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Remiss: Departementspromemorian Barns rätt till vård och 
sociala insatser stärks (Ds 2011:5) 
  
Ju2011/1051/L2 
 
Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, som anmodats att yttra sig över 
rubricerade betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av 
docent Titti Mattsson. 
 
Förslaget innebär att psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling samt 
vissa insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade ska få ges till barnet om det krävs med hänsyn 
till barnets bästa trots att endast en av vårdnadshavarna har samtyckt till det. Syftet 
med förslaget är att stärka barns rätt till vård och sociala insatser vid gemensamt 
vårdnadsansvar. 
 
Juridiska fakultetsstyrelsen har inga invändningar mot det i departements-
promemorian framlagda förslaget. Förslaget förefaller istället vara väl i linje med 
tidigare ändringar i den sociala lagstiftningen att kravet på bägge vårdnadshavarnas 
medverkan i beslut om barn kan modifieras i vissa fall i syfte att tillgodose barnets 
bästa. Liksom när det gäller andra beslut som rör barn bör barnets egen vilja 
beaktas med hänsyn taget till hennes eller hans ålder och mognad vid prövningen 
av barnets behov av vård. 
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