
1 

1
 2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 0

 
1

 2
 3

 4
 5

 6
 7

 8
 9

 0
 

Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 

Utfärdad den 2 juni 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453) 

dels att 6 kap. 8 §, 10 kap. 4 § och 11 kap. 4 b § ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas två nya paragrafer, 6 kap. 8 a och 8 b §§, av följ-

ande lydelse. 

6 kap. 

8 §2    Vårdas ett barn med stöd av denna lag i ett annat hem än det egna, ska 

socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vården 

fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas. 

8 a §    När ett barn är placerat i ett sådant hem som avses i 6 kap. 6 § första 

stycket och en vårdnadshavare eller barnet, om barnet har fyllt 15 år, begär 

att vården ska upphöra, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns 

skäl att ansöka om flyttningsförbud enligt 24 § lagen (1990:52) med sär-

skilda bestämmelser om vård av unga. 

8 b §    När barnet har varit placerat 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 § för-

äldrabalken. Därefter ska frågan övervägas årligen. 

Vid ett sådant övervägande ska följande särskilt beaktas: 

– barnets och familjehemsföräldrarnas inställning till en vårdnadsöver-

flyttning, 

– barnets relation till familjehemsföräldrarna och deras förmåga att till-

godose barnets behov av en trygg och god uppväxt, 

– familjehemsföräldrarnas inställning till och förmåga att tillgodose

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

– barnets relation till sina föräldrar.

10 kap. 

4 §3    Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får ges endast åt en 

särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden i ären-

den som är en uppgift för nämnden enligt 6 kap. 6, 8–8 b och 11 a–13 §§ 

denna lag, 4, 6 och 6 a §§, 11 § första och andra styckena, 13, 13 b och 

1 Prop. 2021/22:178, bet. 2021/22:SoU33, rskr. 2021/22:322. 
2 Senaste lydelse 2020:1260. 
3 Senaste lydelse 2020:353. 
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och 43 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

samt 11 och 13 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. 

Första stycket gäller även i ärenden enligt 6 kap. 14 § om samtycke vägras 

och beslut enligt 9 kap. 3 § om att föra talan om återkrav enligt 9 kap. 1 §. 

11 kap. 

4 b §4    Socialnämnden får besluta om uppföljning av ett barns situation 

efter det att en placering med stöd av denna lag i ett familjehem eller i ett 

hem för vård eller boende har upphört. 

En sådan uppföljning får ske om barnet, utan att förhållanden som avses 

i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga föreligger, 

bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd eller skydd men samtycke 

till sådan åtgärd saknas. 

Bestämmelser om uppföljning när vård enligt lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga upphör finns i 21 b och 21 c §§ den lagen. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022. 

På regeringens vägnar 

ARDALAN SHEKARABI 

Cecilia Torstensson 

(Socialdepartementet) 

4 Senaste lydelse 2012:776. 
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