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Svensk författningssamling 

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

Utfärdad den 2 juni 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:52) med sär-

skilda bestämmelser om vård av unga 

dels att 1, 13, 21 och 22 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 13 b, 13 c, 21 b, 21 c och 32 a–

32 c §§, och närmast före 21 b och 32 a §§ nya rubriker av följande lydelse. 

1 §2    Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samför-

stånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmel-

serna i socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna ska präglas av respekt för 

den unges människovärde och integritet.  

Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, om någon 

av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att be-

hövlig 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, 24, 31 a, 32 a och 

32 b §§. 

Vid beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara av-

görande. 

13 §3    Har den unge beretts vård med stöd av 2 §, ska socialnämnden minst 

en gång var sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs 

och hur vården bör inriktas och utformas. 

Har den unge beretts vård med stöd av 3 §, ska socialnämnden inom sex 

månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vård med 

stöd av lagen ska upphöra. Denna fråga ska därefter prövas fortlöpande inom 

sex månader från senaste prövning. 

13 b §    När socialnämnden prövar om vård som har beslutats med stöd av 

denna lag ska upphöra för någon som är under 18 år och som är placerad i 

1 Prop. 2021/22:178, bet. 2021/22:SoU33, rskr. 2021/22:322. 
2 Senaste lydelse 2020:352. 
3 Senaste lydelse 2020:1259. 
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SFS 2022:664 ett hem som avses i 6 kap. 6 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453), 

ska socialnämnden också särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om 

flyttningsförbud enligt 24 §. 

13 c §    När den unge har varit placerad i samma familjehem under två år 

från det att placeringen verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga 

om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § 

föräldrabalken. Därefter ska frågan övervägas årligen. 

Vid ett sådant övervägande ska följande särskilt beaktas: 

– den unges och familjehemsföräldrarnas inställning till en vårdnadsöver-

flyttning, 

– den unges relation till familjehemsföräldrarna och deras förmåga att

tillgodose den unges behov av en trygg och god uppväxt, 

– familjehemsföräldrarnas inställning till och förmåga att tillgodose den

unges behov av kontakt med sina föräldrar och andra närstående, och 

– den unges relation till sina föräldrar.

21 §4    När vård med stöd av denna lag inte längre behövs, ska socialnämn-

den besluta att vården ska upphöra. Socialnämnden får inte besluta att vård 

enligt 2 § ska upphöra förrän de omständigheter som föranleder vården har 

förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. 

Nämnden ska noga förbereda den unges återförening med den eller dem 

som har vårdnaden om honom eller henne. 

Vård som har beslutats med stöd av 2 § ska upphöra senast när den unge 

fyller 18 år. 

Vård som har beslutats med stöd av 3 § ska upphöra senast när den unge 

fyller 21 år. 

Uppföljning 

21 b §    När vård upphör enligt 21 § ska socialnämnden följa upp situa-

tionen för den som är under 18 år. 

Om den unge ska återförenas med den eller dem som har vårdnaden om 

honom eller henne när vården upphör men återföreningen behöver för-

beredas, ska socialnämnden följa upp den unges situation först när åter-

föreningen har skett. 

21 c §    Vid en uppföljning enligt 21 b § får socialnämnden konsultera sak-

kunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs. Socialnämnden får sam-

tala med den unge utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnads-

havaren är närvarande. 

När uppföljningen inleds respektive avslutas ska socialnämnden under-

rätta den unge, om den unge har fyllt 15 år, och vårdnadshavare som berörs. 

En uppföljning ska avslutas senast sex månader från det att den inleddes. 

Uppföljningen ska också avslutas om nämnden inleder en utredning enligt 

11 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453). 

22 §5    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 beteen-

det 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 den unges vårdnadshavare, får socialnämnden besluta 

4 Senaste lydelse 2003:406. 
5 Senaste lydelse 2016:518. 
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SFS 2022:664 1. att den unge ska hålla regelbunden kontakt med en särskilt kvalificerad

kontaktperson som socialnämnden utsett, eller 

2. att den unge ska delta i behandling i öppna former inom socialtjänsten.

När ett sådant beslut meddelas, ska en särskild behandlingsplan finnas.

Bestämmelserna i 13 § andra stycket, 13 a § första stycket samt 21 §

första stycket första meningen och andra och fjärde styckena gäller i tillämp-

liga delar också i fråga om beslut enligt första stycket. Prövning enligt 13 § 

andra stycket av om ett sådant beslut ska upphöra att gälla ska ske första 

gången inom sex månader från dagen för nämndens beslut. 

Första stycket är också tillämpligt om den som är under 20 år och som 

dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken vid verk-

ställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatta insatser för att 

hindra ett sådant beteende som avses i första stycket. 

Provtagning inför umgänge och upphörande av vård 

32 a §    Har den unge beretts vård med stöd av 2 § ska socialnämnden inför 

umgänge, om det finns anledning till det, kontrollera om en vårdnadshavare 

eller förälder är eller har varit påverkad av narkotika, alkoholhaltiga drycker, 

andra berusningsmedel, sådant medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om 

förbud mot vissa dopningsmedel eller sådan vara som omfattas av lagen 

(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Socialnämnden får då 

besluta att vårdnadshavaren eller föräldern ska uppmanas att lämna blod-, 

urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov.  

32 b §    Har den unge beretts vård med stöd av 2 § ska socialnämnden inför 

prövning av om vården ska upphöra, om det finns anledning till det, kon-

trollera om en vårdnadshavare är eller har varit påverkad av någon sådan 

dryck eller vara eller något sådant medel som anges i 32 a §. Socialnämnden 

får då besluta att han eller hon ska uppmanas att lämna sådana prov som 

anges där. 

32 c §    Ett beslut enligt 32 a eller 32 b § får fattas bara i den mån åtgärden 

är försvarlig med hänsyn till dess syfte och övriga omständigheter. 

Socialnämnden ska i beslutet särskilt ange vad för slags prov som avses 

och syftet med åtgärden. 

Om vårdnadshavaren eller föräldern inte medverkar till provtagning får 

förhållandet tillmätas den betydelse för socialnämndens umgänges- eller 

vårdbeslut som omständigheterna motiverar. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022. 

På regeringens vägnar 

ARDALAN SHEKARABI 

Cecilia Torstensson 

(Socialdepartementet) 
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