
 

Remissyttrande 
1 (4) 

U KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING 
SVERIGES DOMSTOLAR 

Datum Diarienummer 
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Socialutskottet 

Promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU 

(Ds 2021:7) 

Sammanfattning 

Utredaren har haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa 
barnets bästa som ett självständigt rekvisit vid prövning av upphörande av 
vård i familjehem. Lagförslaget är ett av flera under de senare åren. Från 
principiella utgångspunkter anser kammarrätten — i likhet med utredaren 
själv och några av experterna som knutits till utredningen — att det vore 
bättre att i ett sammanhang överväga och ändra reglerna om tvångsvård av 
barn och unga. Det behöver tas ett helhetsgrepp om de frågor som gäller 
tvångsvård av barn och unga. 

Utifrån det förslag som nu har remitterats anser kammarrätten: 

a) att förslaget med en tvåstegsprövning inte helt bör avfärdas för framtiden, 
men måste övervägas vidare och i vart fall omarbetas innan det genomförs, 

b) att begränsning i vårdnadshavares rätt att begära hemtagning bör 
genomföras, 

c) att den grundläggande förutsättningen för att besluta om fortsatt vård 
enligt 21 § inte ska utgå från begreppet "allvarlig skada", 

d) att bestämmelsen om flyttningsförbud inte bör flyttas till 
socialtjänstlagen, och 

e) att bestämmelsen om när vården ska upphöra redaktionellt bör arbetas 
om. 
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Den förslagna tvåstegsprövningen 

Utredaren föreslår att frågan om tvångsvården ska upphöra ska prövas enligt 
en tvåstegsmodell. 

Förslaget innebär att barn kan komma att tvångsvårdas, kanske under lång 
tid, trots att det inte finns några brister i hemförhållandena eller eget 
beteende hos den unge. Kammarrätten är tveksam till om detta är en rimlig 
ordning, även om syftet är gott. 

Det kan också konstateras att möjligheterna att låta vården fortsätta utifrån 
hur reglerna har utformats i förslaget kan förefalla vara större än förut-
sättningarna för att besluta om flyttningsförbud enligt nu gällande regler. 
Det senare förutsätter, som kammarrätten förstår det, att det finns risk för 
skada som beror på att anknytningen till ett familjehem bryts, normalt efter 
en längre tid. Utgångspunkten är också att alternativet till tvångsvård är att 
den unge bor kvar i det familjehem där han eller hon bor när tvångsvården 
upphör. Inga av dessa begränsningar framgår uttryckligen av de föreslagna 
bestämmelserna och frågan är om regeln kan träffa andra fall än de som 
motsvarar vad som i dag hanterats inom ramen för flyttningsförbud. Det vill 
säga om tvångsvården kan fortsätta även om de grundläggande 
förutsättningarna för tvångsvård inte finns kvar och den unge inte har någon 
särskild anknytning till det hem i vilket han eller hon bor. Avsikten kanske 
inte ens är att vården ska fortsätta i familjehemmet. Om detta är syftet är 
förslaget långtgående och det kräver en djupare analys än den som 
presenteras i promemorian. Om detta inte är syftet bör lagförslagen i dessa 
delar arbetas om. 

Det nya förslaget kan också medföra tillämpningsproblem. Det finns en risk 
för att socialnämnderna, vid beslut om att vården ska fortsätta med stöd av 
den nya grunden för fortsatt tvångsvård, inte ordentligt utreder om det 
kvarstår brister i omsorgen. Om nämnderna bedömer att en hemtagnings-
begäran kan avslås på den grunden att barnet riskerar att skadas vid en 
separation från familjehemmet finns risk för att de inte i tillräcklig 
omfattning utreder frågan hur hemförhållandena ser ut vid prövnings-
tillfållet. Om det inte sker kan det i värsta fall leda till att vården upphör trots 
att behovet av vård finns kvar. Tillämpningsproblemen kan i praktiken bli 
stora och det krävs därför ytterligare överväganden i fråga om de praktiska 
konsekvenserna av förslaget i denna del. 
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Föreslagen utformning av 21 § LVU 

Barnets bästa som ett självständigt rekvisit 

Utredningens uppdrag var att utreda om barnets bästa ska vara ett 
självständigt rekvisit. Som 21 § i förslaget utformats blir barnets bästa inte 
ett självständigt rekvisit i fråga om vårdens upphörande, eftersom det ska 
beaktas inom ramen för bedömningen av om det finns risk för att barnets 
hälsa eller utveckling allvarligt skadas om vården upphör. 

Att barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut som rör LVU anges redan i 
1 §. Enligt kammarrättens mening är det tillräckligt. Att särskilt framhålla 
barnets bästa i 21 § riskerar att leda till missuppfattningar vid tillämpningen 
av LVU om att barnets bästa inte ska beaktas i lika stor utsträckning vid 
andra beslut enligt lagen. Kammarrätten avstyrker därför förslaget att 
barnets bästa ska införas som ett särskilt rekvisit i 21 §. 

Rekvisitet "allvarligt skadas" i andra stycket 

Det föreslås att rekvisitet "allvarligt skadas" ska gälla vid prövningen av om 
tvångsvården ska fortsätta med stöd av den nya grunden. Det innebär att en 
annan skadebedömning ska göras än den som gäller vid beredande av vård 
("påtaglig risk för skada"). 

I promemorian klargörs inte närmare vad skillnaden mellan rekvisiten ska 
vara. Rekvisitet "allvarlig skada" kan enligt kammarrätten uppfattas som ett 
högre ställt krav än "påtaglig risk för skada". Utredningen redovisar motsatt 
uppfattning. Detta måste klargöras. Det är heller inte invändningsfritt att 
gradera skador när det handlar om skydd av barn och unga. 

Exemplifieringen i tredje stycket 
Kammarrätten ser en risk i att den föreslagna exemplifieringen kan leda till 
att de uppräknade omständigheterna får oproportionerligt stor betydelse i 
nämndens utredning. Det kan leda till att andra viktiga omständigheter inte 
beaktas vid beslutsfattandet. Det bör i stället räcka med att en exemplifiering 
återfinns i lagens förarbeten. Kammarrätten avstyrker därför förslaget att en 
exemplifiering ska anges uttryckligen i lagtext. 

Flyttningsförbudet föreslås flyttas till socialtjänstlagen 

Kammarrätten ifrågasätter lämpligheten i att en åtgärd som innebär tvång 
flyttas till socialtjänstlagen, som helt och hållet bygger på frivillighet (jfr 
prop. 1989/90:28 s. 81 f.). Det saknas en fördjupad analys och de skäl som 
redovisas är inte tillräckliga för att överge den viktiga principen som ligger 
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bakom att bestämmelser om flyttningsförbud finns i LVU. Utifrån det 

underlag som presenterats avstyrker kammarrätten förslaget. 

Möjligheten att begära hemtagning föreslås regleras och 
begränsas 

Kammarrätten tillstyrker förslaget att vårdnadshavares möjlighet att begära 

hemtagning ska begränsas och anser att föreslagen begränsning om sex 

månader är väl avvägd. 

Lagen föreslås ändra namn och förkortas LBU 

Kammarrätten har inga synpunkter på det nya förslaget på lagens namn, 

men anser att den föreslagna förkortningen LBU är något missvisande 

eftersom lagen inte handlar om barn och unga generellt, utan om tvångsvård 

av dessa. En tydligare förkortning skulle i stället vara LVBU, om den över 

huvud taget behöver ändras från LVU. 

Ett stort reformbehov 

LVU har under de senaste decennierna återkommande varit föremål för 

översyn och förändringar. Trots dessa åtgärder kan det konstateras att det 

nu finns ett stort behov av en mer genomgripande översyn. Samhället har 

förändrats sedan lagen tillkom. Antalet tvångsvårdsprocesser i domstolarna 

är nu mångdubbelt fler än de var när lagen skrevs och de problem som 

uppstår i nämndernas arbete och i domstolarna skiljer sig i många 

avseenden från vad som då gällde. En samlad översyn av hela lagstiftningen 

är önskvärd. 

Detta yttrande har beslutats av kammarrättspresidenten Monica Dahlbom 

och kammarrättslagmannen Anders Bengtsson efter föredragning av 

kammarrättsfiskalen Anna Andersson. 

La6/i/4, 
Monica Dahlbom 

Anders Bengtsson 

Anna Andersson 
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