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Landstingsstyrelsen

Yttrande över promemorian Skyddsutredningar avseende barn

Föredragande landstingsråd: Chris Heister

ÄRENDET
Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig över promemorian
Skyddsutredningar avseende barn.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt nedan.

Syftet med lagförslaget om skyddsutredningar är att klarlägga vilken kännedom myndigheter eller andra verksamheter haft kring ett barn som avlidit till följd av brott. Genom utredningarna skall undersökas vilka åtgärder som vidtagits eller kunnat vidtas för att skydda
barnet. Ett ytterligare syfte är att genom utredningarna skapa kunskap och erfarenheter för
att förebygga liknande fall i framtiden.
Förslaget om skyddsutredningar är mycket angeläget. Det har på senare år uppenbarats
flera fall där stora brister i myndigheternas agerande har konstaterats. Skyddsutredningar är
ett viktigt komplement till de regler som i dag finns för att stärka skyddet för barn som far
illa. Att få en särskild lag och ett systematiskt arbetssätt i granskningen av myndigheternas
agerande välkomnas. Juridiskt-tekniska synpunkter behandlas i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att senast den 8 december 2006
yttra sig över promemorian ”Skyddsutredningar avseende barn”.
En sammanfattning över promemorian bifogas (bilaga).

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 10 november 2006 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att avge följande yttrande.
Förvaltningen anser att förslaget om skyddsutredningar är ett viktigt komplement till de
regler som idag finns för att stärka skyddet för barn som far illa. En skyddsutredning kan på
ett betydelsefullt sätt bidra till att en utredning görs i det enskilda fallet liksom att det förebyggande arbete i likartade situationer utvecklas. I promemorian föreslås att utredningar
skall företas om det finns särskilda skäl för en skyddsutredning. Utredaren lämnar i promemorian exempel på sådana situationer. Att grunda en lagändring på den motiveringen är
inte möjligt. En skyddsutredning berör många personer som befinner sig i eller har varit
utsatta för en mycket svår händelse. För att genomföra en skyddsutredning bör det därför
förtydligas vad som avses med särskilda skäl. Det kan ifrågasättas om det inte istället bör
föreskrivas att det krävs synnerliga skäl med avseende på skyddet för den enskildes integritet.
Det lagförslag som lämnats kan inte läggas till grund för den lagändring som man enligt
promemorian vill genomföra. Lagförslaget har stora brister och för landstingets verksamheter gäller det särskilt bestämmelserna om uppgiftsskyldighet. Inte heller kan ändringen i
sekretesslagen tillstyrkas.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 22 november 2006.

