Utlåtande av rådet för bedömning av lagstiftningen om utkastet till regeringens
proposition med förslag till lagar om ändring av barnskyddslagen och av
ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av barnskyddslagen
Utkastet till regeringsproposition är tydligt och begripligt skrivet. Propositionen innehåller även en
koncis beskrivning av den gällande lagstiftningen och de ändringar som gjorts i den. Nuläget, de
ändringar som föreslås och reformens konsekvenser har dock i huvudsak beskrivits ur
domstolsväsendets synvinkel. I propositionen har man inte i tillräcklig utsträckning bedömt reformen
och dess konsekvenser med tanke på de barn och unga som omfattas av barnskyddet. De
väsentligaste bristerna och utvecklingsobjekten i utkastet till proposition är följande:
i) Konsekvenserna av den föreslagna besvärstillståndsreformen har i första hand
bedömts ur domstolssystemets synvinkel. Konsekvenserna bör bedömas mer ingående
särskilt med tanke på de barn och unga som blivit föremål för barnskyddsåtgärder och
med tanke på tillgodoseendet av deras grundläggande fri- och rättigheter. De
ekonomiska konsekvenserna av reformen av eftervården bör bedömas ur de ungas och
deras familjers synvinkel.
ii) Det avsnitt som beskriver det huvudsakliga innehållet i propositionen är för generellt
skrivet. Av det huvudsakliga innehållet framgår inte att det i propositionen föreslås att
det i barnskyddsärenden ska införas ett system med besvärstillstånd vid högsta
förvaltningsdomstolen. Denna centrala information bör fogas till propositionens
huvudsakliga innehåll.
iii) I det avsnitt som beskriver nuläget beskrivs lagstiftningssituationen. I avsnittet bör
det också tas upp vad behandlingen av barnskyddsärenden vid myndigheter och
domstolar innebär för de barn och unga som blivit föremål för barnskyddsåtgärder.
iv) Utkastet till proposition innehåller ingen separat målperiod, och målen har beskrivits
endast ur domstolarnas synvinkel. Det finns skäl att mer ingående än i utkastet bedöma
målen för reformen med tanke på barns och ungas ställning.
v) Avsnittet om de olika alternativen för genomförande bör kompletteras och fördjupas.
Dessutom bör förfarandena i andra länder presenteras och jämföras.
Rådet anser att det finns betydande brister i utkastet till regeringens proposition. Utifrån utkastet till
proposition är det troligtvis inte möjligt att bilda sig en tillräcklig och motiverad uppfattning om
förslaget och inte heller om dess ekonomiska och samhälleliga konsekvenser. Om bristerna inte
korrigeras är det skäl att allvarligt överväga huruvida propositionen kan lämnas till riksdagen för
behandling.

