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Lag
om ändring i lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga;

Utkom från trycket
den 23 juni 2003

utfärdad den 12 juni 2003.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 2, 11, 13, 14, 15 b, 15 c, 17, 19,
21, 22, 24, 31, 36, 42 och 43 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga skall ha följande lydelse.
1 §2 Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall göras i samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna skall präglas av respekt för
den unges människovärde och integritet.
Den som är under 18 år skall dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att
behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har
vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv.
Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år,
om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden
i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan antas att behövlig
vård inte kan ges med den unges samtycke.
Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 22 och 24 §§.
Vid beslut enligt denna lag skall vad som är bäst för den unge vara avgörande.
Den unges inställning skall så långt möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas
till den unges vilja med beaktande av hans eller hennes ålder och mognad.
2 § Vård skall beslutas 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.
11 § Socialnämnden bestämmer hur vården av den unge skall ordnas och
var han eller hon skall vistas under vårdtiden.
Nämnden får medge att den unge vistas i sitt eget hem, om detta kan antas
vara bäst ägnat att främja vården av honom eller henne. Vård med stöd av
denna lag skall dock alltid inledas utanför den unges eget hem.
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Om nämndens beslut enligt första eller andra stycket inte kan avvaktas,
får ordföranden eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta i frågan. Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
Nämnden eller den åt vilken nämnden har uppdragit vården skall ha uppsikt över den unge och, i den utsträckning det behövs för att genomföra vården, bestämma om hans eller hennes personliga förhållanden.
Nämnden har under vårdtiden samma ansvar som vårdnadshavaren för att
den unges grundläggande rättigheter enligt 6 kap. 1 § föräldrabalken tillgodoses.
13 § Socialnämnden skall noga följa vården av den som får vård med stöd
av denna lag.
Har den unge beretts vård med stöd av 2 §, skall socialnämnden minst en
gång var sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs.
Har den unge beretts vård med stöd av 3 §, skall socialnämnden inom sex
månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vård med
stöd av lagen skall upphöra. Denna fråga skall därefter prövas fortlöpande
inom sex månader från senaste prövning.
När den unge har varit placerad i samma familjehem under tre år från det
att placeringen verkställdes, skall socialnämnden särskilt överväga om det
finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken.
14 § Socialnämnden har ett ansvar för att den unges behov av umgänge
med föräldrar och vårdnadshavare så långt möjligt tillgodoses.
Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vård enligt denna
lag, får socialnämnden
1. besluta hur den unges umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar
som har umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal skall utövas, eller
2. besluta att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldrar eller vårdnadshavare.
Socialnämnden skall minst en gång var tredje månad överväga om ett sådant beslut som avses i andra stycket fortfarande behövs.
15 b §3 Den intagne får beredas vård vid en enhet inom hemmet som är
låsbar eller på annat sätt inrättad för särskilt noggrann tillsyn, om det är nödvändigt med hänsyn till den intagnes, övriga intagnas eller personalens säkerhet, eller om det är nödvändigt för att förhindra att den intagne avviker
eller för att i övrigt genomföra vården. Om det krävs med hänsyn till den intagnes speciella behov av vård, hans eller hennes säkerhet eller övriga intagnas säkerhet, får en intagen på en sådan enhet hindras från att träffa andra intagna (vård i enskildhet).
Den intagne får vårdas vid en sådan enhet under högst två månader i följd.
Om särskilda behandlingsskäl föranleder det, får dock vården vid enheten
pågå längre tid, förutsatt att något av de fall som anges i första stycket fortfarande föreligger och att den intagne samtidigt ges möjlighet till vistelse i
öppnare former eller utanför hemmet. En fråga om vård i enskildhet skall
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prövas fortlöpande och alltid omprövas inom sju dagar från senaste prövning.
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15 c §4 Om det är särskilt påkallat på grund av att den intagne uppträder
våldsamt eller är så påverkad av berusningsmedel att han eller hon inte kan
hållas till ordningen, får den intagne hållas i avskildhet. Han eller hon skall
då stå under fortlöpande uppsikt av personalen. Den intagne får dock inte
hållas i sådan avskildhet längre tid än vad som är oundgängligen nödvändigt
och inte i något fall under längre tid än 24 timmar i följd.
Är den intagne under 15 år skall läkare skyndsamt yttra sig om varje åtgärd som vidtas enligt första stycket. Om läkaren begär det skall åtgärden
genast avbrytas.
17 § Om det anses påkallat, får den som omfattas av bestämmelserna i
15 § kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbesiktigas, vid ankomst till hemmet,
för kontroll av att denne inte bär på sig något som han eller hon inte får
inneha där. Detsamma gäller om det under vistelsen i hemmet uppkommer
misstanke att sådan egendom skall påträffas hos honom eller henne.
Kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning får inte göras mer ingående
än vad ändamålet med åtgärden kräver. All den hänsyn som omständigheterna medger skall iakttas. Om möjligt skall ett vittne närvara.
19 § Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får underkastas övervakning av sina brev och andra försändelser, om detta är påkallat med hänsyn
till ordningen vid hemmet eller till den unges särskilda förhållanden. För
detta ändamål får den som förestår vården vid hemmet öppna och ta del av
försändelser som kommer till eller sänds från den unge. Om en ankommande försändelse innehåller egendom som den unge inte får inneha enligt
16 §, skall egendomen omhändertas.
Brev mellan den unge och en svensk myndighet eller advokat eller hans
eller hennes offentliga biträde skall vidarebefordras utan föregående granskning.
21 § När vård med stöd av denna lag inte längre behövs, skall socialnämnden besluta att vården skall upphöra. Nämnden skall noga förbereda den
unges återförening med den eller dem som har vårdnaden om honom eller
henne.
Vård som har beslutats med stöd av 2 § skall upphöra senast när den unge
fyller 18 år.
Vård som har beslutats med stöd av 3 § skall upphöra senast när den unge
fyller 21 år.
22 § Om det kan antas att den som är under 20 år till följd av ett beteende
som avses i 3 § kommer att behöva beredas vård enligt denna lag om beteendet fortsätter och det stöd eller den behandling som den unge behöver inte
kan ges med samtycke av den unge själv, om han eller hon har fyllt 15 år,
och av hans eller hennes vårdnadshavare, får socialnämnden besluta
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1. att den unge skall hålla regelbunden kontakt med en särskilt utsedd
kontaktperson, eller
2. att den unge skall delta i behandling i öppna former inom socialtjänsten.
När ett sådant beslut meddelas skall en särskild behandlingsplan finnas.
Bestämmelserna i 13 § första och tredje styckena samt 21 § första och
tredje styckena gäller i tillämpliga delar också i fråga om beslut enligt första
stycket. Prövning enligt 13 § tredje stycket av frågan om sådant beslut skall
upphöra att gälla skall ske första gången inom sex månader från dagen för
nämndens beslut.
24 §5 Länsrätten får efter ansökan av socialnämnden för viss tid eller tills
vidare förbjuda den som har vårdnaden om en underårig att ta denne från ett
hem som avses i 6 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) om det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas om han eller hon
skiljs från hemmet (flyttningsförbud).
31 § Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med ett flyttningsförbud eller ett tillfälligt flyttningsförbud får socialnämnden besluta hur den
unges umgänge skall utövas med vårdnadshavare och med föräldrar som har
umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal.
36 §6 Om den unge har fyllt 15 år, har han eller hon rätt att själv föra sin
talan i mål och ärenden enligt denna lag.
Den som är förordnad som offentligt biträde enligt 39 § för någon som är
under 15 år, utan att samtidigt vara biträde för vårdnadshavaren, är utan särskilt förordnande den unges ställföreträdare i det mål eller ärende som förordnandet avser.
Barn som är yngre än 15 år bör höras, om det kan vara till nytta för utredningen och det kan antas att han eller hon inte tar skada av att höras.
42 §7 Beslut av den som förestår vården vid ett hem för särskilt noggrann
tillsyn får överklagas hos länsrätten, om beslutet
1. innebär inskränkningar i särskilt fall av rätten för den som vistas i hemmet att enligt 15 a § föra telefonsamtal eller ta emot besök,
2. gäller vård i enskildhet enligt 15 b § eller avskildhet enligt 15 c §, eller
3. avser förstörande eller försäljning av egendom enligt 20 §.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
43 § Polismyndigheten skall lämna biträde för att på begäran av
1. socialnämnden eller nämndens ordförande eller rätten bereda en läkare,
som avses i 32 §, tillträde till den unges hem eller för att föra den unge till läkarundersökningen,
2. socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har
förordnat genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av
denna lag, och
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3. den som förestår vården vid ett hem för särskilt noggrann tillsyn efterforska och återhämta den som vårdas där på någon grund som anges i 3 §,
om den unge har avvikit från hemmet, eller för att ombesörja någon annan
förflyttning av honom eller henne.
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Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
På regeringens vägnar
MORGAN JOHANSSON
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)
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