socialnämnden även vid uppföljning efter LVU vård 

har möjlighet att kräva drogtest. 

Handling 

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande med bilaga daterat den 6 maj 2021. 

Socialnämnd Sydväst 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-05-26 

 

 

 Socialnämnd Sydväst  
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Protokollsanteckning 

Företrädarna för V och FI antecknar följande yttrande till protokollet: 

Vi tycker som helhet att förvaltningens synpunkter på remissen är kloka. Vi delar dock 

inte uppfattningen att förslaget om att tidigarelägga övervägande av vårdnadsflytt (enligt 

6 kap 8 § föräldrabalken) till 2 år, istället för 3 år, skulle vara fel. Vi tycker att det är en 

rimlig förändring som i större utsträckning sätter barnets behov och rättigheter i 

centrum.   

Justering 

Socialnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 

2021-05-26 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Niklas Hall 

 

 

Ordförande 

Lena Olinder (M) 

 

Justerande 

Christian Larsson (V) 
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Remissvar - Barnets bästa när vård enligt LVU 
upphör  

Förslag till beslut 
Socialnämnd Sydväst 

1. Tillstyrker förslagen i Barnets bästa när vård enligt LVU upphör Ds 2021:7 

med beaktning av de synpunkter som framkommer i förvaltningens 

tjänsteutlåtande.  

2. Antar tjänsteutlåtande Remissvar - Barnets bästa när vård enligt LVU upphör 

som nämndens eget yttrande och översänds till stadsledningskontoret  

3. Paragrafen justeras omedelbart 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har översänt socialdepartementets författningsförslag Barnets bästa 

när vård enligt LVU upphör Ds 2021:7 på remiss till socialnämnderna. Remissen ska 

vara kommunstyrelsen (stadsledningskontoret) tillhanda senast den 26 maj.  

Förslaget innefattar ställningstaganden och förslag till ändringar som rör vård inom LVU 

(lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Områdena som förslaget tar upp är:  

• 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  

Förvaltningen ställer sig i huvudsak mycket positiv till de förslag som framkommer i 

utredningen och föreslår att socialnämnden i sydväst ska tillstyrka förslagen men med 

beaktning av de synpunkter som framkommer.  

Förvaltningens synpunkter rör framförallt vad gäller att det finns risker för barnets bästa 

när det inte får användas som eget rekvisit vid bedömningen av upphörande av LVU vård, 

att överväganden av överflyttning av vårdnaden i samtliga fall efter två år kan vara för 

tidigt samt att det vore önskvärt att socialnämnden även vid uppföljning efter LVU vård 

har möjlighet att kräva drogtest. 

Socialförvaltning Sydväst 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-05-06 

Diarienummer N165-0222/21 

 

Handläggare 

Theresa Härsjö, Åsa Etéus 

Telefon: 031-365 00 00 

E-post: theresa.harsjo@socialsydvast.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
I utredningen framkommer bedömningen att förslagen som rör att socialnämnden ska 

följa upp barns situation efter det att vård enligt LVU har upphört kommer att innebära 

ökade kostnader för kommunerna. Det är en bedömning som förvaltningen delar.  

Utifrån tidigare år är en uppskattad bedömning att det i socialnämnden sydväst skulle 

innebära cirka 40 uppföljningar/år. I utredningen görs bedömningen att en 

uppföljningsinsats beräknas vara cirka 40 timmar i genomsnitt. Det skulle innebära en 

uppskattad kostnadsökning på cirka 650 000 kronor för Sydväst/år.  

Övriga förslag bedöms innebära marginella kostnadsökningar för kommunen.   

Utredningen lyfter även konsekvenser ur ett samhällsekonomiskt perspektiv där 

bedömningen är att om en ökad trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som har varit i 

samhällsvård till exempel genererar bättre hälsa, utbildning och framtidsutsikter så är det 

gynnsamt för samhällsekonomin i stort. Förvaltningen delar bedömningen att alla 

förbättringar som leder till att barn får bättre förutsättningar för ett gynnsamt liv också 

leder till positiva konsekvenser för samhällsekonomin.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension  

Bedömning ur social dimension 
Förslagen i Barnets bästa när vård enligt LVU upphör Ds 2021:7 utgår ifrån uppdraget 

hur barnets bästa kan stärkas när vård enligt LVU upphör. Utredningen landar i olika 

bedömningar och förslag som förvaltningen ser som en positiv riktning utifrån barnets 

bästa. Utredningen själva bedömer att förslagen bidrar till ökad trygghet, säkerhet och 

stabilitet och till att ytterligare stärka barnets bästa för barn som vårdas enligt LVU och 

socialtjänstlagen (Ds 2021:7:142). I huvudsak vidhåller förvaltningen utredningens 

bedömning och ser att socialnämnden få flera förstärka verktyg för att arbeta utifrån 

barnets bästa.  

Förvaltningen har dock lyft eventuella risker utifrån ett utav utredningens förslag som rör 

huruvida barns bästa ska utgöra ett eget rekvisit vid bedömningen av upphörande av LVU 

vård. Utredningen föreslår att barns bästa inte ska utgöra en egen rekvisit vid 

bedömningen av om vård enligt LVU ska upphöra. Det finns risk att situationer uppstår 

där barnets och den vuxnes bästa och rättigheter står emot varandra och där barnets eget 

bäst får stå tillbaka till förmån för den vuxne. Syvende och sist är det en samhällsfråga 

vilket perspektiv som i dessa situationer väger tyngst.   

Bilagor 
1. Barnets bästa när vård enligt LVU upphör Ds 2021:7 
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Ärendet 
Kommunstyrelsen har översänt socialdepartementets författningsförslag Barnets bästa 

när vård enligt LVU upphör Ds 2021:7 på remiss till socialnämnderna.  

Förslaget innefattar ställningstaganden och förslag till ändringar som rör vård inom LVU 

(lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).  

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen (stadsledningskontoret) tillhanda den 26 maj.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har översänt socialdepartementets författningsförslag Barnets bästa 

när vård enligt LVU upphör Ds 2021:7 på remiss till socialnämnderna.  

Förslaget innefattar ställningstaganden och förslag till ändringar som rör vård inom LVU 

(lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Områdena som förslaget omfattar är:  

• 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  

Författningsförslaget är uppdelat i olika kapitel utifrån de olika huvudområden ovan där 

varje område innefattar bedömningar och förslag. Under rubriken förvaltningens 

bedömning presenteras de olika förslagen under respektive områdesrubrik samt 

förvaltningens bedömning av förslagen.   

Förvaltningens bedömning 
Nedan presenteras de förslag som framkommer i utredningen utifrån de huvudområden 

samt vid förekommande fall underrubriker som förslagen utgår ifrån. Förvaltningens 

bedömning och kommentarer framkommer för varje område. Avslutningsvis 

sammanfattas förvaltningens bedömning för helheten.   

Barnets bästa i samband med upphörande av vård 

I utredningen kapitel 9 förs resonemang och bedömningar kring hur barnets bästa kan 

stärkas på olika sätt i samband med att upphörande av vård.  

Bedömning: Barnets bästa bör inte utgöra ett självständigt rekvisit vid bedömning av 

om vård enligt LVU ska upphöra. 

Ett område berör huruvida barnets bästa ska utgöra ett självständigt rekvisit vid 

bedömning av om vård enligt LVU ska upphöra. Utredningens bedömning är att Barnets 

bästa inte bör utgöra ett självständigt rekvisit vid bedömning av om vård enligt LVU ska 

upphöra. Skälen som utredningen bland annat anför är att lagstiftningen av 

rättssäkerhetsskäl måste undvika formuleringar som skulle kunna ge upphov till 

tolkningar och subjektiva bedömningar. Något så ingripande som när 
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tvångsomhändertagande av ett barn ska inledas och upphöra behöver vara klara och 

förutsägbara och utformas på ett rättssäkert sätt för att inte godtyckligt kunna ingripa i 

barnets- och vårdnadshavarens grundläggande fri- och rättigheter. Utredningen hänför 

vidare att en sådan bestämmelse i praktiken skulle kunna leda till att tvångsvård av barnet 

skulle kunna fortgå utan tidsbegränsning utan att något vårdbehov av barnet längre 

föreligger. Utredningen poängterar att det inte heller finns någon garanti för att barnet 

skulle få stanna kvar i det aktuella familjehemmet (se Barnets bästa när vård enligt LVU 

upphör Ds 2021:7: 68ff) 

Förvaltningen anser att utredningens bedömning är välmotiverad om en skyldighet för 

socialnämnden att överväga flyttningsförbud vid övervägande eller prövning av 

upphörande av vård införs. Vid bedömningen av flyttningsförbud ska det särskilt fästas 

avseende vid barnets inställning, om barnet sedan låg ålder eller under lång tid vårdats i 

familjehemmet, barnets umgänge och relation till vårdnadshavarna, och om barnet har en 

nära relation till familjehemsföräldrarna och en god förankring i sin sociala miljö 

Ett barn som har varit placerad i många år och från ung ålder hos ett familjehem kan ha 

en stark anknytning till hens familjehemsföräldrar. Syvende och sist kan det i nuvarande 

förslag finnas risk för att vårdnadshavarens rätt och barnets bästa kan stå emot varandra i 

en bedömning. Det kan innebära att vårdnadshavarens rättigheter väger tyngre och på 

bekostnad av barnets eget bästa och hens rättigheter.  

Förvaltningen menar också att barnets bästa som egen rekvisit inom lagstiftningen i så 

fall skulle innebära att en praxis av dess faktiska innebörd framgent hade fått en större 

tydlighet. Genom att föra in barnets bästa markeras att barnets bästa ska prövas som ett 

självständigt rekvisit.  

Förvaltningen medger att detta är ett svårbedömt område. Förvaltningen vill ändå lyfta att 

förslaget kan innebära att barnets bästa i detta fall inte sätts främst om inte förslaget om 

skyldighet för socialnämnden att överväga flyttningsförbud vid övervägande eller 

prövning av upphörande av vård införs. 

Förslag: När vård har beslutats med stöd av 2 § LVU får socialnämnden inte besluta 

att vården ska upphöra förrän de omständigheter som föranledde vården har 

förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt.         

För att stärka barnets bästa vid upphörande av vård enligt LVU föreslår utredningen andra 

åtgärder, förtydliganden och förslag.  

Ett förslag är att När vård har beslutats med stöd av 2 § LVU1 får socialnämnden inte 

besluta att vården ska upphöra förrän de omständigheter som föranledde vården har 

förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt.  

Det innebär att lagstiftningen tydliggör att de omständigheterna som föranledde vården 

behöver vara förändrade på ett varaktigt och genomgripande sätt innan vården av barnet 

får upphöra. Ett exempel skulle kunna vara att om en vårdnadshavarens missbruk har 

varit en omständighet som föranlett vård av hens barn, behöver vårdnadshavarens 

missbruk ha upphört varaktigt över tid för att vården av barnet ska upphöra. Det är något 

 
1 2 § i LVU innebär om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i 

omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller 

utveckling skadas 
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som utredningen menar redan framkommer i praxis men som nu tydliggörs i 

lagstiftningen. Detta är ett förtydligande som förvaltningen välkomnar och anser stärker 

barnets bästa.  

Förslag: En skyldighet för socialnämnden att överväga flyttningsförbud vid 

övervägande eller prövning av upphörande av vård bör införas 

Ett annat område som utredningen lyfter fram är det så kallade förflyttningsförbudet. Det 

är en laglig möjlighet som redan finns idag men som sällan används. 

Förflyttningsförbudet innebär att socialnämnden kan ansöka om förflyttningsförbud till 

förvaltningsrätten vid övervägande, prövning av vård eller begäran från vårdnadshavare 

om att vården av barnet ska upphöra. Syftet med förflyttningsförbudet är skydda barnets 

bästa och förhindra en hemtagning då barnet är behov av en långsammare återflytt till 

vårdnadshavaren och vårdnadshavaren inte medger det. Utredningen hänvisar också till 

högsta förvaltningsdomstolen som uttalat att det kan finnas situationer där barnets bästa 

kan vara att bo kvar i det familjehem som barnet har hunnit få starka band till (se Ds 

2021:7: 79f). Förflyttningsförbundet avser endast när barnet är placerat i enskilt hem (det 

vill säga familjehem eller privatplacering). Förflyttningsförbudet avser både LVU och 

SoL.  

Utredningen föreslår en skyldighet för socialnämnden att överväga flyttningsförbud när 

barnet är placerat i enskilt hem och överväger om vård enligt LVU eller socialtjänstlagen 

fortfarande behövs, om vård enligt LVU ska upphöra eller vårdnadshavare eller den unge, 

om han eller hon har fyllt 15 år, begär att vården ska upphöra. 

I samband med detta föreslås Socialstyrelsen att få i uppdrag öka kunskapen och ta fram 

stöd om möjligheten att ansöka om förflyttningsförbud.  

Utredningens förslag om att lyfta fram förflyttningsförbudet som verktyg och att ge 

socialnämnderna en skyldighet att överväga förflyttningsförbud vid ovan nämnda 

områden är något förvaltningen ställer sig positiv till och stärker barnets bästa.  

Socialnämndens ansvar vid överflyttning av vårdnaden 

I utredningen kapitel 10 förs resonemang och bedömningar kring socialnämndens ansvar 

gällande överflyttning av vårdnaden.  

Förslag: Socialnämnden ska senast när barnet varit placerad i samma familjehem 

under två år särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av 

vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken 

Idag ska socialnämnden när barnet har varit placerad i samma familjehem under tre år 

särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 

8 § föräldrabalken. Förslaget innebär alltså ett tidigareläggande av övervägandet om det 

finns skäl att flytta över vårdanden av barnet. Utredningen motiverar en tidigareläggning 

av övervägandet med att ett barn som har bott en längre tid i ett familjehem kan ha rotat 

sig där och funnit en sådan trygghet och att de uppfattar familjehemmet som sitt eget 

hem. Detta gäller särskilt barn som har blivit placerade i tidig ålder. Utredningen menar 

att två år är lång tid för ett litet barn och att ett tidigareläggande av övervägande av 

överflyttning av vården stärker barnets bästa och trygghet.  

Förvaltningen ställer sig tveksam till denna lagändring. Förvaltningen poängterar att 

utgångspunkten vid en placering alltid är att ett barn ska återförenas med sin/sina 
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föräldrar eller vårdnadshavare. I realiteten tar också ett förändringsarbete med 

vårdnadshavare tid och så även umgänge inför en återförening. Två år bedöms därför i 

sammanhanget vara för tidigt att i alla familjehemsplaceringar överväga en 

vårdnadsöverflyttning. Tre år bedöms som rimligt. Det finns ingenting som hindrar att ett 

övervägande av överflyttning av vården ändå kan ske tidigare än tre år om det bedöms 

lämpligt i det enskilda fallet. Förvaltningen ser också att det i realiteten uppfattas finnas 

svårigheter att få familjehem att ta över vårdanden då det ofta innebär mindre stöd från 

kommunen för familjehemmen.    

Socialnämndens uppföljningsskyldighet 

I utredningen kapitel 11 framförs förslag och resonemang kring socialnämndens 

uppföljningsskyldighet. Idag finns en möjlighet utifrån vissa omständigheter (se DS 

2021:7:94f). I utredningen föreslås att socialnämnden ska följa upp situationen för den 

som är under 18 år när vård har upphört enligt 21 § LVU. En uppföljning ska avslutas 

senast sex månader från det att socialnämndens uppföljningsskyldighet inträder (Ds 

2021:7:94). I förslaget framgår det också att socialnämnden får konsultera sakkunniga 

och i övrigt ta de kontakter som behövs samt samtal med den unge utan vårdnadshavarens 

samtycke.  

Förslaget innefattar inte avslutade placeringar enligt SoL. Utredningen gör bedömningen 

att även om det hade kunnat stärka barnets trygghet och stabilitet så vägs det mot att en 

insats enligt SoL vilar på frivillig vård vilket också är eftersträvansvärt. Vad gäller 

utredningstiden sex månader är det enligt utredningen en avvägning mellan barnets och 

vårdnadshavarens rättigheter och bedöms förenligt med europakonventionen och 

barnkonventionen.  

Förvaltningen ställer sig mycket positiv till förslaget om uppföljningskyligheten. 

Förvaltningen menar att det kan finnas situationer där hemflytt och upphörande av vård 

enligt LVU kan komma att ske tidigare med anledning av att en uppföljning kommer att 

ske. Dock poängterar förvaltningen att ur ett långsiktigt perspektiv för barnet är 

uppföljning efter sex månader en kort tid.  

Drogtester 

I utredningen kapitel 12 framförs förslag gällande drogtester. Idag finns ingen befogenhet 

för socialnämnden att kräva att en förälder eller vårdnadshavare ska lämna drogtest. Om 

drogtest ska göras sker det via frivilliga överenskommelser. Utredningen har utrett 

behovet om det bör införas en sådan möjlighet inom tre områden där barnet vårdas enligt 

LVU: inför umgänge, inför prövning av upphörande av LVU och efter upphörandet av 

LVU (uppföljning) (Ds 2021:7:125).  

Drogtest inför umgänge och inför prövning av upphörande av LVU 

Inför umgänge och inför prövning av upphörande av vård enligt LVU föreslår 

utredningen att socialnämnden ska kunna besluta att vårdnadshavare eller förälder ska 

lämna ”blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov för kontroll av om han eller 

hon är påverkad av narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådant 

medel som avses i 1 § lagen (1991:1696) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådan 

vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor (Ds 

2021:7:125). Ett beslut om att vårdnadshavare eller förälder ska lämna prov får endast 

fattas om inte annat motiveras av medicinska och liknande skäl. Ett sådant beslut får 

endast fattas i den mån åtgärden är försvarlig med hänsyn till dess syfte och övriga 
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omständigheter. Vidare gäller att kontrollen får genomföras endast i den form och 

utsträckning som är nödvändig för det angivna syftet” 

Utredningens förslag är också att ett sådant beslut ska kunna överklagas.  

Förvaltningen välkomnar möjligheten att kunna besluta om drogtest inför umgänge och 

inför prövning av upphörande av vård enligt LVU. Förvaltningen konstaterar att det i 

praktiken bör användas sparsamt och ansvarsfullt för att inte riskera samarbetet med 

vårdnadshavare och föräldrar. Risker finns att överklaganden kan leda till förseningar av 

umgänge och hemflytt vilket kan påverka barnet negativt.  

Drogtest efter upphörande av LVU 

Utredningen bedömer vidare att socialnämnden inte bör få befogenhet att besluta om 

drogtest efter upphörande av LVU, det vill säga vid uppföljningen. Utredningens 

bedömning är att det redan innan upphörandet av LVU bör gjorts en ordentlig utredning 

och att ett sådant beslut utgör en inskränkning i den personliga integriteten. Det 

ifrågasätts om en sådan inskränkning är förenlig med Europakonventionen. Om det 

uppkommer någon misstanke om att ett barn far illa under en uppföljning bör istället 

beslut om ny utredning fattas. 

Förvaltningen anser att en befogenhet att besluta om drogtest även vid uppföljningen 

hade varit önskvärt. Förvaltningen menar att det hade underlättat uppföljningen och 

menar att det i praktiken kan vara svårt att misstänka om det fortfarande förekommer 

missbruk. Det kan i praktiken motverka intentionen att upphäva vård av LVU. 

Förvaltningen poängterar att det innebär en stor förändring/omställning för föräldern eller 

vårdnadshavaren när ens barn kommer hem efter LVU vård, vilket i sig är riskfaktorer för 

eventuella återfall.  
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Sammanfattning av förvaltningens bedömning   

Sammanfattningsvis är förvaltningens bedömning att förslagen bör tillstyrkas men med 

beaktning av de synpunkter som framkommer i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Förvaltningens synpunkter rör framförallt vad gäller att det finns risker för barnets bästa 

när det inte får användas som eget rekvisit vid bedömningen av upphörande av LVU vård, 

att två år kan vara för tidigt att överväga en överflyttning av vårdnaden samt att det vore 

önskvärt att socialnämnden även vid uppföljning efter LVU vård har möjlighet att kräva 

drogtest.  

Beslutet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen (stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se).  

 

 

Åsa Etéus 

Avdelningschef 

 

Christina Eide 

Förvaltningsdirektör 

 

mailto:stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se
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     Bilaga 6 

  Socialdepartementet 
  103 33 Stockholm 

 

Göteborgs Stads yttrande över remiss från 
Socialdepartementet - Författningsförslag i 
promemorian Barnet bästa när vård enligt 
LVU upphör (Ds 2021:7)  
 

Göteborgs Stad delar utredningens bedömning vad avser de förslag som lämnas och 
lämnar därför inga särskilda synpunkter på dessa. Förslag till ny lagstiftning tillstyrks. 

Däremot menar Göteborgs Stad att det finns anledning att lämna synpunkter vad gäller de 
delar av utredarens uppdrag som inte föranlett några lagförslag, närmare bestämt delarna 
som berör bedömningen av barnets bästa som självständigt rekvisit vid prövning av 
upphörande av LVU-vård samt möjligheten för socialnämnden att kräva alkohol- eller 
drogtest när uppföljning pågår efter avslutad LVU-vård. 

Barnets bästa som självständigt rekvisit vid bedömning av om vård enligt LVU 
ska upphöra 
Det är viktigt att ha i åtanke att barn som omhändertagits med stöd av LVU på grund av 
missförhållanden i hemmet har fått sina rättigheter kränkta av föräldrarna, ibland under en 
längre tid. Om familjehemsvården fungerar väl kan barnet efter omhändertagandet återfå 
den trygghet, säkerhet och stabilitet som barnet har rätt till och som krävs för att barnet 
ska kunna utvecklas på ett positivt sätt. Ett barn som har vårdats en längre tid i ett 
familjehem knyter ofta nära och starka band till familjehemmet samtidigt som banden 
försvagas till de föräldrar som utsatte barnet för missförhållandena. Barn vill också i 
många fall bo kvar i det familjehem som de ser som sin familj. Även om de ursprungliga 
missförhållandena i hemmet upphör kan det under sådana förhållanden stå klart att det 
bästa för barnet är att få bo kvar i familjehemmet. Det finns dock i dagsläget ingen laglig 
grund för att beakta risken för att barnet tar skada av en separation från familjehemmet 
vid prövningen av om LVU-vården ska upphöra, vilket i sig framstår som 
anmärkningsvärt med tanke på att LVU ska vara en skyddslagstiftning för barn där vad 
som är bäst för den unge ska vara avgörande för de beslut som fattas med stöd av LVU.  

Utredaren gör bedömningen i promemorian att barnets bästa inte ska utgöra ett 
självständigt rekvisit vid bedömning av om vård enligt LVU ska upphöra. Utredaren 
hänvisar bland annat till att bestämmelserna om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 
8 § föräldrabalken och om flyttningsförbud enligt 24 § LVU är avsedda att skydda barn 
mot att behöva flytta från sitt familjehem om barnet har rotat sig där. De argument som 
utredaren framför för sitt ställningstagande är övertygande, men Göteborgs Stad menar att 
det kan ifrågasättas om de ändringar som utredaren istället föreslår är tillräckliga för att 
tillgodose tvångsvårdade barns behov av trygghet, säkerhet och stabilitet.  
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En förutsättning för att vårdnaden ska kunna flyttas över till familjehemsföräldrarna är att 
familjehemsföräldrarna samtycker till en vårdnadsöverflyttning. Det är ett stort åtagande 
att ta över vårdnaden om ett barn då det bland annat innebär att familjehemmet övertar 
ansvaret för att barnets rätt till umgänge med föräldrarna tillgodoses. De kan vara 
komplicerat att balansera föräldrarnas önskemål om umgänge med det ansvar för barnets 
välbefinnande som följer med vårdnaden. Även familjehem som har en nära och stark 
anknytning till det placerade barnet kan därför tveka inför att överta vårdnadsansvaret.  

Om det inte finns förutsättningar för att flytta över vårdnaden till familjehemsföräldrarna 
kan visserligen ett flyttningsförbud aktualiseras då det i den beskrivna situationen kan 
finns en påtaglig risk för barnets hälsa eller utveckling om barnet skiljs från 
familjehemmet. Tanken med flyttningsförbudet är dock att det ska vara en temporär 
åtgärd och inte ett sätt att på lång sikt trygga situationen för ett barn som skulle fara illa 
av att skiljas från familjehemmet. Om det saknas förutsättningar för en 
vårdnadsöverflyttning kan det därför ifrågasättas om barnets rätt till trygghet, säkerhet 
och stabilitet kan tillgodoses på längre sikt. Frågan uppmärksammas inte i promemorian 
och med tanke på att det inte är ovanligt att familjehem tvekar inför en 
vårdnadsöverflyttning bör denna fråga belysas närmare.  

I en tidigare utredning ”Barns och ungas rätt vid tvångsvård – Förslag till ny LVU” (SOU 
2015:71) föreslogs bland annat att barnets bästa skulle införas som ett självständigt 
rekvisit vid prövningen av om vård i familjehem enligt nuvarande 2 § LVU skulle 
upphöra. Vid bedömningen skulle det enligt förslaget fästas särskilt avseende vid barnets 
inställning, om barnet sedan låg ålder eller under lång tid vårdats i familjehemmet, 
barnets umgänge och relation till vårdnadshavarna, och om barnet har en nära relation till 
familjehemsföräldrarna och en god förankring i sin sociala miljö. Såsom utredaren till 
den nu aktuella promemorian har påtalat talar rättssäkerhetsskäl mot ett införande av ett 
så vitt rekvisit som ”barnets bästa”. Göteborgs Stad menar dock att det med hänsyn till 
tvångsvårdades barns behov av trygghet, säkerhet och stabilitet bör övervägas om det 
istället för ”barnets bästa” ska införas mer preciserade rekvisit som gör det möjligt att 
beakta barnets anknytning till familjehemmet och egen vilja vid prövningen av om vården 
enligt LVU ska upphöra. 

Befogenhet att besluta om drogtester för vårdnadshavare vid uppföljning av 
vård med stöd av LVU 
Utredningen föreslår att det inför umgänge ska under vissa situationer vara möjligt för 
socialnämnden att besluta att vårdnadshavare eller förälder ska lämna blod-, urin-, 
utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov för kontroll av om han eller hon är påverkad av 
narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, dopningsmedel eller annan 
hälsofarlig vara. För vårdnadshavare föreslås samma typ av kontroll även kunna beslutas 
inför en prövning av upphörande av vård enligt LVU. Ett sådant beslut ska kunna 
överklagas. Utredningen bedömer vidare att socialnämnden inte bör få befogenhet att 
besluta om drogtest efter upphörande av LVU, det vill säga under den lagreglerade 
uppföljningen. Utredningen framhåller att det redan innan upphörandet av LVU ska ha 
genomförts en genomgripande utredning där dessa förhållanden måste ha beaktats. Att 
besluta om drogtest för vårdnadshavare vid uppföljningen bedöms utgöra en inskränkning 
i den personliga integriteten och det anses tveksamt om en sådan inskränkning är förenlig 
med Europakonventionen. Om det uppkommer någon misstanke om att ett barn far illa 
under en uppföljning bör istället beslut om ny utredning fattas.  
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Göteborgs Stad menar dock att det även vid omsorgsfullt genomförda utredningar kan 
vara svårt att upptäcka återfall i missbruk. Motivationen för en vårdnadshavare att vara 
drogfri är oftast väldigt hög i samband med att vården ska upphöra och barnet flytta hem. 
Det innebär dock en stor förändring och omställning för vårdnadshavaren när barnet väl 
kommer hem efter LVU-vård och påfrestningarna på vårdnadshavare och barn kan bli 
stora. Det är först när viss tid förflutit och till exempel bristande sömn och konflikter lett 
till ökad stress för vårdnadshavaren, som risken för återfall kan antas öka. Socialtjänsten 
träffar barnet och vårdnadshavarna vid begränsade tillfällen under uppföljningen, vilket 
medför att återfall i missbruk inte alltid är möjliga att upptäcka utan att ett drogtest 
genomförts. Hänsynen till vårdnadshavarens personliga integritet och rätt till privatliv 
måste mot den bakgrunden vägas mot barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling. 
Göteborgs Stad anser därför att befogenheten att besluta om drogtester för 
vårdnadshavaren även bör omfatta den tid då uppföljning pågår efter avslutad vård enligt 
LVU.  

 

För Göteborgs Kommunstyrelse 

 


	Remiss från Socialdepartementet - Författningsförslag i promemorian Barnet bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7)
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bedömning ur ekonomisk dimension
	Bedömning ur ekologisk dimension
	Bedömning ur social dimension
	Samverkan
	Bilagor
	Ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Utredningens förslag
	Bakgrund
	Socialnämnden får inte besluta att vård ska upphöra förrän de omständigheter som föranledde vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt
	Socialnämnden är skyldig att överväga om flyttningsförbud i samband med övervägande av vården ska upphöra
	Barnets bästa ska inte utgöra ett självständigt rekvisit vid 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

	Remissinstansernas yttrande
	Stadsledningskontorets bedömning
	Barnets bästa som självständigt rekvisit vid bedömning av om vård enligt LVU ska upphöra
	Befogenhet att besluta om drogtester för vårdnadshavare vid uppföljning av vård med stöd av LVU

	Sammanfattning av promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7)
	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


	Göteborgs Stads yttrande över remiss från Socialdepartementet - Författningsförslag i promemorian Barnet bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7)
	Barnets bästa som självständigt rekvisit vid bedömning av om vård enligt LVU ska upphöra
	Befogenhet att besluta om drogtester för vårdnadshavare vid uppföljning av vård med stöd av LVU

	bil.pdf
	2 Centrum PU
	2 Centrum TU
	3 Hisingen PU
	Ärende
	Handling
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Protokollsutdrag skickas till Expediering sker till Stadsledningskontoret dnr 0559/21
	Dag för justering

	Vid protokollet
	Sekreterare
	Justerande
	Ordförande

	3 Hisingen PU yrk M, L
	3 Hisingen TU
	Nämndsremiss - Författningsförslag i promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7)
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bedömning ur ekonomisk dimension
	Bedömning ur ekologisk dimension
	Bedömning ur social dimension
	Samverkan
	Bilagor
	Ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Förvaltningens bedömning


	4 Nordost PU
	4 Nordost TU
	5 Sydväst PU
	5 Sydväst TU
	Remissvar - Barnets bästa när vård enligt LVU upphör
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bedömning ur ekonomisk dimension
	Bedömning ur ekologisk dimension
	Bedömning ur social dimension
	Bilagor
	Ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Förvaltningens bedömning
	Barnets bästa i samband med upphörande av vård
	Socialnämndens ansvar vid överflyttning av vårdnaden
	Socialnämndens uppföljningsskyldighet
	Drogtester
	Sammanfattning av förvaltningens bedömning

	Beslutet ska skickas till:



	yrk_MLCDVMP_yttr_KD_4.7_20210616.pdf
	Yrkande angående – Remiss från Socialdepartementet - Författningsförslag i promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7)
	Förslag till beslut
	Yrkandet


	yttr_MLCKD_4.7_20210616.pdf
	Yttrande angående – Remiss från Socialdepartementet - Författningsförslag i promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7)
	Yttrandet


	yttr_S_4.7_20210616.pdf
	Yttrande angående remiss från Socialdepartementet – Författningsförslag i promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör


