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Luleå kommun har beretts tillfälle att avge yttrande över:
Departementspromemoria - Barns rätt till information
mm(S2006/5256/ST), Bevarande av dokumentation vid vissa
placeringar av barn (S2006/5257/ST), skrivelse från SIS ang
frågor rörande ungdomsvården inom SiS (S2006/5143/ST) samt
Socialstyrelsens skrivelse Vissa frågor om överförande,
bevarande och gallring av dokumentation enl SoL och LSS –
remissvar.
Socialnämnden lämnar följande kommentar och synpunkter:
I promemorian Barns rätt till information mm lämnas förslag till lagändring i
syfte att stärka barns och ungas rätt till information och att komma till tals i
ärende och mål enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga och socialtjänstlagen (2001:453)
Socialnämnden ställer sig positiv till de föreslagna lagändringarna. När
insatser görs som gäller barns/ungas situation pratar socialsekreterarna i
flertalet utredningar med barnet/den unge. Som ett led i detta bör relevant
information som framkommer i ärenden och mål som rör barn och unga
återföras till barnet/den unge. Även om detta borde vara en självklarhet är det
först genom en ändring i lagstiftningen som detta tydliggörs.
Promemorian Bevarande av dokumentation vid vissa placeringar av barn
innehåller förslag som syftar till att bevara dokumentation för att säkerställa
en enskild persons möjligheter att få veta mer om sin bakgrund i samband
med olika placeringar.
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Dessutom bedöms förutsättningarna att utöva tillsyn i vissa verksamheter
enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service
tillvissa funktionshindrade förbättras och tillgodoser behov av underlag för
forskning.
Socialnämnden ställer sig positiv till de föreslagna lagändringarna.
Promemorian beskriver på ett utförligt och tydligt sätt vikten av att barn/unga
får information om sin bakgrund i samband med olika placeringar och
socialnämnden har därför inga ytterligare kommentarer att lämna i denna
fråga.
Vissa frågor rörande ungdomsvården inom SIS
Inom ett antal områden har SIS uppmärksammat ett behov av ändrade
bestämmelser för verksamheten. I sin skrivelse till socialdepartementet
föreslås författningsändringar gällande beslut om tillfällig placering på ett
särskilt ungdomshem, inlåsning under nattvila av ungdomar som dömts till
sluten ungdomsvård samt utökade möjligheter till provtagning på särskilda
ungdomshem.
Socialnämnden ställer sig positiv till föreslagna förändringar. Förslaget om
att SIS ska ta beslut om tillfälliga placeringar kommer att underlätta/minska
administrationen för kommunerna och föra beslutet närmare den verksamhet
som idag i praktiken är den som tar det nödvändiga beslutet. Övriga
föreslagna ändringar bygger på en längre tids erfarenhet av hur verklighen ter
sig i dessa hem och det finns ingen anledning att tro annat än att förslagen är
väl grundade.
Vissa frågor om överförande, bevarande och gallring av dokumentation
enligt SoL och LSS - rapport från Socialstyrelsen.
Rapporten redovisar resultatet av regeringens uppdrag till Socialstyrelsens att
utreda behovet av en reglering av överförande av dokumentation när
verksamhet övergår från offentlig verksamhet till enskild och vice versa.
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Socialnämnden ställer sig positiv till den föreslagna lagändringen. Eftersom
så stor del av de insatser som ges till barn/unga utförs av privata vårdgivare
är det av stor vikt att det införs klara och tydliga dokumentationsregler och att
dokumentationen sparas på ett ställe så att barnet/den unge har möjlighet att
ta del av detta på ett enkelt sätt.
Förslag till beslut
överlämna ovanstående yttranden till socialdepartementet.
_____
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förslaget.
_____
Socialnämnden beslutar
-

i enlighet med förslaget.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____
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