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Svar på medlemsinitiativ, Dnr. 23-12 ang. Vårdnadsöverflyttning
Kontinuitet och förutsägbarhet för familjehemsplacerade barn är en viktig förutsättning för att skapa
trygghet och stabilitet för barnet. Vid en familjehemsplacering gör Socialnämnden regelbundna
överväganden av vården, vilket är en nödvändighet för att samhället ska kunna säkerställa att barnet
får en god vård. Prövningarna kan dock ibland – vilket påpekas i medlemsinitiativet - skapa osäkerhet
för barn som hunnit rota sig i det nya hemmet.

Frågan om vårdnadsöverflyttningar tas upp i den lagrådsremiss om Stärkt stöd och skydd för barn och
unga, som barnminister Maria Larsson presenterade den 14 juni 2012. I lagrådsremissen – vars
innehåll Centerpartiet står bakom – står att läsa att det behövs ökad förutsägbarhet för både barn,
vårdnadshavare och vårdgivare samt en större öppenhet kring de överväganden som görs i samband
med att vården prövas. Regeringen föreslår därför ett tillägg till nuvarande bestämmelse om
omprövning av vården, som innebär att Socialnämnden utifrån barnets bästa också ska överväga om
vården bör fortsätta på längre sikt och hur den i så fall bör utformas. Det handlar till exempel om att i
samband med överväganden se och tänka framåt i det enskilda barnets liv och överväga hur
möjligheterna för en återförening ser ut. Den grundläggande utgångspunkten måste, enligt
Centerpartiets uppfattning, alltid vara att det enskilda fallet ska avgöra utformningen av vården och
eventuell framtida överflyttning för varje barn.
Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013. Från Centerpartiet förutsätter vi att när
lagändringen är gjord kommer Socialstyrelsen att ge kommunerna det stöd de behöver för att
förändringarna ska ge önskvärda effekter. Centerpartiet kommer också att medverka till att
nödvändiga uppföljningar sker.
Med detta anses medlemsinitiativet besvarat.
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