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Remissyttrande över betänkandet Lagen om stöd och skydd för barn och unga 
(LBU) (SOU 2009:68) – Betänkande av barnskyddsutredningen  
 

Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerade betänkande på remiss och lämnar följande 
yttrande. 
 
Inledande synpunkter 
Brå välkomnar utvecklingen mot ett stärkt barnperspektiv och en mer lättillgänglig och 
rättssäker lagstiftning. Utredningen lyfter upp ett antal angelägna förbättringsområden och 
lämnar bra förslag på ändringar. Brå lämnar enbart synpunkter i de fall Brå har något särskilt att 
anföra. 
 
Barns bästa och barnets röst (kapitel 6) 
Liksom utredningen föreslår är det angeläget att lyfta fram barnets egen röst och vilja. Brå 
menar att lika viktigt i arbetet med att se till barnets bästa är det helhetsperspektiv som ser 
barnet som en del av sin omgivning. För att kunna hjälpa barn och unga som far eller riskerar att 
fara illa behöver även omgivningen stödjas. Förutom den hjälp som exempelvis föräldrar får för 
sin egen situation bör särskilt hänsyn alltid tas till vilket stöd som kan ges för att se till barnets 
bästa. Föräldrar kan exempelvis behöva stödjas i sitt föräldraskap. Brå anser därför att det bör 
tydliggöras att insatser för att förbättra barnets situation även ska omfatta barnets omgivning, 
med barnets bästa som utgångspunkt. Av samma anledning är det också viktigt att fundera på 
hur just arbetet med barn och ungdomar påverkas av att de bestämmelser som rör barn och unga 
lyfts ut för att skapa en särskild lag. 
  
Mål och ansvar för den sociala barn- och ungdomsvården (kapitel 7) 
Brå anser det vara positivt att landsting och kommun ska kartlägga det gemensamma 
ansvarsområdet för barn och unga som far eller riskerar att fara illa. Ökad samverkan och 
kunskapsutbyte är av yttersta vikt för att kunna förbättra arbetet med dessa barn och deras 
familjer. Allt ansvar för samverkan bör dock inte ligga på enskilda kommuner och landsting, då 
dessa har vitt skilda förutsättningar. Möjligheterna till ett effektivt, kunskapsbaserat och 
långsiktigt arbete med större möjligheter till uppföljning ökar om även den nationella 
samordningen och stödet förbättras. Genom nationell samordning kan kunskap om vad som 
fungerar i arbetet med barn, ungdomar och deras närmiljö bättre tas tillvara. Som en grund för 
detta krävs ytterligare forskning och utvärdering av insatser riktade mot barn och ungdomar, 
metoder och arbetssätt. 
 
Då tvärprofessionellt samarbete och en helhetssyn är väsenligt i arbetet med barn och ungdomar 
är det positivt att det tydliggörs att ansvaret för barns välmående omfattar alla myndigheter och 
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samhällsorgan. För att förbättra samverkan även nationellt tycker Brå att det också bör 
förtydligas att myndigheter och samhällsorgan bör samarbeta i detta arbete. 
 
Polisanmälan vid misstanke om brott mot barn (kapitel 9) 
Brå instämmer i bedömningen att en skyldighet för socialnämnden att polisanmäla varje 
misstanke om brott mot barn inte bör införas. Utrymme för en individuell bedömning bör finnas 
då en polisanmälan inte alltid är att föredra i de fall då misstankarna är mycket vaga eller en 
anmälan vid det aktuella tillfället är olämplig utifrån barnets bästa. Det är dock, som 
utredningen föreslår, viktigt att utarbeta en vägledning för hur barnets bästa ska beaktas vid 
bedömning av om polisanmälan bör göras. För att bedömningen ska vara förutsebar och rättvis 
bör denna vägledning vara tydlig och konkret. Det bör också tydligt framgå hur barnets bästa 
bör tillvaratas i de fall då en polisanmälan inte görs. 
 
Öppna insatser (kapitel 12) 
Möjligheten att inhämta uppgifter ur belastningsregister och misstankeregister 
Angående förslaget att socialnämnden ska få möjlighet att inhämta uppgifter ur 
belastningsregister och misstankeregister vid rekrytering av kontaktpersoner och 
kontaktfamiljer önskar Brå betona att de brottsförebyggande effekterna av detta förslag är 
begränsade. Förutom detta förslag krävs därför andra åtgärder som en grundlig 
rekryteringsprocess, god och kontinuerlig kontakt med såväl barnet som kontaktpersonen och 
utbildning om övergrepp för individer som möter barn i sitt yrke. 
 
Kommunens utbud av allmänna öppna insatser 
Att ha ett brett utbud av insatser på olika nivåer beroende på barnets och familjens behov är 
avgörande för att kunna förebygga brottslighet och andra beteendeproblem. Socialtjänsten har 
ett unikt uppdrag i att hjälpa de allra mest utsatta barnen, vilket liksom utredningen påpekat 
måste vara prioriterat. Som ett viktigt komplement till behovsprövade insatser ger dock de 
allmänna öppna serviceinsatserna en möjlighet att förebygga framtida problem, framför allt på 
lång sikt. För att förstärka lagstödet för serviceinsatser föreslår utredningen att en bestämmelse 
ska införas i LBU om att kommunen ’får erbjuda allmänna öppna insatser till barn, unga och 
deras föräldrar utan föregående behovsprövning’. För att ytterligare motivera kommunerna att 
arbeta långsiktigt med barns och ungas välmående tycker Brå att det kan övervägas om 
formuleringen istället borde vara ’bör erbjuda allmänna öppna insatser’. 
 

Detta yttrande har beslutats av undertecknad myndighetschef. I beredningen har deltagit 
utredaren Emma Ekström, föredragande.  
 
 
 
Jan Andersson 
     Emma Ekström 
      


