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Omedelbart omhändertagande av barn och unga
i vissa internationella situationer (Ds 2017:49)
Föreningen Sveriges socialchefers yttrande över promemoria från Socialdepartementet Dnr S2017/05543/FST
I promemorian föreslås en ny särskild reglering om omedelbart omhändertagande av
barn och unga i vissa internationella situationer.
Förslagen innebär i huvudsak ett förtydligande i lagen om vård av unga (LVU) att
skyddsbehövande barn och unga som vistas i Sverige kan omhändertas omedelbart
av socialnämnden i akuta situationer. Därigenom säkerställs att socialnämnden i
akuta lägen kan ingripa till skydd för varje barn och ung person som vistas i Sverige,
oavsett hur stark anknytning han eller hon har till Sverige. Regleringen kompletteras
med nya bestämmelser om handläggning, tidsfrister och förnyad domstolsprövning i
internationella ärenden.
Förslagen bedöms av Socialdepartementet att inte medföra annat än marginella
kostnadsökningar för kommunerna. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft
den 1 april 2018.
FSS ställer sig, i sakfrågan, positiv till promemorians förslag om omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer, och har inte
någon invändning mot utredningens förslag. Föreslagna förändringar av bestämmelsen om LVU förenklar beslutsfattandet hos socialnämnderna och leder till en
enhetlig och förutsägbar rättstillämpning vilket är positivt. FSS anser dock att förslaget kan medföra stora kostnader i förhållande till budget för majoriteten av landets mindre kommuner. Kostnadsökningarna kan därmed bli mer än ”av marginella
betydelse” för huvuddelen av landets kommuner. Någon form av kostnadskompensation bör därför finnas med i förslaget.
Genom förslagen säkerställs att socialnämnden i akuta situationer kan ingripa till
skydd för barn och unga som vistas i Sverige, oavsett hur stark anknytning han eller
hon har till Sverige. Att barnskyddsperspektivet stärks ytterligare i dessa fall är
positivt och stämmer väl överens med syftet med LVU. Förslaget ligger i linje med
förslaget om att göra barnkonventionen till svensk lag.
FSS instämmer med utredningen i det att det har funnits en oklarhet och osäkerhet i
hur ärenden rörande barn som inte har hemvist i Sverige ska hanteras i situationer
där barnet behöver akut skydd. Med hänsyn till att omedelbart omhändertagande är
en ingripande åtgärd mot enskild är det av rättssäkerhetsskäl viktigt att lagstiftningen klart och tydligt anger myndigheternas befogenheter. Den föreslagna nya
särskilda regleringen klargör nu att alla barn som vistas i Sverige har rätt till skydd i
en akut nödsituation. FSS stödjer utredningens förslag vilket förhoppningsvis kan
leda till en större samstämmighet i hur domstolar över landet dömer i frågan.
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