Motion till riksdagen
1989/90:So4
av Lars Werner m. fl. (vpk)
med anledning av prop. 1989/90:28 om vård
i vissa fall av barn och ungdomar

Propo�itiono.::n behandlar ett för�lag till ny lag om tv[tng�vard av barn och
ungdom.

l februari llJXo övcrliimnadc �ocialberedningen sitt hl:t:inkandc om Barns
behov och för:ildrars riitl - Sncialtjiinsten� arbete med utsatla familjer. l
do.::nna utredning Himnade beredningen för�lag till en hdt ny lag om tvångs
omhiindertagandet av unga (LTU).

Iot at! på vanligt sätt låta remissbe

handla utredningens förslag �a be�lutade regeringen att utreda socialbered
ningen� utredning. Vi kan inte tolka det!a pa annat siitt än att regeringen
varit ytter� t mi��nöjd med dc for�! ag sum lämnats och bötiiilek ett för tid�an
dan mer pa��ande lagför�lag. En lag �om mer kunde tillmötesgå repressio
nen och re�ursnjugghcten mot vi�sa samhällsgrupper. Detta fick man också
i utredningen. Övt!r�yn av LVU (D� S llJX7:3). Det blev den gamla barna
vardslagcn i en modernare �prakform.
Regeringen aterstiiller nu till fullo det �om kallade� tumskruv�principen.
Med en rad indikationer kan man nu i den praktiska tolkningen göra en
trappa av mer och ma ingripande atgiirder. Steg e tt bedömning av psykiska
.

mi��handel. St..:g tv�1. so.::xuellt utnyttjande. Steg tre. fysi�k mi�shandel. Steg
fyra. drogmi��bruk. Stcg fem brottslighet etc.
Till trappan knyts �edan ar�enalcn av atgiirder: övervakare (kontaktper
son). fnmiljehem. storfamilj. skolhem. behandlingshem. ungdomsvårds
skola(� 12-hem). fängelse. (Dvs låta nilgon underårig ta ett fängelsestraff.)

u är det ocksa fritt att blanda och ge efter�om man kommer att ha amma
indikationer för hade miljö- och beteendefallen. Det iir i det närmaste bara
en �emantisk skillnad mellan regeringens för�lag och den gamla barnavårds
lagen. Den användes uck�a bara när frivilligheten tröt.
Trot� avig�idorna med indikation�tänkandet är vi beredda at! acceptera ett
sadant om det fann� en bättr..: markering mellan varet och straff �amt om la
gen hade en vårdideologi�k inriktning i �tällct för som nu en teknisk. juri
disk.
Vi har tagit del av socialberedningens oremittcrade förslag och finner att
den har vardkvaliteer som saknas i det förslag �om nu lämnats. Beredningens
förslag �ir i avgörande �tycken ett lämpligare dokument för en sociallagstift
ning än regeringens proposition. Den visar på ett tydligt sätt socialtjänstla
gens intentioner om att det är de ungas behov som skall styra värd- och be-
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handling�in�at�crna. Dera� för�lag tar ock�a biittrc till vara föriildrarna�
riitt��akerhct och anger vilket �töd de behöver vid ett omhiandcrtagande.
iir det giillcr cn�kildheter i propo�itionen� lagfiir�lag an�er vi att begrep
pet "omedelbart omhiindcrtagancle" bör utga och er�iatta� med "tillnalligt
omhiindertagandc" dta�om det under denna tid pagar en utredning och
inget definitivt beslut iir fattat.
Utredningar �om gor� i LVU-�ammanhang travar ofta�t tll.:gativ;a ;argu
menteringar p;a varandra. Detta gör� för att styrka bd10vet m dc fiire�lagna
atgiirdcrna. En anmaning i lagen att utredningen �kall innehaila en avviig
ning mellan po�itiva och negativa �idor av klicnten� liv\�ituation �kulle ge ett
objektivare utredning�fiirfarande. förbiittr<J relationerna till utrcdarna och
iivcn öka motivationcn hm den en�kilde för dc kommande vard- eller be
hand! ing�in�at�erna.
Dct �0111 kalla� mcllanvard�tvangct och �om införde� l juli IYX5 �tar kvar
i regeringen� fiir�lag. Det har vi�at �ig att �ocialniimndcrna i ytter�t litcn om
fattning anviinder �ig av detta och diarför inte har nagon'prakti�k betydcl�e.
Det kan utan �aknad utga ur lagen. Ett tvang i ett inlcdning�\kede. vilket
niblan alltid mcllantvllnget iir. �kapar undantag�lö�t mobtand. mi�\tro. för
bittring. ja kan�ke vanmakt ho� den �om beror� av atgarden. Vi förc\lar att
den er�ätt� mcd en möjlighet till ett frivilligt kontrakbförf;arande mellan
myndighet m:h föritldrar/omhiindertagen. Det �kulle kunna bidra till hitttre
relationer med föriiidra rna och markcra dera� betydebe vid ett omhianderta
gandc.
Niir det giillcr dc olika ombuden �om förölas i propo�itionen an�er vi att
detta ytterligare hör tänka� över. Diiremot �kall familjcn eller den �0111 \kall
omhiindcrta� kunna bcgiira c.:tt ombud eller kontaktpcr�on m:h da kunna ha
möjlighet att välja Vl'lll dc vill ha �om �tödjarc.
l propo�itionen verkar vardens kvalile vara av undnortinad bl.!tydebe.
Denna iir nii�tan helt utmön�trad i det tilltänkta förslaget. Lag�tiftarl.!n liim
nar denna del fri till nia�tan vad �om hebt. Varden� innehall b,,rdc hiir ha fatt
ett �törrl.! utrymme.
Vi har i dag ca I(J(J{)(J barn och ungdomar �urn blir förcnwl för �amhiill�
vard. Omkring 3000 tvangwarda� varav()()() pa grund av det egna beteendet.
dv� dc mi��brukar och \la��. Det är den grupp ungdomar �om vi nu gett till
miill.!t "var�tingar". agot har gatt �nett- i �amhiillet. hemma. ellt:r ho� dem
�jälva. Samhitilet har rad att ta fram en fungerande vardoch behandling �om
kunde �kriiddar\y� för var och en a\ de��a \JOO. Det �kulle ge dem ett viirdi
gare liv och ett bättre �amhalbklirnat.
Enligt var mening iir vardfragan vit�cntlig niir det gitllt:r denna lilla grupp.
Det handlar da om en helhcb�yn. omprioriteringar. ökade ckonumi�k;t rl.!
�ur�er �amt ett tvärbehandling�tcinkande.
Badc erfarenhet och fur�kning vi�ar pa att vard- och bchandling\in�at
�erna ma�tc differentiera�. Det behöv� en rad altanaliv för att var och en
�kall fa den vard dc behöver. Problemen �er ut att vara yttcr�t komplexa och
har en �varil\cr�kadlig �amman�iittning av p�ykologi�ka. p�ykiatri�ka. peda
gogi�ka. �ociologi�ka. fy�iologi�ka och medicin�ka faktorer. Diirtill finn� de
cti�ka och juridi�ka övav<iganden �om kommer in i hildl.!n. Trob detta arhc-
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t;�r m;�n mycket cn�kilt inom v;�rjc disciplin med vard och behandling av

Mot. 19!N/90

denna ungdom��pillra. en grupp �om troligen aldrig varit mindre iin i dag.
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Det bchiiv� L'n �amlad for�kning fiir att finna a l tern;�tiven och den dille
rentiering �om hL'i1iiv�.
Ar 191\.1 iiverliimnade �taten huvudmannaskap.:! fiir �ina institutioner t i l l
�ocialtj;instcn. Da fiiNiirde� deras möjligheter a t t inom �ig finna adekvata
vardfonncr. Vi an�..: r att �taten biir alerta huvudmanna�kapet fiir nagnn eller
nagra institutioner och diir i �amrad med behandlande expcrtis p<� tidigare
angivn;� omr;�dcn utveckla v;�rdcn och hehandling..:n fiir den grupp unga som
denna prnpo�itiun handlar om.
Slutligen. Trot� .:t t �tandigt �junkandc bchov av t\·angsatgiirder. en halve
ring �ctbn ;�r Il)!\ l. klHnma fiir�lag dter fiir�l;�g till �kiirpt l<�ptiftning diir
malgruppen iir de�- k. unga lagiivertriid<�rn<t. l en tidsperiod diir ungdoms
brotten �t;�hili�crah hl>rtk �amhiillet i �tiirre ut�triickning inrikt;� �ina in�at
�cr pa varden� och heh;�ndlingL·ns inneh;�ll och mindre pa lagbyggeri och en
iik:td repn:��ion. Vi fiirL·�I;�r diirfiir L'n kraftig rt•vidcring av propo�itionen�
lagfiir,lag.

llcmst�illan
ML·d hiinvi�ning till det anfiird;� hcmstiilb
l. <�l t ribdagen ;�v�l;�r rcgL·ringcn� proposition ll)Xl)JlJ0:2X om vard
i vi��a fall av barn och ungdomar.
2. att riksdagcn hus rL·gningL'n hegiir fiir�l;�g till ny lag fiir vard <l\'
b;Lrn och ungdom;�r. i cnlighL'l med vad �om ;�nfiirt� i motionen.
St l>ekholm den 14 llll\'Cillhcr l lJl'N

Lars Werner (tpk)
Yl1·a Juluii/S.I'o/1 (1pk)

/Jo Hammar (l'pk)

lviarg ä /npyard.uo/1 ( 1pk)

Bertil Mål11·ink (l'pk)

Gudmn Scli_rllll/11 (!pk)

Lars-(he 1-/agber� (1·pk)
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