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Remissvar: Barns och ungas rätt vid tvångsvård, SOU 2015:71

Sveriges Psykologförbund har beretts möjlighet att lämna yttrande över rubricerat
betänkande och vill lämna följande synpunkter.
Sveriges Psykologförbund är positivt till utredningens betänkande i stort och delar
utredningens slutsats om behovet av ny lagstiftning med ett förstärkt
barnrättsperspektiv. Det är av stor vikt att implementeringen av ny lagstiftning sker
genom en samlad nationell insats med statligt stöd, både finansiellt och genom
evidensbaserat kunskapsstöd och kunskapsutveckling på området.
Psykologförbundet vill därtill framhålla följande.
5 kap 3§: Förbundet stödjer utredningens förslag att ändra rekvisitet ”något annat
socialt nedbrytande beteende” till ”något annat i sig självt socialt nedbrytande
beteende”. Vi delar utredningens uppfattning om behovet att förändra lagens innehåll
mot bakgrund av den praxis HFD gett uttryck för. Det är särskilt viktigt eftersom det
ofta inte är möjligt att utesluta att en psykisk funktionsnedsättning inte bidragit till
utvecklingen av ett visst beteende.
Ny lag om hälsoundersökning av barn och unga vid beslut om vård utanför hemmet:

Förbundet vill här poängtera att hälsoundersökningen bör innefatta kontakt med BVC
och förskolepsykolog för förskolebarn samt med elevhälsans samtliga professioner för
skolbarn. Viktig information kan därmed erhållas avseende barnets psykiska mående
och inlärningsförmåga.
Rörande beslutsordningen i LVU-ärenden och ärenden enligt SoL: Vi välkomnar

utredningens förslag att regeringen gör en översyn av nuvarande bestämmelser med
hänsyn till vikten av att beslutsfattare har adekvat kompetens.
Psykologförbundet vill understryka vikten av att ha tillgång till psykologers
expertkompetens för att säkerställa den nya lagstiftningens grundläggande syften. Vi
delar helt utredningens syn att detta är särskilt angeläget när vården sker med tvång, i
synnerhet om verksamheten har en inriktning mot barn och unga med psykiska
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funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa. Det är viktigt att IVO får i uppdrag att i sin
tillsyn bedöma tillgången på psykologisk kompetens vid HVB.
Förbundet stödjer förslaget att SiS bör bli en resurs i den statliga styrningen med
kunskap inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i frågor som gäller institutionsvård
för barn och unga.
I betänkandet har utförligt redogjorts för den nödvändiga samverkan som måste ske
mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola. Psykologförbundet saknar dock att
elevhälsan inte nämns på ett tydligare sätt i det här sammanhanget. Det är inte en
självklarhet att i alla kommuner inkludera elevhälsan i skolans verksamhet, i de fall
elevhälsan utgör en kommuncentral funktion. Förbundet anser att det annars kan finnas
en risk för att den viktiga kompetens som psykologerna i elevhälsan utgör kan glömmas
bort.
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