
MITTUNIVERSITETET
Institutionen för Socialt arbete
C-uppsats HT 2007
Författare: Christina Stålberg
Handledare: Jan-Åke Nyström

”Se till mig som liten är…”

En utredning av 2 § i lagen med särskilda
bestämmelser om vård av barn och unga

LVU



   

MITTUNIVERSITETET
Institutionen för Socialt arbete

ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs, Rättsvetenskap

HANDLEDARE: Jan-Åke Nyström

SAMMANFATTNING:

Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att barn och
unga får möjligheten att växa upp under trygga och för deras utveckling
goda förhållanden. Syftet med studien var att göra en utredning av 2 § i lag
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga (LVU)
samt under vilka förutsättningar denna lag kan stärka socialtjänstens
möjligheter att utföra de skyldigheter de är ålagda. Avsikten har förutom att
förmedla regleringen kring 2 § LVU varit att redogöra för hela processen
från det att beslut om utredning fattas till vårdens upphörande. Vid ansökan
om vård enligt LVU är socialnämnden underställd en rättslig överprövning
varför studiens syfte även avsåg socialnämndens medverkan vid rättens
bevisprövning. När beslut fattas om tvångsvård skall principen om barnets
bästa vara likt en ledstjärna vid avgörande varför studien även omfattade att
bringa klarhet i innebörden av denna princip.

Uppsatsen är rättsdogmatisk och kvalitativ i sin karaktär och därför har
främst traditionella rättskällor som författningstexter, förarbeten, doktrin
och praxis används för besvara dess syfte. Resultatet av studien visade att
socialsekreterarens roll som rättstillämpare ställs till sin spets då lagtexten
är relativt enkel i sin utformning och förutsätter en riskbedömning och
prognos inför framtiden för att vård enligt 2 § LVU skall föreligga. Vad
principen om barnets bästa innebär och hur den skall tillämpas är dock
oklart, något som skapar rättsosäkerhet.

NYCKELORD:

TITEL:

FÖRFATTARE:

DATUM:

barn, rättstillämpning, socialnämnd,
bevisprövning, tvångsvård

”Se till mig som liten är…”
En utredning av 2 § i lagen med särskilda
bestämmelser om vård av barn och unga LVU

Christina Stålberg

Januari 2008



   

Innehållsförteckning

FÖRKORTNINGAR ............................................................................................................... 1

1. INLEDNING......................................................................................................................... 2

1.1 Bakgrund ......................................................................................................................................................... 2

1.2 Syfte och frågeställningar............................................................................................................................... 3

1.3 Metod och material ......................................................................................................................................... 3
1.3.1 En rättsdogmatisk ansats......................................................................................................................... 3
1.3.2 Metodval ................................................................................................................................................... 4
1.3.3 Reliabilitet, validitet, argumentation och generalisering ...................................................................... 4
1.3.4 Förförståelse ............................................................................................................................................. 5
1.3.5 Litteratursökning ..................................................................................................................................... 6

1.4 Etiska överväganden....................................................................................................................................... 6

1.5 Avgränsning..................................................................................................................................................... 6

1.6 Metodproblem ................................................................................................................................................. 7

1.7 Disposition ....................................................................................................................................................... 7

2. DEN SOCIALA BARNAVÅRDEN.................................................................................... 8

2.1 Föräldrarnas ansvar ....................................................................................................................................... 8

2.2 Samhällets ansvar ........................................................................................................................................... 8

2.3 Barnets bästa ................................................................................................................................................. 10
2.3.1 Barnets behov, intressen och autonomi ................................................................................................ 11

2.4 Tvångsvårdsprocessen vid LVU-mål........................................................................................................... 13
2.4.1 Bevisbördan, beslutsunderlaget samt domstolens bevisprövning ...................................................... 14
2.4.2 Domstolens motiveringsskyldighet ....................................................................................................... 15

3. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT TVÅNGSINGRIPANDE ENLIGT 2 § LVU ....... 16

3.1 Allmänt........................................................................................................................................................... 16

3.2 Missförhållanden i hemmet enligt 2 § LVU ................................................................................................ 16
3.2.1 Misshandel .............................................................................................................................................. 16
3.2.2 Otillbörligt utnyttjande ......................................................................................................................... 18
3.2.3 Brister i omsorgen .................................................................................................................................. 18
3.2.4 Något annat förhållande i hemmet ....................................................................................................... 19

3.3 Barn till föräldrar med psykiskt sjukdom eller utvecklingsstörning ....................................................... 19
3.3.1 Barn till psykiskt sjuka föräldrar ......................................................................................................... 19
3.3.2 Barn till föräldrar med utvecklingsstörning ........................................................................................ 20

3.4 Det ofödda barnet.......................................................................................................................................... 21



   

4. SOCIALTJÄNSTENS HANDLÄGGNING VID ETT OMHÄNDERTAGANDE
ENLIGT 2 § LVU................................................................................................................... 22

4.1 Rätten till frihet............................................................................................................................................. 22

4.2 Socialtjänstens utredningsansvar ................................................................................................................ 23
4.2.1 Officialprincipen .................................................................................................................................... 23
4.2.2 Utredningens omfattning ....................................................................................................................... 23
4.2.3 Vårdplan ................................................................................................................................................. 25
4.2.4 Bedömning av förutsättningar för ett omhändertagande enligt 2 § LVU ......................................... 25
4.2.5 Samtycke ................................................................................................................................................. 26
4.2.6 Vårdens upphörande ............................................................................................................................. 26

5. SOCIALSEKRETERARENS ROLL SOM RÄTTSTILLÄMPARE ........................... 27

5.1 Socialsekreterarens dubbla roller................................................................................................................ 27
5.1.2 Socialsekreteraren som offentlig part i tvångsmål .............................................................................. 29

6. ANALYS ............................................................................................................................. 30

6.1 Vilka skyldigheter och befogenheter har socialtjänsten? .......................................................................... 30

6.2 När har socialtjänsten rätt att göra ett ingripande enligt 2 § LVU? ........................................................ 31

6.3 Vem fattar det avgörande beslutet om tvångsvård enligt 2 § LVU? ........................................................ 32

6.4 Viken roll har socialsekreteraren i tvångsvårdprocessen?........................................................................ 33

6.5 Vilket utrymme får barnets specifika behov och intressen i bevisprövningen? ...................................... 33

7. DISKUSSION ..................................................................................................................... 34

7.1 Förslag till fortsatt forskning ....................................................................................................................... 36

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING ................................................................. 38



Förkortningar

Brb Brottsbalken (1962:700)
FB Föräldrabalken (1949:381)
FN Förenta Nationerna
FL Förvaltningslag (1986:223)
FPL Förvaltningsprocesslag (1971:291)
HSFR Humanistiska-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet
LPT Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser för vård av unga
JO Justitieombudsmannen
Prop. Proposition till riksdagen
RegR Regeringsrätten
RF Regeringsformen (1974:152)
RÅ Regeringsrättens årsbok
SekrL Sekretesslag (1980:100)
SoL Socialtjänstlag (2001:453)
SoS Socialstyrelsen
SOSFS Socialstyrelsens författningssamling
SOU Statens offentliga utredningar



2

1. Inledning

1.1 Bakgrund

Varje dag finns det människor som på olika sätt behöver andras hjälp för att hålla ihop sina
liv. Socialtjänstförvaltningarna runt om i landet har till uppgift att ansvara för den sociala
servicen till den eller de som är i behov av stöd och hjälp. Den allra viktigaste och mest
ansvarsfulla uppgiften är att tillgodose alla barn och ungdomars självklara rätt till trygga och
säkra uppväxtvillkor. Ett betydelsefullt redskap för socialtjänsten att få kännedom om utsatta
barn är den anmälningsskyldighet som stadgats i 14 kap. 1 § andra stycket i 2001 års
socialtjänstlag (2001:453) SoL. Paragrafens första stycke reglerar inte någon plikt att anmäla,
men är formulerad som en uppmaning till allmänheten att lämna upplysningar då de får
kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa för att skydda ett
barn. Anmälningsskyldigheten för vissa yrkesgrupper och uppmaningen till allmänheten att
anmäla omfattar inte enbart fall där det kan vara aktuellt med tvångsvårdsinsatser, utan  gäller
vid alla situationer som är eller riskerar att vara skadliga för barnet, såväl fysiskt som
psykiskt.

SoL skall fungera som ett rättsligt skydd för det utsatta barnet och socialnämnden i varje
kommun har det yttersta ansvaret för att detta efterlevs. Är det inte möjligt att på frivilliga
grunder bistå det utsatta barnet finns en komplementär lagstiftning att tillgå, lag (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Därav förutsätts den av kommunen
anställde socialsekreteraren ha förmågan att göra en självständig värdering och motivera både
de rättsliga och socialvetenskapliga kunskaperna i sina beslut. Under senare tid har det i
massmedia uppmärksammats fall där tillämpningen av lag har hamnat i fokus. Socialarbetaren
har anklagats för att i vissa fall inte tillräckligt beaktat lagstiftningen, ”de har gjort för lite och
för sent” eller omvänt ha gjort egna tolkningar med påföljden att kritiken blivit ”för mycket
och förhastat”. Kritiken mot socialtjänsten kan i vissa fall anses vara befogad, men samtidigt
är ett tvångsingripande från samhället den yttersta lösningen och ett stort ingripande i den
enskildes liv. Vetskapen om att ett barn far illa väcker starka känslor hos såväl allmänheten
som professionella och det är inte alltid fel att reagera känslomässigt. Däremot får inte
socialsekreteraren som representant för samhället låta sitt agerande enbart styras av känslor,
utan det krävs god kunskap om de verktyg som finns att tillgå för att garantera barns
rättssäkerhet och trygghet.

Hollander (2000), s. 108 menar att alla socialarbetare på något sätt måste förhålla sig till
lagar, förordningar och bestämmelser av olika karaktär och att de därmed i många situationer
agerar som rättstillämpare. Särskilt tydlig blir denna roll vid utredningar av barn som far illa.
Vidare beskrivs att det krävs kunskaper i såväl gällande rätt som de samhälls- och
maktstrukturer som juridiken förmedlar för att ha möjligheten att ge relevant hjälp till utsatta
människor. Vid rättstillämpning skall socialsekreteraren tolka lagen och vilket utrymme till
tolkning lagen påbjuder är beroende av lagtextens klarhet och faktaunderlaget (a.a. s. 109f).
Problematiken kring att SoL har karaktären av en ramlag har under en längre tid varit föremål
för diskussion. Kritikerna ifrågasätter lämpligheten att använda en ramlagstiftning inom
socialtjänsten eftersom detta innebär att man i huvudsak överlämnar åt kommunerna själva att
avgöra om och hur man vill reglera handläggningen av enskilda ärenden. En annan fråga
omfattar tillämpningen av SoL och att det skapas en osäkerhet om hur lagen skall tolkas och
om vilken tolkning som skall gälla. Rättssäkerhetsfrågan är central då enskilda medborgare
blir beroende av att myndigheten tolkar lagen så att de kan få sin rätt (Hollander, 1995, s. 23).
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Vid en ansökan om tvångsvård enligt LVU, vilken lämnas av socialnämnden till domstol för
prövning, skall principen om barnets bästa vara det som sätts främst vid avgörandet. Enligt 1
§ femte stycket LVU är ordalydelsen ”Vid beslut enligt denna lag skall vad som är bäst för
den unge vara avgörande”. Mattsson (2002), s. 33f beskriver att principen om barnets bästa
skall vara likt en ledstjärna för myndigheter och domstolar vid tolkning och bedömning av det
enskilda barnets behov och intressen. Vad denna princip innebär och hur den ska tolkas är
dock oklart, något som återkommande har diskuterats sedan införseln. Kritik har framförts att
principen om barnets bästa skulle vara alltför generell och därmed skapa rättsosäkerhet.

Socialtjänstens utredning är en viktig del av beslutsunderlaget vid rättens bevisprövning om
att tvångsvård föreligger. Även om det är socialnämnden som har det yttersta ansvaret för
barn som far illa är det den enskilde socialsekreteraren som i praktiken genomför och
dokumenterar utredningen. Det är av intresse vad utredningen vid en ansökan om tvångsvård
skall innefatta för att den skall vara godtagbar ur ett rättssäkerhetsperspektiv och på så sätt
förhindra att godtycke uppstår.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att göra en utredning av 2 § LVU, de så kallade ”miljöfallen”, för att
på så sätt försöka klargöra vad beslutsunderlaget bör omfatta vid bevisprövning för att ett
omhändertagande ska föreligga. Lagtextens omfattning är förhållandevis enkel men det krävs
en stark bevisning för att göra ett så stort integritetskränkande ingrepp som tvång innebär.
Frågeställningarna blir därför följande:

Vilka skyldigheter och befogenheter har socialtjänsten?
När har socialtjänsten rätt att göra ett ingripande enligt 2 § LVU?
Vem fattar det avgörande beslutet om tvångsvård enligt 2 § LVU?
Viken roll har socialsekreteraren i tvångsvårdprocessen?
Vilket utrymme får barnets specifika behov och intressen i bevisprövningen?

1.3 Metod och material

1.3.1 En rättsdogmatisk ansats

Möjligheten att studera rättssystemet utgår i huvudsak från två perspektiv, det interna och det
externa. Det interna perspektivet innebär att rättsreglerna undersöks vanligen med stöd av en
rättsdogmatisk metod, vilken omfattar en studie av lagtext, förarbeten, doktrin och praxis. Det
externa omfattar en undersökning av rätten ur ett exempelvis historiskt, sociologiskt eller
statsvetenskapligt perspektiv. Syftet med att studera rätten ur ett externt perspektiv är att få
kunskap om rättens samhälleliga funktioner och effekter. Gemensamt för dessa två metoder är
dock att båda intresserar sig för rättsordningen (Hollander & Borgström, 2005, s. 129 f).

Rättsdogmatisk metod syftar till att undersöka det som kallas ”gällande rätt” och avser de
rättsregler som ideologisk konstruerats i ett samhälle. Tidigare ansågs den gällande rätten
bygga på naturrättsliga normer, dvs. ett slags universellt tänkande om vad som var bäst för
människan eller att lagarna skulle vara stiftade av Gud. Numera avvisas dessa tankar av de
flesta jurister och istället anses rättsreglernas giltighet erkännas utifrån dess legalitet och
legitimitet. Detta innebär att lagarna har stiftats utifrån den demokratiska ordning som är
fastslagen i grundlagarna samt att medborgarna litar på systemet och upplever sig kunna vara
lojala mot detta i praktiken (a.a.).
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Rättssociologin är en teori och en metod som används för att studera rätten utifrån det externa
perspektivet. Enligt Hollander & Borgström (2005), s. 138 innebär detta att fokus ligger på
den sociala verklighet som rätten verkar i. Även Mathiesen (2005), s. 15f menar att
rättssociologin beskriver rättens delaktighet i den sociala verkligheten samt vilken social eller
samhällelig betydelse rättsreglerna har. Vidare beskrivs tre generella frågeställningar som
behandlas utifrån detta perspektiv enligt följande; Hur påverkar samhällsförhållandena rätten
och hur rätten i sin tur inverkar på dessa samt rätten i växelverkan (a.a. s. 23).

Mathiesen (2005), s. 207f menar att även om det finns ett nationellt rättssystem, kan
uppfattningen om vad som är gällande rätt skilja sig åt. Det kan komma att växa fram skilda
”rättskulturer” i olika delar av samhället, vilket innebär att rättstillämpningen inte blir
enhetlig och samstämmig. Hollander & Borgström (2005), s. 143f menar att den lagstiftning
vilken socionomer verkar under är ett lysande exempel på hur det kan uppstå en växelverkan
och diskrepans mellan det externa och interna perspektivet. Utifrån att SoL är konstruerad
som en ramlagstiftning innebär detta att i vissa sammanhang kan det vara svårt att klargöra
reglernas exakta innebörd, vilket kan vid en pressad arbetssituation leda till att skillnaderna
mellan den ur ett juridisk synsätt gällande rätten och den som faktiskt åtföljs på
socialkontoren vara stora.

För att finna svaren på de frågeställningar som presenterats har främst den rättsdogmatiska
metoden används och studien är kvalitativ i sin karaktär. Undersökningen och redovisningen
av traditionella rättskällor som författningstexter, förarbeten, doktrin och praxis syftar till att
ge en information om bakgrunden till regelverket kring tvångsomhändertagande av barn.
Materialet grundas främst på förarbeten samt doktriner, vilka är Mattsson respektive Killén,
men information har även inhämtas från rapporter utgivna av socialstyrelsen samt
socialstyrelsens författningssamling. Studien omfattar även till viss del material från tidigare
forskning vilka utgår från rättssociologisk metod om socialsekreterarens förhållningssätt till
gällande rätt.

1.3.2 Metodval

Anledningen till att uppsatsen har en kvalitativ och rättsdogmatisk ansats är att få en vidare
insikt i rättstillämpning. Rättsvetenskap är till stor del en samhällsvetenskap utifrån att rätten
är en del av samhället och har därmed ett handlingsperspektiv, dvs. rätten syftar till att
påverka individer och grupper. Men den är också en normativ textvetenskap som fokuserar på
rättens betydelse för de objekt som valts att studerats och vill på så sätt ge en förståelse mer
än en förklaring (Sandgren, 2006, s. 14f).

Genom att påstå att uppsatsen berör det samhällsvetenskapliga området kan det uppfattas som
en nackdel att den inte uttryckligen omfattas av en sådan teori. Utifrån syftet har det inte
ansetts som verksamt att relatera till en samhällsvetenskaplig teori. Uppsatsen utgår ifrån
socialt arbete och fördelen med att då göra en kombinerad rätts- och samhällsvetenskaplig
studie är att den ger möjligheten till att se rättsvetenskapen ur ett annat perspektiv (Kellgren
& Holm, 2007, s. 30f).

1.3.3 Reliabilitet, validitet, argumentation och generalisering

Utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv har begreppen validitet (giltighet) och rehablilitet
(tillförlitlighet) en betydelse för uppsatsens trovärdigheten. Validitet innebär att mäta studiens
giltighet och relevans, dvs. hur väl man undersöker det man sagt sig undersöka. Reliabilitet
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innefattar hur pålitliga mätningarna är, dvs. hur väl man mäter det man vill mäta. Det har
dock framkommit kritik mot att en kvalitativ studie inte skulle ge samma möjligheten som
den kvantitativa att bedöma dess validitet och reliabilitet. Men detta gäller främst forskning
som bygger på intervjuer och då menar kritikerna att resultatet inte är tillförlitligt på grund av
att det skapats utifrån ledande frågor och att resultaten är ogiltiga eftersom de är grundat på
subjektiva tolkningar. Dessutom menar kritikerna att resultatet inte kan generaliseras
eftersom intervjupersonerna är för få (Kvale, 1997, s. 208f). Denna uppsats utgår inte från
intervjuer utan omfattar rättspraxis gällande 2 § LVU och består av RegR:s domar i egenskap
av prejudikat för att få en förståelse av lagtextens tolkning i praktiken.

Sandgren (2006), s. 41 menar att i ett kvalitativt rättsvetenskapligt arbete är det inte antalet
rättsfall eller lagar som ligger till grund för att kunna uttala sig om gällande rätt. Därför kan
ett fåtal domar, förutsatt att de är praxis, också utgöra ett kvalitativt påstående om dessa avser
en viss organisation. Rättsvetenskapen liknar annan vetenskap så till vida att samla in relevant
material och argumentera logiskt. Skillnaderna ligger dock i argumentationens karaktär och
ett rättsvetenskapligt arbete av god kvalitet har en relativt fri argumentation. Detta förutsätter
dock att rättskälleläran och juridisk metod för övrigt tillämpas på ett korrekt sätt samt att den
rättsvetenskapliga metoden är relevant utifrån studiens ändamål och material.
Argumentationen skall vara logisk och det får inte förekomma slutsatser vilket inte materialet
ger stöd åt. Detta hindrar dock inte författaren att uttrycka sin avvikande mening under
förutsättning att det klart framgår vad i rättskällorna som kritiseras och att detta argumenteras
väl. Generalisering i en rättsvetenskaplig uppsats är beroende av vilket material som finns att
hänvisa till. Exempelvis om det görs ett påstående om att en organisation inte följer RÅ:s
praxis och detta grundar sig utifrån ett fåtal domar begränsas generaliserbarheten påtagligt.
Allmänna omdömen och lösningar skall vara väl underbyggda utifrån någon norm eller
standard (a.a. s. 57).

Den juridiska argumentationen gällande LVU utgår från subsumtion, dvs. att fallets lösning
följer en logisk ordning vilken omfattar en rättsregel, en faktabeskrivning och en värdering
eller något annat rimligt tillägg som kan ifrågasättas. Rättsreglerna utifrån denna lag är alltså
konstruerade på så sätt att om det föreligger ett rättsfaktum som angivits i bestämmelserna
uppkommer en viss rättsföljd, enklare uttryckt ”om A– så B”. Rättens dom består av parternas
yrkanden och grunder för dessa yrkanden, deras inställning om varför de anser sig var för
eller emot ett visst beslut i målet. Domskälen är uppdelade dels i en redogörelse för parternas
sakframställan och dels i rättens bedömning (Peczenik, 1995, s. 289f). Samtliga domar som
denna studie omfattas av innehåller även en redogörelse för innebörden av den paragraf som
socialnämnden åberopar vid en ansökan till rättslig instans om tvångsvård.

1.3.4 Förförståelse

Hydén (2002), s. 45 menar att då man väljer att studera ett område utifrån ett rättssociologiskt
perspektiv, vilket till viss del gjorts i denna studie, bör det finnas någon form av förförståelse
och känsla för området. En förståelse av problemtiken kring socialtjänstens utredningar ur ett
rättssäkerhetsperspektiv har vuxit fram under utbildningens gång och framförallt under den
valbara kursen i rättsvetenskap. Utgångspunkten har varit att ta reda på hur socialtjänstens
utredningar skall vara konstruerade såväl ur rättssäkerhetssynpunkt för den enskilde som att
vård enligt LVU skall anses föreligga. Efter att ha blivit mer insatt i ämnet kan det anas en
bristande kunskap om utredningarnas utformning och därmed blir ansökan avvisad av
domstol, trots att barnet i praktiken är i behov av vård i enlighet med lagstiftarens intentioner
gällande LVU.
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1.3.5 Litteratursökning

Sökprocessen startade med en osystematisk sökning i relevant kurslitteratur som använts
under tidigare kurser. Därefter gjordes en mer systematisk sökning via Mittuniversitetets
biblioteks databaser. I MIMA användes sökorden ”socialtjänst”, ”LVU”, ”rättstillämpning”
och ”rättssäkerhet”. Rättsbanken har använts för att ta fram RegR:s domar och de sökord som
där användes var ”2 § LVU” samt någon av de gällande rekvisiten (fakta och omständigheter
utifrån 2 § LVU), för att ges möjligheten att referera till prejudicerande domar under arbetets
gång. Rättsbanken har även används till att söka gällande lagstiftning, förarbeten samt
förordningar och då användes enbart sökordet ”2 § LVU”. Systematiska sökningar har även
gjorts på Socialstyrelsens, JO:s samt regering och riksdagens hemsidor. Dessutom har en
sökning gjorts på det funna materialets referenslistor, vilket var till hjälp för att få en
överblick av litteratur på området.

Det har varit relativt enkelt att ta fram litteratur, forskning och övrigt skriftligt material som
kom att vara relevant för genomförandet av uppsatsen. Anledningen till enbart en mindre del
utländskt material har använts är på grund av att det har funnits en osäkerhet om hur
jämförbart detta varit utifrån svenska förhållanden.

1.4 Etiska överväganden

En ny lag (2003:460) om etikprövning började gälla 2004 och de regler som nu gäller är en
vidareutveckling av HSFR:s forskningsetiska principer. Syftet med lagregleringen var att
stärka skyddet för behandling av känsliga personuppgifter, om den person som uppgifterna
berör inte lämnat sitt uttryckliga samtycke till behandlingen (3 § Etikprövningslagen).
Eftersom denna uppsats omfattar RegR:s domar, vilka är offentliga handlingar, har inte
informations- och samtyckeskrav varit aktuellt. Däremot har konfidentialitetskravet beaktats,
vilket innebär att identifierbara uppgifter inte skall rapporteras på sådant sätt att de kan
identifieras. Utifrån detta har därför samtliga namn och personuppgifter som framkommit av
domarna inte återgivits i texten. Dessutom är det av största vikt att nämna att etiska
överväganden alltid skall beaktas vid beslut gällande SoL och LVU. Förutom att besluten
skall vara grundad i gällande lagstiftning anges de samhälleliga grundvärderingarna i 1 kap. 2
§ RF och i 1 kap. 1 § SoL. Dessa paragrafer anger grunden för etiska ställningstaganden
gällande människovärde, makt, beslutstagande och förhållningssätt.

1.5 Avgränsning

Denna studie har begränsats till 2 § LVU de så kallade ”miljöfallen” och därmed berörs inte 3
§ LVU de så  kallade ”beteendefallen” något nämnvärt. Det ämne som valts för uppsatsen
omfattar många angränsande områden och det har inte har varit möjligt att redogöra för
samtliga varför en avgränsning varit nödvändig enligt följande; Länsrättens beslut om vård
enligt LVU kan överklagas till högre instans, detta förfarande redovisas inte i uppsatsen.
Studien omfattar inte heller socialnämndens placeringsalternativ enligt SoL för barnet eller
den unge vid tvångsvård. Barn och ungdomar med invandrarbakgrund utgör idag en relativt
stor del av det totala antalet av alla barn och ungdomar i Sverige. Dock berörs inte
invandrarbarns specifika behov och intressen i denna studie. Det straffrättsliga perspektivet
har utelämnats, vilket kan föreligga vid ett ingripande enligt 2 § LVU. Kapitlen 3, 4 och 6 i
BrB reglerar brott mot liv och hälsa, brott mot frihet och frid och olika former av sexualbrott.
Uppsatsen tar inte heller upp sekretesslagstiftningen i någon nämnvärd omfattning.
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1.6 Metodproblem

Redan innan arbetet med studien påbörjades fanns det en medvetenheten om svårigheten för
den ovane att korrekt referera till källor i en uppsats av rättsdogmatisk karaktär. Vetskapen
om detta har följt med som en mörk skugga under skrivandets gång, varför det har varit
angeläget att lyfta fram problemet i ett tidigt skede.

Enligt Kellgren & Holm (2007), s. 85f hör hänvisningar till författningar, praxis och andra
relevanta källor till vardagen för jurister. I rättsvetenskapliga sammanhang är Oxfordsystemet
det klassiska sättet att med stöd av fotnoter ange en källa. Detta för att inte i allt för stor
utsträckning få återkommande källhänvisningar i det skrivna materialet. Därav anser
författarna att det inte finns någon anledning till att rekommendera något annat sätt att
förhålla sig till källorna. Det framkommer dock att de är medvetna om att andra vetenskaper
ofta använder det så kallade Harvardsystemet, dvs. källhänvisningar i löpande text och menar
vidare att detta inte är fel även om de personligen föredrar föregående nämnda system. Trots
rekommendationen utgår källhänvisning i denna uppsats som synes från Harvardsystemet på
grund av att det inte finns tidigare erfarenhet av att använda fotnot.

Det har lämnats tydlig information tidigare under studietiden samt inför den avslutade kursen
gällande C-uppsats att förekomsten av plagiat av andra författare i arbetet kommer att
kontrolleras. Användandet av skriftlig information inför en examination syftar till att
studenten självständigt skall författa ett arbete och dessutom ha förstått innebörden av vad
som skrivits. Rättsvetenskapliga uppsatser av rättsdogmatisk karaktär bygger till stora delar
på lagtext och författaren är därför av naturliga skäl begränsad vid egen formulering för att
inte innebörden i bestämmelsen eller syftet med denna skall få en annan betydelse än vad som
avsågs vid instiftandet. Dessutom finns det material som denna uppsats bygger på i stor
omfattning fritt tillgänglig via Internet och används flitigt som källhänvisningar i både
vetenskapliga och andra sammanhang. Enligt en muntlig källa kommer förmodligen ett
problem att uppstå vid en automatisk kontroll av denna uppsats gällande plagiat och fusk på
grund av det valda källhänvisningssystemet. Konsekvensen av detta kan komma att föranleda
en omfattande manuell kontroll. Den förklaringen som givits till hur det beskrivna problemet
kan komma att uppstå anses bero på att vid hänvisning till lagtext i uppsatsen finns lagarnas
kapitel och paragrafer utskrivna i löpande text, vilket inte uppfattas av kontrollprogrammet
som en källhänvisning. Dilemmat har inte uppstått om Oxfordsystemet använts då hade
kapitel och paragraf i stället hamnat som en fotnot och därmed automatiskt kopplats samman
som en giltigt källa. Slutligen är förhoppningen att källhänvisning i löpande text inte skall
innebära problem för läsaren av förståelsen för vad uppsatsen avser att förmedla.

1.7 Disposition

Uppsatsens inledningen efterföljs av ett kapitel vilket redogör för den sociala barnavården,
ansvarsfördelningen mellan föräldrar och samhället, betydelsen av barnets bästa vid
bevisprövning samt beslutsunderlaget. I det tredje kapitlet behandlas de grundläggande
förutsättningarna för ett tvångsingripande. Fjärde kapitlet beskriver processen vid ett
omhändertagande för vård, från det att utredning öppnats tills att ett beslut fattas om att
vården skall upphöra. Femte kapitlet omfattar relevant forskning kring socialsekreterarens roll
som rättstillämpare och vilka dilemman detta kan komma att utgöra vid ett omhändertagande
för vård. Sjätte kapitlet omfattar en analys där frågeställningarna besvaras och uppsatsen
avslutas i det sjunde kapitlet med en diskussion och förslag till vidare forskning.
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2. Den sociala barnavården

2.1 Föräldrarnas ansvar

Det har av tradition varit en allmän uppfattning att det är de biologiska föräldrarna som i
första hand ska ansvara för vården och omsorgen av sina barn. Rätten till ett privatliv och
rätten till en familj återfinns i artikel 17 i FN:s Internationella konvention om medborgerliga
och politiska rättigheter samt även i artikel 8 i Europakonventionen. Grunden i dessa båda
regleringar har varit att skydda familjen som enhet mot samhälleliga ingrepp. Man har
däremot inte i lika stor grad reglerat förhållanden och kvalitén av relationerna mellan de olika
individerna inom familjen (Mattsson, 2002, s. 53f).

I den svenska lagstiftningen återfinns de grundläggande bestämmelserna om barn i FB. Enligt
6 kap 1 § skall alla barn ha rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Utifrån prop.
2005/06:99, s. 40 innebär omvårdnad att barn har rätt att få både sina materiella och psykiska
behov tillgodosedda. Trygghet omfattar rätten för barnet att leva i ett stabilt förhållande och
att kunna känna tillit. Kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling får inte
förekomma. En god fostran skall innebära att barnet får känna sig behövd och att det får
möjlighet att lära sig för att på sätt kunna utveckla sina inneboende resurser. En god fostran
innefattar även att barnet ska lära sig att ta ansvar för sina handlingar och kunna sätta gränser
för vad som är tillåtet i samspel med andra. Vidare har det fastslagits i lagen att barnet skall
behandlas med aktning för sin person och sin egenart, vilket innebär att det skall mötas med
hänsyn och respekt för sina individuella egenskaper och särdrag. Med stigande ålder skall
barnet ges ett starkare integritetsskydd (a.a.).

Enligt 6 kap 2 § är det vårdnadshavaren som har det yttersta ansvaret för att tillgodose barnets
behov, oavsett om det är föräldrarna eller någon annan person har vårdnaden genom ett
särskilt förordande. Vårdnadshavaren har ansvaret för att barnet får den tillsyn som behövs
med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt att barnet får en
tillfredsställande försörjning och utbildning. Vårdnadsansvaret kvarstår till dess barnet fyllt
arton år eller ingått äktenskap dessförinnan.

2.2 Samhällets ansvar

Enligt gällande lagstiftning har samhället vid sidan av vårdnadshavaren ett stort ansvar att
tillgodose barnets behov av en god uppväxt. En viktig del i detta utgörs av den kommunala
barnomsorgen, skolorna, hälso- och sjukvården samt att det allmänna kan erbjuda barn och
ungdomar fritidsaktiviteter. Brister vårdnadshavaren på något sätt i sin omsorg har samhället
genom socialnämnden ett särskilt ansvar att träda in som ytterst ansvarig för barnets trygghet
och säkerhet (prop. 1981/82:168, s. 61). I 1 kap. 1 § SoL, portalparagrafen, vilken omfattar
alla människor oavsett kön och ålder, står att läsa enligt följande:

” Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i
samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och
andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna
resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och
integritet ”.
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I denna portalparagraf anges de övergripande målen för socialtjänsten och på vilket sätt målen
uppfylls bestäms i huvudsak av respektive kommun. Enligt 2 kap. 2 § SoL har varje kommun
det yttersta ansvaret för att de människor som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de
behöver. Efter att kommunallagen trädde i kraft 1992 är kommunerna inte längre skyldiga att
inrätta en socialnämnd. Kommunfullmäktige är därmed fri att utse vem eller vilka nämnder
som skall ansvara för socialtjänstens uppgifter. Detta betyder inte att det skett några
förändringar beträffande kommunens skyldigheter utan endast att insatserna kan verkställas
av annan nämnd (prop. 1990/91:117, s. 38). Utifrån 2 kap. 4 § SoL används dock
genomgående begreppet ”socialnämnden” för den eller de nämnder som har ansvaret för
socialtjänsten i kommunen.

De grundläggande bestämmelserna om socialtjänstens ansvar samt syftet med den sociala
barnavården återfinns i 5 kap. 1 § SoL. Av bestämmelserna framgår att socialnämnden skall
verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. För att säkra att
barnet får en möjlighet att utvecklas individuellt, såväl fysiskt som socialt, skall detta ske
främst genom ett nära samarbete med hemmet. Går det inte att få i stånd en förändring i
hemmiljön är socialnämnden skyldiga utifrån barnets bästa att ge det skydd och stöd som
behövs och om det kan motiveras, vård och fostran utanför det egna hemmet. Bestämmelserna
om individuella insatser framgår av 4 kap. SoL. Enligt biståndsbestämmelserna har den
enskilde rätt till bistånd från socialnämnden för sin försörjning och livsföring i övrigt om det
inte kan tillgodoses på annat sätt (Norström & Thunved, 2005).

Vid misstanke om att ett barn behöver stöd skall socialnämnden göra en utredning för att
klargöra omständigheterna kring barnet samt vilken förmåga föräldrarna besitter för att om
möjligt vara till hjälp. Utredningen skall resultera i en bedömning av vilket behov av stöd och
hjälp som finns att tillgå utifrån det enskilda barnet. Enligt bestämmelserna i SoL skall
frivilliga åtgärder utformas tillsammans med den eller de som är berörda. Utifrån prop.
1990/91:117, s. 38f skall bedömningen ske med hänsyn till barnets hela livssituation samt
dess behov av närhet, kontinuitet och flexibilitet. De olika typer av åtgärder som finns att
tillgå preciseras inte i SoL, men legalitets- och proportionalitetsprincipen ska beaktas vid
utformandet av insatser, vilket innebär enligt följande; För att överensstämma med
legalitetsprincipen måste den vidtagna åtgärden ha uttryckligt stöd i lag. I likhet med
proportionalitetsprincipen innebär det att åtgärden skall motsvara behovet att den inte
kommer att bli ett alltför stort ingripande i människors liv (a.a.).

Det har tidigare nämnts att alla former av åtgärder och vård enligt SoL bygger på frivillighet,
vilket innebär att stöd och hjälp till barnet sker utifrån en överenskommelse i samförstånd
mellan socialnämnd, vårdnadshavaren och den unge själv. Även om den unge inte fyllt
femton år och därmed har talerätt skall han eller hon trots detta ha rätt att få sin röst hörd,
vilket beskrivs närmare på nästkommande sidor. Motsätter sig berörda parter den vård som
socialtjänsten anser nödvändig kan vården istället komma att ske utan samtycke med stöd av
LVU (prop. 1989/90, s. 37). Lagen tillkom som tidigare beskrivits som ett komplement till
SoL i syfte att ge socialtjänsten möjlighet att se till barnets bästa även då föräldrarna motsäger
sig nödvändiga insatser. Detta innebär att socialtjänsten inte enbart har en befogenhet att
ingripa utan de har även en skyldighet att ingripa när det bedöms att ett barn är i behov av
skydd, vård och behandling (SOU 2004:122, s. 296).
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2.3 Barnets bästa

Sverige ratificerade, dvs. undertecknade och godkände, innehållet i FN:s konvention om
barnets rättigheter, även kallad Barnkonventionen, utan förbehåll och den kom att gälla från
och med den 2 september 1990. Konventionen syftar till att värna barnets bästa genom att
tillförsäkra barnet grundläggande rättigheter och skydda honom eller henne mot övergrepp
och utnyttjande (Mattsson, 2002, s. 53f). Tanken med denna konvention, som endast handlar
om barns rättigheter, var att komplettera FN:s övriga konventioner om mänskliga rättigheter,
vilka riktas till alla människor. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41stycken är
”sakartiklar” som slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha.  De övriga artiklarna handlar om
på vilket sätt staterna ska arbeta med konventionen. De förstnämnda sakartiklarna ska läsas
sin helhet, vilket innebär att man inte kan lyfta ur en artikel utan att ta hänsyn till de övriga,
konventionen benämns som ”hel och odelbar” (SOU 1997:116). Konventionen grundas på
principen om barnets bästa, vikten av att lyssna på barnet, barnets rätt till liv och utveckling
och barnets rätt att utan diskriminering få ta del av sina rättigheter. Bestämmelser omfattar
såväl medborgerliga och politiska rättigheter som ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter. Ytterligare rättigheter är barnets rätt till skydd mot övergrepp och utnyttjande i
olika former (Mattsson, 2002, s. 123f).

Konventionen är ingen lag i rättslig mening i Sverige och det innebär att ingen domstol eller
annat organ kan sanktionera den stat som inte lever upp till konventionens artiklar. Kritik och
påtryckningar är de enda sanktioner som finns att tillgå när ett land inte lever upp till vad som
står i den. Detta innebär att konventionens efterlevnad bygger på varje stats inhemska vilja att
följa konventionens artiklar. Enligt artikel 4 förbinder sig staterna att vidta lämpliga åtgärder
inom lagstiftning, administration och andra områden för att genomföra de rättigheter som
erkänts i konventionen (a.a.).

En av grunderna i Barnkonventionen är att principen om barnets bästa alltid skall sättas främst
i åtgärder som rör barn och detta kan härledas till två grundtankar som genomsyrar hela
konventionen (a.a.). Enligt SOU 1997:116 skall principen om barnets bästa gälla alla
samhällsområden. De två utgångspunkterna i konventionen är således att barn har fullt och
lika människovärde, vilket innebär att de inte är mindre värda än vuxna samt att barn är
sårbara individer som behöver särskilt skydd och stöd (a.a. s. 125). Barnkonventionen har
som nämndes tidigare inte tagits upp i svensk lagstiftning, men principen om barnets bästa
finns som en överordnad regel i flera bestämmelser som skall beaktas vid insatser som rör
barn (Mattsson, 2002, s. 53).

Barnets bästa återfinns i portalparagrafen 6 kap FB där det klart framkommer att barnets bästa
skall vara avgörande vid alla beslut gällande vårdnad, boende och umgänge. Lag (2006:458)
trädde i kraft 1 juli 2006 och därigenom stärktes barnets bästa ytterligare i 6 kap. 2 a och 5 §§
FB. Innebörden av vad som fastslagits är att det inte finns några andra intressen som kan gå
före barnets bästa, exempelvis att det ska förekomma rättvisa mellan föräldrarna eller att en
förälder anses vara i behov av kontakt med barnet (prop. 2005/06:99, s. 85). I FB betonas att
vid ett avgörande om vad som är bäst för barnet skall särskilt barnets skyddsaspekt beaktas
samt dess behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Av bestämmelserna i 1 kap. 2 § SoL framgår enligt följande; ”När åtgärder rör barn skall det
särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver.” Enligt Mattsson (2006), s. 3f är
benämningen barnets bästa i SoL ett av flera delmål, vilket i praktiken innebär att beslut inte
behöver tas utifrån barnet bästa utan det är tillräckligt att detta har beaktats. Anledningen till
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att detta förfarande uppstått är att SoL konstruerats som en ramlag och omfattar flera
verksamhetsområden, vilket kan leda till intressekonflikter mellan barnet och övriga
familjemedlemmar om det är flera mål aktuella samtidigt.

Principen om barnets bästa återfinns i 1 § LVU sedan den 1 juli 2003 och innebär att vid
beslut enligt denna lag skall vad som är bäst för den unge vara avgörande. I SOU 2000:77
beskrivs att principen infördes i syfte att stärka barnets ställning i mål och ärenden om vård
enligt LVU och innebörden är att det inte skall finnas några andra intressen som kan väga
tyngre eller och gå före barnets bästa. Av den anledningen ska barnets bästa alltid vara
avgörande när beslut skall fattas enligt denna lag (a.a. s. 40). Utifrån prop. 2002/03:53, s. 77
går det inte att utläsa begreppets exakta innebörd utan det framkommer att det anses ligga i
sakens natur att det inte går att precisera innebörden av ett sådant begrepp. Det är istället upp
till rättstillämparen att i varje enskilt fall avgöra vad som är bäst för barnet. Begreppet har
vållat problem i praktiken på grund av dess oklara innehåll, vilket är något som kommit att bli
föremål för diskussion och även föranlett en viss omformulering av dess innebörd (Mattsson,
2002, s. 33). Eftersom förarbetena inte ger någon konkret förklaring av innebörden i barnets
bästa har det istället kommit att bero på vad socialnämnden respektive domstolen har för
uppfattning, samt vilka antagande och bedömningar som görs i det enskilda fallet. Mattson
menar att både kortsiktiga och långsiktiga effekter för barnets bästa skall beaktas vid ett
avgörande (a.a. 35f). I senare förarbeten som prop. 2005/06:99, s. 40 framhålls att hänsyn ska
tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska hälsa och utveckling.

2.3.1 Barnets behov, intressen och autonomi

För att bedöma barnets bästa utifrån ett konkret fall förespråkar Mattsson (2002), s. 37f en
uppdelning av begreppen parvis och därmed skapa bättre förutsättningar och utifrån detta
även trygga barnets rättssäkerhet. Uppdelningen som föreslås är att det görs en avvägning
mellan barnets behov och barnets intressen som resulterar i barnets bästa. Barnets behov
innefattar vad som de vuxna och de vuxnas samhälle anser att barnet behöver, dvs. man talar
om barnet. Barnets intresse är vad barnet själv sett ur eget perspektiv anser sig behöva, dvs.
här talar man istället med barnet. Därefter kan barnets behov och intressen delas in i typiska
och specifika. Typiska är de behov och intressen som barn har gemensamt med varandra,
däremot specifika behov och intressen är sådant som är unikt och direkt relaterat till det
enskilda barnet. Ett barns specifika behov beskriver således dess egenart, särdrag och
individuella egenskaper.

Barnets typiska behov är till största delen väl förankrad i vetenskaplig forskning och kan idag
anses vara allmänt känt, exempelvis barnets behov av anknytning, trygghet, omvårdnad,
stimulans för sin utveckling osv. Det finns kritik mot att tidigare forskning inte använt sig av
underlag från vad barn själva sagt och vad de har att säga om sin egen livssituation, utan
informationen bygger på vad vuxna kring ett barn har förmedlat. Utvecklingspsykologin har
ansett vara för generell i uttalanden om barns utveckling. Den har även kritiserats för att inte
ta hänsyn till de sociala sammanhang där barnet ingår som exempelvis klass, kön och
kulturell bakgrund (SOU 2000:77, s. 53f.). Lagstiftningen som rör barnets bästa och barnets
rättigheter har förändrats och utformats utifrån barnets typiska behov. Däremot uttrycks
barnets specifika behov oftast av personer i barnets närhet, vilka kan vara uttalanden från
någon i hemmet, förskolan, skolan eller sakkunniga som träffat barnet, exempelvis psykolog,
kurator eller läkare (Mattsson, 2002, s. 37f).
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Barnets typiska intressen är barnets egen beskrivning om vad det anser att barn i största
allmänhet behöver. Barnets specifika intressen omfattar det enskilda barnets beskrivning av
vad som är viktigt för egen del, kan exempelvis vara att barnet talar om sina drömmar,
önskemål, känslor och tankar (a.a.). Vid en process är det viktigt att barnet hörs så dess egna
uppfattningar framkommer innan beslut fattas. Som tidigare nämnts på föregående sida är
”rätten att komma till tals” en av grundprinciperna i Barnkonventionen, vilket innebär att
varje barn som har förmågan att uttrycka sina egna åsikter skall vara garanterad att få uttala
sig i de frågor som rör barnet, även i domstol- och andra administrativa förfaranden. Däremot
framgår det inte av konventionen på vilket sätt barnet skall höras, den bedömningen får
avgöras av den berörda myndigheten (SOU 2000:116). Enligt 5 § LVU skall de åsikter som
barnet uttrycker vägas mot dess ålder och mognad. De barn som inte kan kommunicera likt en
vuxen har också ”rätten att komma till tals”. Även mycket små barn kan vara kapabla att ha
en åsikt och de skall också ges möjligheten till att uttrycka dessa. Däremot är det inte sagt att
detta skall ha en avgörande betydelse vid bedömandet av barnets behov (SOU 1997:116, s.
74).

Barnet har med stigande ålder rätt till autonomi. Autonomibegreppet i svensk rätt utgår ifrån
principen att var och en som berörs av ett beslut själv bör få vara med och påverka beslutet
och i de fall som beslutet enbart avser den enskilde bör denne ensam få avgöra det. Autonomi
kan med andra ord innefatta både medbestämmanderätt och självbestämmanderätt. Barn har
svårt att utöva autonomi eftersom de är beroende av andra människor för att få sina sociala,
fysiska och psykiska behov och intressen tillgodosedda. Barnet saknar den vuxnes erfarenhet
och har svårigheter att förutse konsekvenserna av sitt handlande. Vissa särregler har
tillkommit för att ta till vara barnets autonomi, vilka i huvudsak har kommit att styras av
barnets ålder och mognad. Exempelvis i 6 kap. 11 § FB regleras att när föräldrarna utövar sin
vårdnad skall barnets ökade autonomi respekteras. Barnets ökade rätt till autonomi finns även
reglerat i LVU och SoL och bestämmelserna där bygger på att barnets obefintliga eller svaga
autonomi skall kompenseras av vuxna. Ett nyfött barn autonomi är så gott som obefintlig
varefter den förstärks successivt med åren. En formell gräns för barnets autonomi har satts vid
femton år, då barnet blir processbehörig i mål och ärenden enligt SoL och LVU. Även äldre
barn kan ha en begränsad förmåga till autonomi och ha svårt att fatta beslut och se
konsekvenserna av sitt handlande. Därför ges vissa möjligheter enligt i 1 § tredje stycket LVU
att tvångsingripa gentemot unga fram till tjugoett års ålder. Det har framförts kritik mot att de
bestämmelser som tillkommit i svensk lag om integritetsskydd och autonomi gällande barnet
inte klart uttrycker hur respektive begrepp ska definieras. Bestämmelserna ger också lite
vägledning hur kraven ska uppfyllas vid rättstillämpning. Det finns dock ett krav på
beslutsfattare att de ska kunna motivera varför barnets intresse får ge vika för andra värden.
(Mattsson, 2002, s. 149f).

Staten har ett stort ansvar att vidta de åtgärder som krävs för att varje barn ska få komma till
tals och göra sin röst hörd i de ärenden som angår barnet. I 11 kap. 10 § SoL samt 36 § LVU
framgår det att varje barn som är förmål för bedömning i enlighet med LVU skall företrädas
av ett offentligt biträde. Dennes uppgift blir då att företräda barnet och tillvara ta dess rätt för
att på så sätt stärka rättssäkerheten. Exakt vilka uppgifter som det offentliga biträdet har finns
däremot inte specificerade i lag. Då barnet fyllt femton år är det själv processbehörigt och
besitter därmed enligt SoL och LVU talerätt, vilket innebär att barnet har själv möjlighet att
föra sin talan inför domstol. Biträdets roll blir då att vara till stöd och hjälp samt att agera
efter barnets önskningar. För yngre barn som saknar talerätt skall biträdet vara dess
ställföreträdare och skall därmed förutom att föra fram barnets åsikter även framföra sin
uppfattning om vad som anses vara mest överensstämmande med barnets bästa. Exempelvis
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kan det offentliga biträdet ta initiativ till utredningar för att på så sätt ta till vara barnets rätt
(Mattsson, 2002, s. 182f).

2.4 Tvångsvårdsprocessen vid LVU-mål

Vård med stöd av LVU är enligt 2 § avsedd för barn och unga under arton år och i vissa fall
enligt 3 § denna lag för personer i åldern arton till tjugo år. LVU är en subsidiär lag, vilket
innebär att en av förutsättningarna för att den överhuvudtaget skall komma ifråga är att alla
möjligheter till frivilliga insatsers enligt SoL är uttömda. Den andra grundförutsättning är att
den unge själv om han eller hon är över femton år eller i annat fall dennes vårdnadshavare inte
lämnar samtycke till vård. Om socialtjänsten inte kan uppfylla sitt åtagande och ansvar enligt
SoL skall nämnden lämna in en ansökan till en prövning om tvångsvård enligt 4 § LVU till
länsrätten som är regelmässig prövningsinstans. Ansökan om tvångsvård kan komma efter
upprepade försök till frivilliga insatser eller skyndsamt genom ett omedelbart
omhändertagande. Det sistnämnda innebär att socialnämnden anser att det är sannolikt att ett
barn behöver beredas vård i enlighet med LVU och att det anses vara så brådskande att man
inte kan invänta rättens beslut. Enligt 6 § LVU kan ett omedelbart omhändertagande föreligga
om vårdbehovet bedöms som akut eller att den fortsatta utredningen kommer att allvarligt
försvåras samt att andra åtgärder kommer att förhindras. I enlighet med 4 § LVU skall en
ansökan om vård innehålla en redogörelse för barnet eller den ungas situation och vilka
omständigheter som ligger till grund för att vård ska föreligga samt vilka insatser som tidigare
varit aktuella. Vidare skall ansökan även innehålla en vårdplan där socialnämnden redogör för
den vård som den avser att anordna. En huvudregel enligt 32 § LVU är att även en
läkarundersökning skall ingå i utredningsmaterialet vid ansökan. Det kan vara en somatisk
eller barnpsykiatrisk undersökning eller en kombination av dessa. Då ett omedelbart
omhändertagande har skett skall socialnämnden enligt 7 § LVU inom en vecka från den dag
då beslutet fattades underställas länsrätten.

När ansökan inkommit till länsrätten om vård eller underställelse av omedelbart
omhändertagande skall denna myndighet följa bestämmelserna i Förvaltningsprocesslagen
(1971:291) FPL samt även de särskilda processbestämmelserna som finns i LVU. Enligt 9 §
FPL skall förfarandet i förvaltningsdomstolen vara skriftligt och den muntliga är ett
komplement till det skriftliga. I 35 § LVU återfinns en specialbestämmelse där huvudregeln är
att muntlig förhandling skall hållas som ett komplement till det skriftliga förfarandet i mål
gällande tvångsvård. I prop. 1989/90:28, s. 124 beskrivs de muntliga förhandlingarna som
centrala för den enskilde eftersom han eller hon blivit föremål för ett starkt ingripande från
samhället att av rättssäkerhetsskäl skall inte målet avgöras utan den enskildes närvaro. Endast
om det anses vara uppenbart obehövligt kan en förhandling komma att ske enbart genom ett
skriftligt förfarande.

Mål om tvångsvård skall enligt 33 § LVU handläggas skyndsamt med rättssäkerhetshänsyn
till barnet och dess vårdnadshavare. Efter att länsrätten mottagit ansökan om vård tillsammans
med en redogörelse för den unges förhållande, vilka omständigheter som ligger till grund för
att vård behöver beredas samt den vård som socialnämnden avser att anordna, skall ansökan
kommuniceras enligt 18 § FPL. I bestämmelsen framkommer att samtliga parter i målet skall
ha partsinsyn, vilket innebär att de skall ha tillgång till allt material och ges möjlighet att yttra
sig över det som framkommit. Det material som tillförs successivt under processen gång skall
kontinuerligt kommuniceras. Eftersom barnet alltid är part i målet har även det rätten till
partsinsyn och yttranderätt. Då barnet nått femton års ålder är det processbehörigt och kan
därmed själv tillföra kompletterande uppgifter i målet enligt 36 § LVU. I de fall där barnet är
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under femton år tillsänds handlingarna dess ställföreträdare, vilken har ett stort ansvar för att
inte begränsa barnets insyn och yttranderätt genom att undanhålla information (Mattsson,
2002, s. 218).

Till den muntliga förhandlingen skall samtliga berörda parter kallas, även den unga själv om
det anses vara lämpligt bedömt utifrån dess ålder och mognad. Om den unga är över femton
är det upp till denne själv att avgöra om den vill delta. Processen i den muntliga förhandlingen
kan beskrivas som en tvåpartsprocess och med part avses den enskilde och motpart är
offentlig part, vilka exempelvis kan vara socialsekreterare. Offentlig part har ett stort ansvar i
utredningsfrågan, men enligt officialprincipen, 8 § FPL, är det domstolen som har det yttersta
ansvaret för att målet skall bli tillfredsställande utrett (a.a, s. 276).

2.4.1 Bevisbördan, beslutsunderlaget samt domstolens bevisprövning

Socialnämnden har det yttersta ansvaret att barnets bästa framkommer i bevisbördan för att
det finns grunder för vård enligt LVU, vilket beskrivs mer ingående i kapitel fyra. Detta
innebär att det är socialnämndens skyldighet att tillföra beslutsunderlaget sådan relevant fakta
att förutsättningarna för tvångsvård kan anses vara uppfyllda. Dessutom skall vårdplanen vara
godtagbar utifrån barnets bästa. Bevisbördan innebär även att socialnämnden har som uppgift
att motbevisa vad som framkommer som fakta i målet genom andra parter (Mattsson, 2002, s.
278f; Jacobsson, 2006, s. 19).

Det är domstolens skyldighet att målet blir till fullo utrett och rätten skall vid bevisprövning
värdera allt material som presenteras av samtliga parter, även barnet utifrån dess mognad och
ålder. Detta skall gälla såväl vid skriftväxling som vid den muntliga förhandlingen. Genom
bevisprövningen framkommer det om beviskravet är uppfyllt, dvs. domstolen är ålagd att följa
vissa krav för att materialet som inkommet är tillräckligt för beslut. I svensk rätt råder fri
bevisprövning och innebär att det står domstolen fritt att bedöma om det presenterade
materialet är tillräckligt utifrån saklighet och opartiskhet. Domstolen kan om det anses vara
nödvändigt begära in ytterligare information (Mattsson, 2002, s. 300f). Utlåtande från
sakkunniga väger tungt i vid domstolens bevisprövning särskilt då målet berör små barn.
Dessa har ofta svårt att komma till tals gällande sina intressen och det krävs stor kunskap för
att tolka och förstå barnet. Utlåtande tillmäts en större tyngd desto mer specialiserad den
sakkunnige är inom det berörda området. Uppgifter från barnet självt anses ofta dock var
mindre tillförlitligt eftersom barn allmänt anses vara mindre trovärdiga och mer påverkbara än
vuxna personer. Om ett flertal personer lämnar samstämmiga uppgifter väger också detta
tyngre vid bevisprövning än om uppgifterna lämnats av enbart en person (a.a. s. 311).
Förutom att det krävs uppgifter om barnets specifika behov för att uppnå de krav som bör
ställas på en sådan bevisning skall dessa även vara ”färska” för att de skall tillskrivas någon
betydelse i bevisprövningen (a.a. s. 329). Det finns inga direkta riktlinjer att tillgå när ett mål
skall anses var tillräckligt utrett och att materialet är tillräckligt som beslutsunderlag (a.a. s.
279).

Kravet att barnets intressen skall beaktas i mål och ärenden som rör honom eller henne
personligen framgår redan av barnets partställning i målet. Det finns även reglerat i 3 kap. 5 §
andra stycket SoL, liksom i artikel 12 i Barnkonvention. Gällande rättsregler ställer därmed
upp kravet om att barnet skall få uppgifter som hon eller han lämnar bevisprövade. Vilket
beviskrav som skall gälla i mål rörande vård enligt LVU är, som nämndes ovan, inte
preciserade i lag. Utgångspunkten bör vara att det skall finnas en hög grad av sannolikhet att
förutsättningarna för vård är uppfyllda. Tolkning av beviskravet i det enskilda fallet bör dock



15

tillåtas variera något för att så långt som möjligt tillgodose kraven på rättssäkerhet,
integritetsskydd och gradvis stigande autonomi. Det innebär att legalitetsprincipen, dvs.
lagenligheten, fodrar att beviskravet bör ställas högt i mål som rör omhändertagande på grund
av den ungas brottslighet, beteendefallen. Utifrån detta kan på samma sätt gällande
miljöfallen barnets skyddsbehov tillåta något lägre ställda krav på beslutsunderlaget vid
misstanke om skadliga hemförhållanden för ett litet barn. Dock bör skyddsaspekten aldrig
tillåtas inskränka på de grundläggande kraven på rättssäkerhet för barnet (Mattson, 2002, s.
329f).

2.4.2 Domstolens motiveringsskyldighet

Mattsson (2002), s. 321f menar att det är ett grundläggande rättssäkerhetskrav i
förvaltningsprocessmål att den som det berör skall kunna utläsa på vilket sätt domstolen har
kommit fram till sitt domslut. Enligt 30 § andra stycket FPL är förvaltningsdomstolen skyldig
att ange de skäl som ligger till grund för utgången i ett mål. Det finns inga krav på
motiveringens omfattning som framkommer i lag eller förarbeten, vilket innebär att domaren
har friheten att skriva den motivering som han eller hon anser vara mest ändamålsenlig i det
enskilda fallet. Enligt Mattsson kan det uppstå brister i beslutsmotiveringen då rätten inte
redogör för rättsligt relevanta omständigheter, dvs. rättsfakta, som utgör grund för om rätten
kan konstatera om förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda eller att ansökan skall avslås.
Exempelvis kan rätten anföra att tvångsvård föreligger på grund av brister i omsorgen, istället
för att redogöra för vilka konkreta situationer i det aktuella fallet som rätten anser vara brister
i omsorgen. Rätten brister således i dessa mål att redogöra för om och varför bevisningen är
tillräcklig att förutsättningarna för vård är uppfyllda. Därmed saknar domskälen i dessa fall
det som är det väsentliga i skälen, dvs. de omständigheter som utgör grunden för beslutet (a.a.
s. 324).

Vidare menar Mattsson att utifrån kraven på rättssäkerhet, integritetsskydd och stigande
autonomi bör barnet få reda på vilket sätt domstolen har bedömt de uppgifter som hon eller
han har lämnat. Ovan nämndes motiveringsskyldighetens rättssäkerhetsfunktion, men även
utifrån barnets rätt till integritetsskydd har reglerna som anger att ett beslut skall motiveras en
stor betydelse. Domskälen skall ge barnet upplysningar om vad rätten har kommit fram till
och på vilka grunder beslutet har fattats. Utelämnas sådana uppgifter får barnet inte den
information som barnet behöver för att känna trygghet. I domskälen bör barnet även kunna
utläsa i vilken utsträckning som hon eller han har kunnat påverka avgörandet genom sin
medverkan. Särskilt betydelsefull är detta i sådana fall där rätten går emot barnets egna
önskningar eller när rätten ger större betydelse åt de uppgifterna som lämnats av andra än de
uppgifter barnet själv har uppgivit. Det är enligt Mattson givetvis önskvärt att rätten klargör
att de uppgifter som kommer från barnet har använts som bevismedel vid prövning av målet.
Utifrån rättssäkerhets- och integritetssynpunkt är det särskilt viktigt att barnet får en
upplysande motivering i de fall där rätten går emot barnets uttryckliga önskan eller medvetet
kränker honom eller henne. Det har framkommit i studier att det är vanligare i beteendefallen
än i miljöfallen att barnet eller den unge motsätter sig tvångsvård samt i de fall hon eller han
har uppnått en sådan mognad att de självständigt kan uttrycka sin vilja (a.a. s. 325).
Motiveringsskyldigheten kan vålla domstolen svårigheter då de ska ta ställning till att
redovisa integritetskänsliga uppgifter som framkommit i målet, exempelvis kan det vara en
medicinsk prognos. JO har uttalat att vara återhållsam med andra uppgifter än de som är
absolut nödvändiga och göra en noggrann avvägning med hänsyn till parten i målet (a.a. s.
279f).
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3. Förutsättningar för ett tvångsingripande enligt 2 § LVU

3.1 Allmänt

För att ett tvångsomhändertagande för vård skall kunna ske måste tre grundförutsättningar
vara uppfyllda. Den första är att ett missförhållande skall råda, vilket enligt 2 § LVU är
missförhållanden i hemmet, innebörden förklaras närmare nedan. För det andra måste det
finnas en påtaglig risk för att den unges hälsa och utveckling skadas och den tredje
förutsättningen innebär att frivilliga insatser inte har varit möjliga på grund av bristande
samtycke. I lagtexten framgår att en riskbedömning skall göras för att samhället med stöd av
LVU skall kunna ingripa innan det enskilda barnet har fått en konstaterad skada (SOU
2000:77). Utifrån vad som tidigare beskrivits i kapitel två är lagen inte ovillkorligt bunden till
om det finns samtycke eller inte. Lagen kan komma att vara tillämplig i de fall där
socialnämnden på goda grunder kan ange skäl till att ett samtycke inte är allvarligt menat. Det
har även tidigare nämnts att socialnämnden har möjlighet att fatta ett beslut om ett omedelbart
omhändertagande enligt 6 § LVU, då vården anses vara så akut att det inte tidsmässigt finns
möjlighet att avvakta rättens beslut. Ytterligare en förutsättning för att tvångsvård skall kunna
komma ifråga är att socialtjänsten kan påvisas att denna åtgärd kommer att leda till en
gynnsammare utveckling för barnet. Nedan följer ett exempel på detta vid ett avgörande av
RegR.

I RÅ 1996 ref 61 framgår att en flicka på sexton år som led av kronisk trötthet och depression
hade sedan flera år försummat sin skolgång och tillbringade största delen av dygnet till sängs.
Det konstaterades att modern tidigare hade motsatts sig och förhindrat nödvändig utredning,
såväl medicinskt som socialt, av flickans situation och därmed brustit i omsorgen. Däremot
vid tidpunkten för Regeringsrättens avgörande hade flickan varit omhändertagen för vård och
av det som framkommit hade inte flickans tillstånd förbättras under denna tid. Rätten ansåg
därmed att samhället inte förmått ge flickan adekvat vård som haft en gynnsammare inverkan
än den hon kunnat få i hemmet med stöd och insatser från socialtjänsten. Dessutom var
flickan på grund av sin nuvarande ålder inte längre skolpliktig. Beslut om vård enligt 2 §
LVU upphävdes med motiveringen att det var högst ovisst om en fortsatt vård enligt denna
bestämmelse skulle leda till en gynnsammare utveckling, samt att det numera inte gick att
konstatera sådana brister i omsorgen som utgör grund för ett fortsatt tvångsomhändertagande.

3.2 Missförhållanden i hemmet enligt 2 § LVU

En grundförutsättning för tvångsvård enligt 2 § LVU är att något förhållande i hemmet som
anges i bestämmelsen föreligger. Enligt 2 § LVU kan vård beslutas för underårig om det på
grund av misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande
i hemmet, finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Dessa rekvisit,
vilka beskrivs mer utförligt nedan, är samtliga bundna till vad varje barn har rätt till enligt FB.
Av 1 § andra stycket LVU gäller denna bestämmelse barn under arton år.

3.2.1 Misshandel

Av lagtexten framgår inte vad som avses med misshandel, däremot i prop. 1979/80:1. Del A,
s. 499 beskrivs att begreppet omfattar såväl fysisk som psykisk misshandel som barnet utsätts
för i hemmet. Barnet upplever inte enbart den fysiska smärtan vid en misshandel utan
handlingen i sig är även en kränkning av dess person. I Sverige är aga förbjudet och barnet
behöver inte utsättas för systematisk fysisk misshandel för att det ska vara möjligt att besluta
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om vård enligt LVU. Även en ringa grad av misshandel kan utgöra en risk för att barnets
hälsa och utveckling skadas. Däremot tydliggörs det i förarbetena att ett ingripande enligt
denna lag inte skall ske om handlingen varit ett undantag som skett i affekt och om det inte
kan påvisas några andra missförhållanden (SOU 2000:77, s. 83).

I förarbetena till LVU framkommer problematiken kring att definiera psykisk misshandel,
men enligt prop. 1989/90:28, s. 107 och SOU 2000:77, s. 84 är det psykiskt lidande då barnet
utsätts för terror, nedvärdering eller systematiska kränkningar. Svårigheterna i bedömningen
av psykisk misshandel är att den inte är så påtagligt synbar som fysisk misshandel. Risken är
därför att det pågått under längre tid och därmed orsakat en stor skada innan barnet
omhändertas i enlighet med LVU. Psykisk misshandel är ingen enskild händelse utan sker
ofta under en längre tid och det är vanligt att barnet har ett beroendeförhållande till förövaren.
Relationen mellan offer och ”gärningsman” är förödande och hindrar utvecklingen av en
positiv självbild hos barnet. Barn som upprepade gånger blir avvisade, hotas med att bli
lämnade och allmänt uppfattas negativt av sina föräldrar löper en stor risk att utveckla psykisk
ohälsa. Missbruk kan vara en orsak till att föräldrar inte förmår att visa omsorg gentemot sitt
barn (a.a.).

Det har framkommit att misshandel, särskilt psykiskt misshandel, är svår att påvisa. Därför är
det av största vikt att uppmärksamma barnets signaler om eventuella missförhållanden, i annat
fall kan stöd och hjälp komma för sent och bestående skador kan vara ett faktum. Nedan följer
ett rättspraxis som beskriver problemtiken vid rättens bevisprövning om på vilka grunder
tvångsvård enligt 2 § LVU föreligger.

I RÅ 1996 ref 91 hade rätten till uppgift att avgöra om föräldrarna utsatt ett barn för
misshandel eller om det förelåg brister i omsorgen enligt 2 § LVU. Barnet hade som spädbarn
varit inlagd på sjukhus på grund av bland annat hjärnskador. I familjen fanns ytterligare tre
syskon till barnet som var föremål för frågan om omhändertagande på liknande grunder.
Utlåtanden inkom från sakkunniga, vilka bestod av tre läkare med olika specialitéer, dessa
beskrev tänkbara orsaker till att barnets skador uppstått. Regeringsrätten uttrycker svårigheten
att värdera de olika personernas uttalanden och att det ytterligare försvåras av att de
tillfrågade inte använder liknade begreppsförklaringar. Rätten menar att det är förvirrande och
besvärligt att med säkerhet avgöra på vilket sätt skadorna uppstått då de sakkunniga använder
sig av allt för många begrepp och dessutom till synes på olika sätt. Dock kunde rätten
konstatera en viss samsyn om vilken typ av handling som krävts för att orsaka skadorna samt
tidpunkten för när dessa skulle ha uppstått. Trots detta ansåg rätten att det fanns en brist på
entydighet i utredningsmaterialet, vilket medförde att beviskravet för misshandel inte ansågs
vara uppfyllt. Därmed var bevisningen för den av socialnämnden påstådda misshandeln från
föräldrarnas sida som förelegat ansökan för svag. Efter att Regeringsrätten konstaterat att
bevisningen var otillräcklig för att styrka att föräldrarna misshandlat barnet använde dock
rätten de sakkunnigas utlåtande för en annan typ av argumentation. Utlåtandena styrkte att
barnet vid två tillfällen orsakats allvarliga skador som uppkommit på grund av kraftigt yttre
våld. Även om föräldrarna inte kunnat ge någon förklaring till hur detta kunnat ske så
konstaterades att skadorna på barnet uppkommit i hemmet. De sakkunnigas utlåtande kunde
alltså inte påvisa att föräldrarna misshandlat barnet men däremot att de brustit i omsorgen då
skadorna uppstått i hemmet och därför föreligger vård enligt 2 § LVU.
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3.2.2 Otillbörligt utnyttjande

Enligt prop. 1989/90:28, s. 65 innebär otillbörligt utnyttjande i första hand att föräldrarna
utsätter barnet för sexuella övergrepp. Det kan även omfatta situationer då barnet utnyttjas i
pornografiskt syfte av vårdnadshavarna eller med deras samtycke. Utifrån prop 2002/03:53, s.
47f omfattar sexuella övergrepp alla former av sexuella handlingar som ett barn utsätts för av
annan person. Övergreppen kan innebära allt från verbala sexuella anspelningar, att någon
blottar sig eller tillsammans med barnet ser pornografiska bilder och film, till handling genom
fysisk kontakt som beröring med sexuella anspelningar eller tvingar barnet att utföra onani på
annan person. Den allvarligaste formen av sexuella övergrepp är fullbordade vaginala, anala
eller orala samlag. Enligt prop 1989/90:28, s. 107 innefattar begreppet otillbörligt utnyttjande
också de situationer då det läggs ett stort ansvar på barnet utifrån dess mognad och ålder.
Exempel på detta är att barnet tvingas ta över föräldrarollen och ansvara för hem och övriga
familjemedlemmar.

3.2.3 Brister i omsorgen

I prop. 1989/90:28, s. 107 beskrivs brister i omsorgen utifrån situationer då barnet utsätts för
vanvård. Vårdnadshavare tar inte hänsyn till barnets tillstånd och vid behov underlåter sig att
förse barnet med nödvändig medicinsk behandling eller ger inte nödvändigt stöd och skydd
utifrån barnets ålder. Detta exemplifieras enligt följande; Om föräldrarna motsätter sig en för
barnet livsnödvändig blodtransfusion eller om vårdnadshavaren inte tillåter att ett barn med
funktionshinder får tillgång till habilitering. Det föreligger även brister i omsorgen om
föräldrarna på grund av psykisk störning eller missbruk inte kan ge barnet stimulans och
känslomässig trygghet. Andra omständigheter som kan skada barnets hälsa och utveckling är
om föräldrarna hamnar i en inbördes konflikt, vilket kan upplevas som psykiskt tungt för
barnet att få känslan av att behöva ta parti för någon av parterna. Ytterligare ett exempel på
brister i omsorgen är om föräldrarna överlåter ansvaret åt personer som inte är kapabla att
garantera barnet en trygg uppväxt eller låter det vistas i ohälsosamma miljöer (a.a.).

I enlighet med 6 kap. 1-2 §§ FB har barnet rätt att få sin grundläggande behov tillgodosedda,
genom gällande omvårdnad och skydd. Barnet skall visas respekt för sin integritet och sina
behov samt tankar och känslor. Rätten omfattas även av att få kärlek och bli accepterad av
sina föräldrar för att kunna känna trygghet och stabilitet i förhållande till dem. Barnet har
rätten att få vistas och utvecklas i en miljö som tillgodoser dess behov av stimulans samt att få
en god fostran för att lära sig sätta gränser för sitt handlande. Barnet har även rätt att utifrån
sin ålder och mognad få ta ansvar och kunna påverka sin situation samt att successivt frigöra
sig från föräldrarna (SOU 2000:77, 54f).

Barnet har ett behov av en kontinuitet och förutsägbarhet under sin uppväxt och dess
utveckling hämmas om interaktionen med andra får plötsliga och återkommande avbrott.
Speciellt små barn kan under anknytningsfasen få skador som inte går att behandla i efterhand
om de inte har närvarande föräldrar eller om dessa inte förmår att förstå samspelet med det
lilla barnet. Alla barn har ett behov av att vara älskade och uppskattade. Därför är det
föräldrarnas plikt att ge barnet bekräftelse och stötta även om det ibland gör fel. Barnet skall
behandlas med respekt för att kunna utveckla förmågan att ge respekt tillbaka till såväl
föräldrarna som samhället i övrigt (a.a.).

Enligt Mattson (2002), s. 318 krävs det inte ett avsiktligt beteende hos föräldrarna för att
rekvisitet bristande omsorg skall vara uppfyllt. Oavsett om ett barn skadas allvarligt med
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uppsåt eller oavsiktligt är detta en allvarlig brist i tillsynen att det kan vara grund för ett
ingripande för barnets välbefinnande.

Brister omsorgen i ett eller flera avseende kan barnet utveckla skador som inte är
behandlingsbara. Därför är det viktigt att ett omhändertagande av dessa barn sker i rätt tid för
att i största möjliga mån undvika bestående skador. Utifrån det som framkommit kan det
anses vara svårt att avgöra vad som är psykisk och fysisk misshandel eller brister i omsorgen.
Oavsett vilket som är för handen måste lämpliga åtgärder sättas in för att bistå barnet.

I RÅ 1995 ref 39 framkommer att föräldrarna brister i sin emotionella förmåga och delvis
saknar insikten om barnens behov. De har även brustit i samarbetet med socialtjänsten och
haft invändningar mot stöd i hemmet. Trots att barnen visar tydliga tecken på understimulans
och bristande känslomässig kontakt finner inte Regeringsrätten vid tidpunkten för avgörandet
att det finns skäl för ett tvångsomhändertagande. Beslutet motiveras med föräldrarna vid tiden
för domens avkunnande anses ha accepterat de stödåtgärder från socialtjänsten som de
tidigare motsatt sig. Däremot ansåg Regeringsrätten i dom 7247-02 att det fanns skäl att
omhänderta ett barn för vård enligt 2 § LVU på grund av att föräldrarnas missbruk påverkade
deras föräldraförmåga. Barnet visade tydliga tecken på att vara efter i utveckling motsvarande
sin ålder.

I Rå 2007 not 79 anser Regeringsrätten att visserligen hade en kriminell förälder kunnat
tillgodose sitt barns basala behov men har uppvisat uppenbara brister i sin föräldraförmåga.
Ett exempel på detta är att modern lämnade sjukhuset redan sex timmar efter förlossning och
tog därefter inga övriga för barnet nödvändiga kontakter med sjukvården. Rätten framför att
vid beslut enligt LVU skall vad som är skrivet i lagens 1 § femte stycke vad som är bäst för
den unge vara avgörande och ansåg därmed att vård enligt 2 § i denna lag föreligger.

3.2.4 Något annat förhållande i hemmet

Enligt prop. 2002/03:53, s. 47f omfattar begreppet något annat förhållande i hemmet de
missförhållanden i hemmiljön som inte täcks av övriga begrepp gällande LVU. Främst avses
de missförhållanden som inte kan anses bero på vårdnadshavaren själv utan snarare kan
härröras till någon annan person som vistas i hemmet, exempelvis sambo. Dock innefattar
begreppet även situationer då föräldrarna har problem med anknytningen till barnet eller lever
i en sjuklig symbios med barnet. Benämningen ”hemmet” kan vara antingen föräldrahemmet
eller annat hem där barnet stadigvarande vistas. Det behöver inte heller vara kopplat direkt till
en bostad, utan omfattar alla situationer då barnet direkt eller indirekt står under inflytande av
vårdnadshavaren eller annan (a.a.).

3.3 Barn till föräldrar med psykiskt sjukdom eller utvecklingsstörning

3.3.1 Barn till psykiskt sjuka föräldrar

Begreppet psykisk sjukdom är omfattande och slutsatserna i ett flertal olika studier
konstaterar att ett stort antal människor kommer någon gång i livet att drabbas av psykisk
ohälsa. Varaktigheten och återfallsrisken varierar utifrån diagnos och behandling, men studier
påvisar vikten av att tidigt komma under behandling och få adekvat hjälp för att inte riskera
att sjukdomen blir bestående. Psykisk sjukdom är alltså i de allra flesta fall inte statisk utan en
mer tillfällig händelse i en människas liv. Därför går det inte med automatik att koppla
samman den psykiska sjukdomen och en förälders bristande förmåga till omvårdnad av sitt
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barn. Det finns heller inga bevis för att en förälders psykiska ohälsa som enda faktor skulle
leda till en utvecklingskris för barnet. Däremot om sjukdomen är en av flera ogynnsamma
omständigheter ökar risken betydligt att påverka barnets utveckling negativt (SOU 2000:77, s.
88f).

Vid en riskbedömning skall hänsyn tas till hur varaktigt tillståndet är för vårdnadshavaren
samt hur hon eller han agerar när sjukdomen inte är i ett akut skede. Bedömningen måste även
omfatta hela familjens situation samt hur stora de psykiska påfrestningarna blir för övriga
familjemedlemmar när en förälder drabbas av psykisk sjukdom. Riskbedömningen kan
exempelvis omfatta hur föräldrarna hanterar aggressivitet, kritik och om det lätt uppstår en
irritation och hur detta i sådana fall drabbar barnet. I bedömningen skall det även observeras
om den friska vårdnadshavaren har förmågan att skydda barnet och om det finns andra
personer i barnets sociala nätverk som kan stötta utifrån den uppkomna situationen (a.a.).

Problematiken vid ett omhändertagande enligt LVU i dessa fall är att kunna precisera hur
stora de eventuellt framtida skadorna kan komma att bli och när den eventuella risken är som
mest påtaglig. Svårigheten ligger i att det enbart går att ställa prognoser eftersom psykisk
sjukdom yttrar sig olika beroende på personens medfödda egenskaper. 

I RÅ 85 2:83 fann inte regeringsrätten grunder till att tvångsomhänderta ett barn trots att båda
föräldrarna led av psykotiska besvär och hade vistas på psykiatrisk klink för detta. Efter att en
specialistläkare hade kallats till förhandling och givit sitt utlåtande i ärendet ansåg rätten att
föräldrarna gemensamt hade förmågan att tillgodose barnets grundläggande behov. Inte heller
i senare praxis RÅ 95 ref 46 ansågs psykisk störning hos en ensamstående förälder ligga till
grund för att vårda en flicka i förskoleåldern enligt 2 § LVU. Flickan hade till synes
utvecklades normalt och rätten ansåg att det inte fanns några belägg för att förälderns
psykiska störning skulle föranleda en påtaglig risk för hennes vidare utveckling.

3.3.2 Barn till föräldrar med utvecklingsstörning

I SOU 2000:77, s. 90f framkommer att problematiken med att göra en bedömning vid
omhändertagande av barn till utvecklingsstörda föräldrar redan uppmärksammades i
betänkandet av Socialutskottet inför instiftandet av LVU (1980:621). Självfallet skall även
dessa barn ha rätt till att få sina grundläggande behov tillgodosedda. I praktiken skall detta
innebära att barnet endast kan vårdas av den utvecklingsstörda föräldern under förutsättning
att det inte är förenat med risker för dess hälsa och utveckling. Socialtjänsten måste följa
barnets utveckling och förhållanden med särskilt stor uppmärksamhet och vara beredda på att
snabbt sätta in åtgärder för att skydda barnet mot såväl psykiska som fysiska skador. Särskilt
viktigt är det att se att barnet får tillräckligt med intellektuell och känslomässig stimulans,
men även det yttre miljön måste observeras. Detta för att inte barnet exempelvis ska uppfattas
som avvikande och därmed riskera ett socialt utanförskap. Socialtjänsten får inte tveka att
ingripa och ordna med annan vård i de fall då barnet löper risk att utvecklas onormalt om de
blir kvar hos föräldrarna. Lagen medger inte att avstå från att vidta åtgärder med hänsyn till
föräldrarna. I Socialstyrelsens rapport från 1995 framkommer det att både socialnämnder och
domstolar inte talar öppet och i klartext när det gäller utvecklingsstörda föräldrars förmåga till
omsorg. Vidare anses det vara bekymmersamt att det i ett flertal domar inte går att utläsa
något om detta problem eftersom socialtjänstens utredningar som framlagts till domstol inte
omfattar funktionshindret och dess konsekvenser för barnet. Detta ansågs vara en stor brist då
barnen i dessa familjer inte allt för sällan visade allvarliga störningar och föräldrarnas
möjligheter att utvecklas är begränsade (a.a.).
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Killén (1999), s. 150f; SOU 2000:77, s. 92f, menar att utvecklingsstörda föräldrar kan i
många sammanhang klara sin uppgift relativt väl under förutsättning att deras livssituation för
övrigt inte utsätter dem för större krav än deras resurser förmår. Under trygga och
förutsägbara situationer kan de till viss del fungera i sin föräldraroll, men vid oförutsedda
händelser kan det skapas en total förvirring och kaos. Detta innebär ett hinder i deras
föräldraroll och kan leda till att barnet tillfogas både fysiska och psykiska skador utan att det
sker med vilja. Utvecklingsstörda föräldrar kan rent praktiskt lära sig att utföra enklare sysslor
som åligger en förälder, men då det kommer till att utveckla sitt handlande i takt med att
barnet blir äldre övergår ofta deras förmåga. Uppföljningar som gjorts av barn till
utvecklingsstörda föräldrar visar att dessa barn får en utveckling som är uppenbart försenad
och att de ibland lever under extremt dåliga förhållanden.

Utifrån vad som nämnts om problematiken kring barn med utvecklingsstörda föräldrar är det
viktigt att det finns en medvetenhet om detta bland de som är satt att avgöra och bedöma om
det finns grund för ett omhändertagande av barn med stöd av LVU.

I RÅ 85 2:46  ansågs inte lindrig utvecklingsstörning hos föräldrarna utgöra sådana brister i
omsorgen att det fanns skäl att tvångsomhänderta barnet för vård. Föräldrarna hade dock
accepterat visst stöd från socialtjänsten och barnet utvecklades till synes normalt.

3.4 Det ofödda barnet

Innan ett barn har fötts ger inte bestämmelserna i LVU möjligheten till ett omedelbart
omhändertagande eller beslut om ansökan om vård. Däremot kan personal inom hälso- och
sjukvården enligt 14 kap. 2 § sjunde stycket i SekrL lämna uppgifter till socialtjänsten
gällande en missbrukande gravid kvinna eller närstående till henne, om det anses vara
nödvändigt med någon åtgärd för att skydda det väntade barnet (SOFS 1997:15, s. 23).

Gustafsson (2002), s. 103f har granskat hur lagstiftaren försökt hantera den konflikt som
uppstår ur ett rättsäkerhetsperspektiv mellan moderns rätt till frihet och fostrets rätt att födas
till ett friskt liv. Socialnämnden har genom 5 kap. 9 § SoL huvudansvaret för att missbrukare
får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån sitt missbruk. Därvid är
det ingen skillnad när det gäller en gravid missbrukare. I socialtjänstens skyldigheter för
missbrukare ingår även den för vuxna mest ingripande insatsen, dvs. vård oberoende av
samtycke, lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Lagens bestämmelser
ger dock ingen möjlighet att omhänderta en kvinna enbart för att skydda fostret. Genom
förändringen av regleringen i 14 kap. 2 § SekrL, se ovan, menar Gustafsson att det ofödda
barnet dock har ansetts som ett skyddsbart rättssubjekt. En risk som framkommer av den
ändrade lagstiftningen är att kvinnan tvekar att söka nödvändig hälso- och sjukvård om hon är
medveten om att uppgifter gällande hennes tillstånd kan lämnas till socialtjänsten. Gustafsson
anser dock att den gravida kvinnans krav på integritet måste i vissa fall förbises om det gäller
att skydda ett ofött barn från att skadas. En blivande moder och ett foster bör ses som två
individer, vilka båda var för sig är skyddsvärda. Dagens kunskapsläge visar att missbruk av
såväl narkotika som alkohol kan ge upphov till skador på fostret under hela graviditeten.
Därför menar Gustafsson att det bör ske en förändring av bestämmelserna i LVM så att lagen
kan användas som ett skydd för det väntade barnet. Vidare anses det vara ett större ingrepp
från samhällets sida att låta kvinnan vara kvar i sitt missbruk och efter förlossningen kanske
tvingas omhänderta barnet med stöd av LVU, ett barn som då möjligen har drabbats av
livslånga skador.
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Någon förändring angående skydd för det ofödda barnet enligt bestämmelserna i LVM har
dock inte skett. Av SOU 2004:3, s. 253f framgår det att enligt gällande rätt kan inte LVM
tillämpas enbart till skydd för det väntade barnet, utan endast då modern och fostrets
skyddsaspekt sammanfaller. Hälsoindikationen i 4 § första stycket LVM avser endast
kvinnans egen fysiska och psykiska hälsa. Skadeindikationen i 4 § första stycket LVM avser
visserligen situationer då den enskilde klienten med missbruksproblem kan befaras komma att
allvarligt skada någon närstående, men problem uppstår då begreppet närstående inte
omfattas av ett ofött barn. Dock har det varit föremål för diskussion om denna tolkning av
närståendebegreppet i LVM överensstämmer med artikel 2 om rätten till liv enligt den
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna, Europakonventionen, vilken lyder enligt följande;

”Envars rätt till livet skall skyddas genom lag. Ingen skall avsiktligen berövas livet utom för
att verkställa domstols dom i de fall då han dömts för brott som enligt lag är belagt med
sådant straff."

Vidare beskrivs att enligt Danelius (2002) är det förmodligen genom födsel som denna
rättighet uppkommer, men det konstateras samtidigt att Europadomstolen inte tagit ställning
till denna fråga (a.a.). I SOU 2000:77, s. 79 framhålls att varje barn har en inneboende rätt till
livet och de stater som har antagit FN:s barnkonvention skall till det yttersta vidta åtgärder för
att säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Detta är en av konventionens
grundläggande principer och skall därmed appliceras på alla sakartiklar. Enligt SOU 1997:116
lämnades den undre gränsen för barnets rätt att bestämma över sitt liv i Barnkonventionen
öppen för att på så sätt undvika den känsliga frågan om abort och därmed även kringliggande
frågor kring det ofödda barnet. Anledningen till detta var att man inte ville försvåra en bred
anslutning till konventionen. Barnkonventionen lämnar alltså frågan om hur denna skall
tillämpas på det blivande barnet under fosterstadiet till varje enskild stat.

4. Socialtjänstens handläggning vid ett omhändertagande enligt 2 §
LVU

4.1 Rätten till frihet

I en demokratisk stat är frihet en rättighet för varje människa och enligt 2 kap. 8 § RF skall
alla medborgare gentemot det allmänna tillförsäkras ett skydd mot frihetsberövande. På
samma sätt som bestämmelsen garanterar friheten ger den även möjligheten till att begränsa
den. I 2 kap. 12 § RF anges att denna rättighet kan inskränkas med stöd i lag eller annan
författning för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. LVU är
ett exempel som uppfyller detta ändamål då den skall ge samhället möjlighet att trygga barn
och ungas behov av vård och stöd utifrån situationer där frivilliga insatser inte kan anses vara
tillräckliga. Enligt SOU 1997:116 anges i artikel 9 Barnkonventionen att de stater som
godkänt denna skall garantera att barn inte skiljs från sina föräldrar mot sin vilja. I de fall där
en åtskillnad är nödvändig för barnets bästa skall omhändertagandet ske genom försorg av en
behörig myndighet som är ställd under rättslig överprövning och i enlighet med tillämplig lag.

Ett omhändertagande av ett barn genom stöd av LVU är ett mycket starkt ingripande för såväl
barn som föräldrar och enligt förarbetena, prop. 1989/90:28, s. 62, måste det finnas tungt
vägande skäl för ett ingripande. Mattsson (2002), s. 59f uttrycker att det lindrigaste
ingreppets princip skall råda, vilket innebär att socialtjänsten har ett stort ansvar för att



23

uttömma all möjligheter till att bygga upp ett samarbete mellan socialnämnd, föräldrar och
barn på frivilliga grunder.

4.2 Socialtjänstens utredningsansvar

4.2.1 Officialprincipen

Mattsson (2002) beskriver att officialprincipen gäller som en allmän princip inom
förvaltningar och skall beaktas vid sidan av specialregleringen i SoL. Den generella
utredningsskyldigheten för domstolar i 8 § FPL, vilken innebär att ett mål skall bli utrett som
dess beskaffenhet kräver, anses även vara giltig för myndigheter. Socialtjänsten är beroende
av att domstolen inte avvisar deras beslut vid överklaganden och därför finns det ett indirekt
krav på nämnden att uppnå en viss standard på utredningen. Utifrån detta kan den
grundläggande principen om utredningsansvar för förvaltningsdomstolar även anses gälla för
förvaltningsmyndigheter. Det förekom diskussioner inför 1986 års FL om det allmänna
utredningsansvaret för myndigheter skulle fastställas i lagen. Dock kom detta inte att ske, men
ett visst utredningsansvar har reglerats genom den allmänna serviceskyldigheten i 4 § FL.
Bestämmelsen reglerar myndigheters serviceskyldighet gentemot den enskilde och därmed
skall en myndighet tillhandahålla upplysningar, råd och vägledning om sådant som omfattar
myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämpligt
med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.
Därmed skall alltså socialnämnden följa bestämmelserna och nämndens utredningsansvar
gäller under hela processen. I de mål som rör tvångsvård skall nämnden som part i första hand
stå för bevisningen och domstolen skall kunna utgå ifrån att utredningskravet är uppfyllt
avseende sakfrågorna. En garanti för att detta sker i praktiken består dels av socialnämndens
objektivitetsplikt och dels av det offentliga biträdets plikt att biträda barnet. Detta innebär inte
att domstolens utredningsskyldighet utesluts, den har en stor betydelse vad det gäller att
utredningens fullständighet innan beslut fattas i målet (a.a. s. 165, s. 254f).

4.2.2 Utredningens omfattning

Utredningen skall bygga på en avvägning av barnets behov och föräldrarnas förmåga att
tillgodose detta. Enligt Barnkonventionen har det enskilda barnet rätt att betraktas som en
egen individ med egna behov fristående från föräldrarna samt att barnets egna åsikter skall
beaktas (SOU 2000:77, s. 80). Socialnämndens utredningsansvar är reglerad i lag och den
skall enligt 11 kap. 1 § SoL utan dröjsmål inleda utredning om vad som genom en ansökan
eller på annat sätt kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av
nämnden. Begreppet utredning enligt SoL omfattar all verksamhet som har till syfte att göra
det möjligt för nämnden att fatta beslut i ett ärende. Vissa kvalitetskrav för utredningsarbetet
gällande barn anges i 11 kap. 2 § SoL och i denna bestämmelse görs ett försök till att finna en
balans i utredningsarbetets svåra uppgift att ta fram ett tillförlitligt utredningsmaterial utan att
göra ett alltför stort intrång i integriteten hos den eller de berörda. Generellt omfattas
utredningen av fyra krav på hur ett utredningsarbete skall gå till. Kraven är minsta möjliga
intrång i integriteten, konsultation med andra, både enskilda och myndigheter, skyndsam
handläggning och underrättelse till berörda när en utredning påbörjas (Mattsson, 2002, s.
251f).

Socialnämndens utredning är som tidigare nämnts aktuell under hela domstolsprocessen och
den fyller flera funktioner. Det huvudsakliga syftet är att utreda barnets eventuella
missförhållanden, dvs. att bilda underlag för socialnämndens bedömning om det krävs
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insatser från socialtjänsten och i så fall om en ansökan om beredande vård skall upprättas eller
om det kan vara tillräckligt och anses möjligt med frivilliga insatser. Parallellt med detta har
utredningen den funktionen att ge de berörda inblick hur socialnämnden tolkar situationen
och ge möjlighet att framföra egna synpunkter och åsikter. Därefter har socialnämndens
utredningen som funktion att ge domstolen underlag för hur målet skall handläggas. Den
sociala utredningen skall slutligen fylla funktionen av att vara en partsinlaga till rätten och är
därmed en viktig del i rättens beslutsunderlag vid bevisprövningen (a.a.).

När en anmälan kommer in till socialtjänsten om att ett barn misstänks fara illa är det som
tidigare nämnts socialnämnden som beslutar om att göra en förhandsbedömning i ärendet. I
detta skede utvärderas de uppgifter som inkommit för att finna tillräckligt starka skäl för att
ett ingripande skall vara motiverat. I denna fas får handläggaren inte ta kontakt med
utomstående personer eller myndigheter för att komplettera vad som framkommit i anmälan.
Vid denna tidpunkt i utredningen är den enda tillåtna kontakten med det utpekade barnets
vårdnadshavare. Finner nämnden i detta skede att det står klart att det inte finns grunder för
vidare handläggning skall ingen utredning i ärendet göras. Orsaken till detta är att
socialtjänsten inte skall inleda en utredning på felaktiga eller vaga grunder och på så sätt
förhindra att en familjs integritet kränks (SOSFS 2006:5, s. 82).

Bedömer socialnämnden att en ansökan eller anmälan i enlighet med 14 kap. SoL kan komma
att leda till någon åtgärd från dess sida, ska de utan dröjsmål inleda en utredning. De som
direkt berörs skall underrättas om att en utredning inletts under förutsättning att det står klart
att detta inte strider mot barnets intresse. Utredningen skall vara slutförd inom fyra månader,
om det föreligger särskilda skäl kan den tillåtas att förlängas. Grunderna för att en utredning
förlängs får exempelvis inte enbart vara att en enskild socialsekreterare känner obefogad oro
för barnet eller att nämnden hänvisar till tidsbrist. Utredningen i sig är aldrig att betrakta som
en pågående insats från nämndens sida. Om den enskilde behöver en insats under
utredningstiden ska den frågan utredas och avgöras genom ett särskilt beslut. Nämnden kan
inte hänvisa till pågående utredning och därmed låta bli att vidta nödvändiga åtgärder (a.a.
s.104f).

Socialnämnden är ansvarig men i praktiken är det socialsekreterare som genom delegation
ombesörjer utredningen. I propositionen 1979/80, s. 125 redogörs för vad som utredningen
bör omfatta och att den skall ske utifrån en helhetssyn, vilket innebär att individens totala
situation och dess omgivning ska beaktas. Innebörden av helhetssyn är ”bred analys av olika
faktorer som kan antas ha inverkat på den uppkomna situationen och av olika åtgärder som
kan antas leda till en förbättringar skall ligga till grund för åtgärdsplaneringen” (a.a). För att
så långt som möjligt få en fullständig beskrivning av situationen måste de berördas egna
synpunkter och uppfattningar beaktas och komma fram av det material som dokumenteras.
Socialnämnden har rätt enligt bestämmelserna i 11 kap. 2 § SoL att inhämta uppgifter från
andra. Enligt prop. 1996/97:124, s. 110 skall konsultationsbestämmelserna vara tydliga och
bidra till socialtjänstens insikt om när det är lämpligt att inhämta uppgifter från andra källor.
Därmed är det i lag fastställd rätt för socialnämnden att utnyttja sakkunnig hjälp, exempelvis
barnpsykolog och medicinsk expertis för att utreda och få stöd i frågor som rör barnets behov
och lämpliga insatser. I förarbetena omnämns fler relevanta kontakter som socialnämnden har
möjlighet att konsultera, exempelvis barnets hem och familj, skola, daghem och
fritidsverksamhet (a.a. s. 180). Ansökan skall förutom den skriftliga utredningen även omfatta
en vårdplan enligt 11 kap. 3 § SoL, vilkens omfattning och innehåll beskrivs närmare på
följande sida.
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4.2.3 Vårdplan

En ansökan om vård med stöd av LVU hos länsrätten skall enligt 4 § andra stycket LVU
innehålla en redogörelse för den unges förhållande och vilka omständigheter som är
avgörande för att ett tvångsingripande ska föreligga. Det ska även framkomma vilka åtgärder
som socialnämnden tidigare vidtagit samt den vård som planeras. Länsrätten har att ta
ställning till om barnet kan beredas vård enligt LVU utifrån vad som framkommit i
utredningen om varför vården inte kan komma till stånd frivilligt. Däremot skall länsrätten
inte avgöra vårdformen utan hur vården ska bedrivas är socialnämndens ansvar (SOSFS
1997:15, s. 38f).

När länsrätten tagit beslut om vård med stöd av LVU fråntas vårdnadshavaren ansvaret för
vården av barnet och övergår till socialnämnden. Därmed är det nämnden som tar beslut om
hur vården ska utföras och var barnet ska vistas under vårdtiden. Det har tidigare nämnts att
LVU inte är någon vårdlag och det barn som bereds vård enligt denna lag har i regel fått stöd
och hjälp utifrån frivilliga former. Beslut om vård enligt LVU behöver inte nödvändigtvis
ändra de insatser som tidigare förekommit. Tvärtom kan det vara betydelsefullt för barnet att
den vårdform som påbörjas får fortsätta, men nu med stöd av LVU. Personalen är bekant för
de berörda och det kan nu öka förutsättningarna att göra en riktigare bedömning av vilka
insatser som kan komma att leda till en positiv förändring. Vårdplanen kan av naturliga skäl
komma att revideras i takt med hur barnet utvecklas under vårdtiden (a.a.).

Socialnämnden har enbart rätt att besluta om innehållet för vården av barnet eller den unge
och LVU ger således ingen befogenhet till socialnämnden att tvinga barnets föräldrar att
underkasta sig någon form av vård. Om barnet efter beslut skall vistas i sin hemmiljö behöver
ofta föräldrarna någon form av stödinsats, utifrån dessa omständigheter skall en separat
vårdplan upprättas för vårdnadshavarna som enbart berör dem (a.a.).

4.2.4 Bedömning av förutsättningar för ett omhändertagande enligt 2 § LVU

Vid en bedömning om det finns grund för vård enigt 2 § LVU skall den alltid utgå från barnet
som ett självständigt subjekt och hänsyn skall tas till dess rättigheter och behov (SOU
2000:77, s. 79). För att vård enligt 2 § LVU skall kunna komma ifråga måste först och främst
någon av det i föregående kapitel beskrivna missförhållandena föreligga dvs. misshandel,
otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet. Dessutom
skall det finnas en påtaglig risk för att den unges hälsa och utveckling skadas. För att göra en
bedömning vid ett omhändertagande förutsätter stora kunskaper hos socialsekreteraren.
Rollen som rättstillämpare ställs till sin spets vid ett tvångsingripande då det krävs goda
kunskaper i att kunna uttrycka och integrera det rättsliga med övriga sociala omständigheter.
Vid en ansökan av vård enligt LVU är en av den sociala utredningens funktioner att utgöra
beslutsunderlag för rättens prövning i målet. Det är inte möjligt att beskriva alla situationer
och förhållanden som ett barn utsätts för som kan ge socialtjänsten anledning att ansöka om
vård i enlighet med LVU. Det är inte missförhållandet i sig som utgör grunden för tvångsvård
utan vilka konsekvenserna blir för barnet. Av vad som tidigare framkommit innebär inte
enbart ett missbruk eller psykisk sjukdom hos en förälder automatisk grund för en ansökan
enligt 2 § LVU. Vad som avgör är vilket problem detta orsakar barnet eller den unge,
exempelvis att barnet riskerar att utsättas för skada eller fara direkt eller indirekt av föräldern,
eller att föräldern inte kan eller förmår att skydda barnet för vad annan person utsätter det för.
Socialnämnden skall då kunna påvisa att bristerna hos föräldrarna är så stora att barnets behov
inte tillgodoses.
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I propositionen 1989/90:28, s. 107 betonas att problem som ligger hos föräldrarna inte ska
föranleda ett omhändertagande av barnet för samhällsvård utan hur detta problem kommer att
påverka barnet negativt. Det skall framkomma att risken för skada är så stor och att det har en
sådan inverkan på barnets hälsa och utveckling att det föreligger ett tydligt vårdbehov.
Innebörden av ”hälsa eller utveckling” syftar till barnets fysiska, psykiska eller sociala
utveckling, exempelvis kan barnet få sin fysiska hälsa skadad på grund av brister i hemmiljön,
barnet kan utsättas för psykiskt lidande orsakat av en förälderns beteende orsakat av dennes
särart, tillstånd eller på grund missbruk eller att barnet utvecklar ett asocialt beteende på grund
av brister i hemmiljön.

4.2.5 Samtycke

Bristande samtycke är en av de förutsättningar för att vård enligt LVU skall föreligga och att
socialtjänsten på grund av detta inte har kunnat bistå med insatser på frivilliga grunder.
Lagens tillämpning är inte ovillkorligen knuten till om det finns samtycke eller inte. Det
innebär att vården kan säkerställas i de fall då det finns misstanke om att ett samtycke inte är
allvarligt menat. I prop. 1989/90:28, s. 37 framhålls att det måste lämnas ett visst utrymme för
att LVU kan tillämpas i vissa fall trots att samtycke har lämnats. Däremot kan inte ett formellt
riktigt samtycke utan saklig grund fråntas sin rättsliga betydelse och man kan inte enbart tro
att ett samtycke inte är allvarligt menat. För att ett samtycke inte ska anses vara giltigt innebär
det att på goda grunder kunna motivera varför man anser att inte vården kan ske frivilligt.
Exempel är att upprepade försök av frivilliga åtgärder har avbrutits och barnets situation inte
har förändrats, eller att ett barn är placerat i familjehem enligt SoL men föräldrarna ingriper
olämpligt i vården att det blir negativt för barnet. Nedan presenteras domstolspraxis där
samtycke har behandlats.   

I RÅ 1995 ref. 38 behandlades frågan om ett sent inlämnat samtycke skulle anses vara
godtagbart. Målet gällde ett barn som hade en viss påvisad utvecklingsförsening och
föräldrarna hade brister i sin förmåga att stödja och ta hand om barnet. Dock kom faderns
inställning att förändras efterhand och inkom med samtycke i ett sent skede. Regeringsrätten
fann i detta fall inte någon anledning till att samtycket skulle sakna en rättslig betydelse trots
att medgivandet kom i ett sent skede. Motiveringen till ställningstagandet var att det inte
framkommit några uppgifter i övrigt som skulle kunna föranleda en tro om att föräldrarna
skulle komma att inverka negativt på vården. Däremot i Rå 1996 not 38 ansågs ett sent
inkommet samtycke inte vara godtagbart. Barnen i detta mål hade under en längre tid levt ett
instabilt liv med återkommande separationer från föräldrarna och flyttat upprepade gånger
mellan olika hem. Moder hade sedan tidigare konstaterats ha bristande föräldraförmåga på
grund av psykisk sjukdom.  Fader hade en bakgrund som missbrukare och genom tiden varit
sporadiskt delaktig i barnens liv och fostran och hade inte tidigare givit sitt samtycke om vård.
Innan processen nått regeringsrätten hade han dock ändrat sin inställning och givit sitt
samtycke till vård. Regeringsrätten ansåg inte att detta samtycke var allvarligt menat då
omständigheterna kring barnen pågått under en längre tid samt att barnen hade behov av att
inte fader ingrep störande i vården.

4.2.6 Vårdens upphörande

Socialnämnden har en skyldighet att kontinuerligt göra uppföljningar om barnets situation för
att göra en bedömning om vårdbehov enligt LVU kvarstår. Enligt 13 § denna lag skall
nämnden minst var sjätte månad överväga vården gällande miljöfallen. Ett övervägande
innebär inte att något formellt beslut i frågan fattas och därmed behöver inte det skriftliga
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material som presenteras i nämnden kommuniceras. Ett övervägande kan således ske utan att
berörda parter är medveten om detta (SOFS 1997:15, s.66). Enligt prop. 1989/90:28, s. 76 är
övervägandet endast att betraktas som en information till nämnden i syfte att uppdatera denna
om vården och barnets utveckling. Detta innebär att ett övervägande inte omfattar något
beslut som ger möjligheten att överklaga. Motiveringen som anges i förarbetena till
förfarandet är att inte i onödan skapa oro och otrygghet för såväl barnet och föräldrar som
familjehemsföräldrarna, vilket skulle kunna bli fallet om de var tvungna att underkasta sig
prövning var sjätte månad.

Övervägandet bör göras med utgångspunkt från vårdnadsplanen för att följa upp barnets
utveckling samt föräldrarnas förhållande. Enligt den 36 § LVU har barn som är över femton
år rätt att föra sin egen talan i mål och ärenden enligt denna lag. Även det yngre barnet bör
höras om sin inställning förutsatt att det inte kan antas att ta skada av detta. En annan viktig
fråga vid övervägandet är om vårdnadshavaren kan tänkas att ge samtycke till fortsatt frivillig
vård enligt SoL (SOFS 1997:15, s.67). Finns det särskilda skäl att inte överväga vårdbehovet
inom den utsatta perioden innebär detta inte att beslutet upphör att gälla. Socialnämnden bör
inte medvetet förhala en prövning för därmed kan bestämmelserna om tjänstefel bli
tillämpliga enligt 20 kap. 1 § BrB. Om vården skall upphöra är nämnden skyldiga att fastställa
dagen då detta kommer att ske (a.a.).

I Rå 2003 not 202 fann inte Regeringsrätten skäl till fortsatt vård enligt 2 § LVU då de
funktionshindrade föräldrarna vid rättens avgörande ansågs ha accepterats att deras barn
vårdas utanför hemmet. Det framkom inget som kunde tyda på att föräldrarna skulle ingripa i
den fortsatta vården på ett störande sätt.

5. Socialsekreterarens roll som rättstillämpare

5.1 Socialsekreterarens dubbla roller

Det finns ett flertal forskare som i sina studier reflekterat över socialsekreteraren som
rättstillämpare, bland andra Billguist, Skau, Schlytter, Mathiesen, Cocozza, Hydén och
Jacobsson. Billguist, (1999) har i sin studie utgått från socialkontorets klientarbete med fokus
på ekonomiskt bistånd men anser att den dubbelhet som konstaterades är troligtvis densamma
oavsett område. I sin studie beskriver Billguist socialsekreterarens dubbla yrkesroller utifrån
en administrativt/kontrollerande process där man följer lagar, förvaltningsregler och riktlinjer
och en stödjande/behandlande process där klienten får råd, stöd och/eller behandling. Denna
dubbelhet kan upplevas av socialsekreteraren som en rollkonflikt eftersom processerna
förknippas med motsatta förhållningssätt men förekommer ofta samtidigt i ett och samma
ärende (a.a. s. 272f).

Skau, (1993) beskriver samma förhållande i socialsekreterarens arbete utifrån begreppsparet
makt och hjälp. Vidare menar Skau att maktaspekten bör tydliggöras och att det kan bli
problematiskt när den tonas ner. Detta framställs enligt följande;
”Den officiella nedtoningen av makt- och kontrollaspekten kan ibland bidra till att hjälparna
utan att reflektera över det ”lurar” både sig själva och sina klienter. Den kan verka som en
som en dimridå och gör det svårare för klienterna både att genomskåda och att försvara sig
mot maktmissbruk och kränkning från hjälparnas sida” (a.a. s. 6).

Även Schlytter (1999) menar att socialsekreteraren skall förutom att var rättstillämpare även
förstå och återskapa klientens livssituation. Schlytter har analyserat länsrättens domar i LVU-
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mål och jämfört juristens och socialsekreterarens kunskapsnivåer. Det som konstaterades i
resultatet var att socialsekreterarna behöver både juridisk utbildning och samtidigt kompetens
att förstå människors livsvillkor (a.a. s. 65). I det sociala arbetet är rättssystemet en
utgångspunkt och ger handlingsutrymme till möjligheten att hjälpa människor i behov av stöd
och hjälp. Schlytter anser dock att det skall beaktas att juridiken har en tendens att dölja
helheten då det fokuseras på delar och detaljer (a.a. s. 143).

Mathiesen (2005) beskriver att forskningen gällande rättstillämpning inom kommunala
förvaltningar har påvisat att det tenderar att växa fram ”rättsliga kulturer” på de enskilda
socialkontoren och att dessa får en större betydelse än de juridiska rättsreglerna. När
socialsekreterarna svarade på frågan om vad som påverkade dem i deras arbete rankades
faktorer som ekonomi, organisatoriska förhållanden, moraliska värderingar och stress högt
och rättsregler omnämndes i betydligt mindre utsträckning. Innebörd av detta är att andra
regler än de traditionellt rättsliga tillskrivs som rätt när ekonomiska, organisatoriska och
stressrelaterade faktorer påverkar rättsanvändningen. De ”rättskällor” som används i det
dagliga arbetet med klienter kan då komma att skilja sig från de traditionellt juridiska (a.a. s.
213f).

Braye & Preston (2006) presenterar i sin artikel, i likhet med vad som beskrivits ovan enligt
Mathiesen, att det kan uppstå lokala riktlinjer som inte till fullo är överensstämmande med
lagstiftarens intentioner. De uttrycker att det finns ojämnheter inom lagen som har att göra
med att vissa bestämmelser kan vara mycket detaljerade och andra mycket vaga. Därför kan
det vara en förklaring till att de lokala riktlinjerna får en framträdande roll för den enskilde
socialsekreteraren. De rättskällor som skulle kunna användas av socialsekreterarna är till sin
utformning både omfattande, svårtolkad och ibland även motsägelsefulla. Detta kan leda till
en stor osäkerhet om vad som faktiskt gäller hos dem som är satta att tillämpa lagen och
arbeta utifrån den enskildes bästa. De menar vidare att när socialsekreterare kritiserats vid
rättstillämpning bygger kritiken på ett antagande om att ”lagen erbjuder en tydlig karta för
det social arbetet” när det i praktiken handlar om fler än en karta. Socialarbetaren skulle
behöva en hel mängd kartor då det inte enbart finns en enda som omfattar hela det rättsliga
ramverket.

Cocozza (2007) riktar skarp kritik mot socialtjänsten och anser sig ha bevis för att dagens
system för att skydda utsatta barn har mycket stora brister och samhället garanterar inte barnet
skydd vid en anmälan. I avhandlingen har 1 570 anmälningar till socialtjänsten i Linköping
granskats gällande barn som misstänks vara utsatta och resultatet visar att fyra av tio
anmälningar avskrivs utan någon djupare utredning. Trots att anmälan avsåg misshandel och
allvarliga brister i omsorgen kontaktades ofta familjen endast för ett kortare samtal och det
förekom i flera fall inget samtal med barnet. Cocozza vill inte skuldbelägga socialsekreterarna
men anser att staten måste ta sitt ansvar då det bevisligen förekommer allvarliga systemfel
inom socialtjänsten. En utredning då misstanken om att barn far illa är en mycket svår uppgift
och dessutom skall kunskapen finnas om att kontrollera vilka insatser som utförs samt hur de
påverkar barnets utveckling. Idag görs dessa utredningar ofta av nyexaminerade oerfarna
socionomer utan specifik kunskap. Cocozza föreslår en mer specificerad utbildning kring barn
som far illa och hur samhällets insatser bör vara utformande. Studien kritiserar likt tidigare
forskning utformningen av SoL som en ramlag och att den därmed inte tydligt anger vem eller
vilka som skall arbeta med och ansvara för att de utsatta barnen får det skydd de behöver.

Hydén (2001), s. 19f beskriver problematiken som kan uppstå på grund av ramlagens
konstruktion. Ramlagstiftning är vanligast inom den offentliga rätten, dvs. lagstiftning som
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reglerar de offentliga organens organisation och verksamhet samt även deras inbördes
förhållanden och i förhållandena till medborgarna. En ramlag saknar ett i förväg fastställt
rättsligt innehåll, istället formas dess innehåll vid den praktiska tillämpning. För att förstå
detta måste det finnas en medvetenhet om att rätten reglerar tre aspekter av beslutsfattandet,
vilka är enligt följande; vem ska agera – kompetensregler, hur ska det gå till – procedurregler
samt vad ska göras – handlingsregler. I ramlagarna är handlingsregler i det närmaste
obefintliga, istället ligger tyngdpunkten på vem som ska agera och hur det rent formellt ska gå
till, dvs. vilka som skall få fatta beslut och i vilken ordning och på vilket sätt detta skall ske.
Tanken med ramlagstiftning är alltså att dess innehåll skall bestämmas utifrån ett samarbete
mellan de berörda eller genom den expertis som anges i kompetensreglerna. Utifrån detta
överlåter således lagstiftaren beslutsfattandet till experter, vilka inom socialtjänsten omfattar
socialtjänstemän. Hydén menar att nackdelarna med en ramlagstiftning är att det kan uppstå
tolkningsproblem på grund av lagens normativa öppenhet. Dessutom minskar möjligheten är
att utöva kontroller inom de områden som regleras av vaga ramlagar jämfört med sådan där
lagstiftningen är mer precis. Tolkningen bestäms i stor utsträckning av andra faktorer än rent
rättsliga. Själva kontexten kring lagen, dvs. de sammanhang i vilken lagen ingår, har en stor
betydelse för bestämningen av ramlagens innehåll.

5.1.2 Socialsekreteraren som offentlig part i tvångsmål

Jacobsson, (2006) har studerat rättssäkerheten i tvångsvårdsförhandlingar i mål gällande vård
enligt LVM, men hänvisar i avhandlingen till sina tidigare studier med närliggande syfte
gällande både LVU och LPT. Syftet har inte varit att undersöka om klienterna varit i behov av
vård, utan fokus har legat på rättssäkerheten. Jacobsson anser att det brister i rättssäkerheten
när socialtjänsten inte argumenterar för varför de anser att kriterierna i lagen är uppfyllda,
utan istället fokuserar på klienten. Detta blir särskilt bekymmersamt ur rättsäkerhetssynpunkt
då biträdet som företräder klienten många gånger inte får tillräckligt med tid att sätta sig in i
ärendet eller har bristande kunskap om tvångslagarna. Dessutom utgår biträdet ofta från att
socialtjänsten har goda grunder för tvångsvård vid en ansökan och därför får inte klienten det
stöd i sina argument mot den tilltänkta vården som en rättslig förhandling föreskriver.
Jacobsson föreslår att kvalitén på socialtjänstens utredningar måste förbättras och i större
utsträckning knyta an till lagen. Vidare anser Jacobsson att det även krävs fler advokater som
tar sig an tvångsmål, samt att de bör agera i större utsträckning likt försvarare i brottsmål så
att klienterna på detta sätt får sina argument bemötta på ett korrekt och rättssäkert sätt. Det
framkommer också att domaren och nämndemännen i större utsträckning kan utnyttja rätten
att ställa frågor och säga ifrån till socialtjänsten när omständigheter som tas upp vid
bevisningen inte är rättsligt relevant.

En betydande del i avhandlingen behandlar socialsekreterarens roll i tvångsmål och vilka
svåra ställningstaganden den enskilda socialsekreteraren ställs inför. Problemet beskrivs likt
tidigare forskning utifrån den dubbelhet som uppstår i socialsekreterarens arbete vid ansökan
om tvångsvård. Som representant för en myndighet har hon eller han ett ansvar att stödja den
utsatte medborgaren utifrån de frivilliga bestämmelserna vilka regleras i SoL, samtidigt har de
enligt samma lag en skyldighet att initiera en prövning av tvångsvård. Detta innebär att
socialsekreteraren har till uppgift att både hjälpa och kontrollera sina klienter. Jacobsson
menar att den hjälpande relationen har en påtaglig terapeutisk aspekt eftersom målet är att
uppnå förbättrade sociala villkor för klienten med hjälp av stöd och behandling. Konflikten
mellan att hjälpa utan att använda alltför integritetskränkande metoder är ständigt aktuell men
den blir särskilt tydlig vid ett tvångsingripande (a.a. s. 55f). Den mer kontrollerande
myndighetsrollen innebär då utifrån detta arbete att socialsekreteraren fattat beslut om en
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ansökan om ett omhändertagande i enlighet med LVU. Jacobsson menar att det är i denna
situation som dilemmat uppstår för socialsekreteraren. Hon eller han skall utifrån sin
profession agera för det enskilda klientens bästa, samtidigt som hänsyn måste tas till rättsliga
regler som skall skydda mot otillbörlig maktutövning (a.a.).

Ett särskilt dilemma som socialsekreteraren ställs inför i samband med ansökan om
tvångsvård är att relationen till de berörda förändras. Den inbyggda motsättningen mellan att
agera terapeutiskt och kontrollerande ställs på sin spets när socialsekreteraren som offentlig
part möter sina klienter i egenskap av enskild part i en domstolsförhandling. Från att ha
arbetat utifrån terapeutiska förutsättningar förflyttas nu socialsekreteraren till en juridisk nivå
och får därmed rollen likt en åklagare. Därmed skall hon eller han argumentera för att lagens
rekvisit är uppfyllda att ett tvångsomhändertagande föreligger. Uppgifter som den enskilde
tidigare lämnat i förtroende under helt andra förhållanden kan under domstolsförhandlingen
komma att användas som argument för tvångsvård (a.a., 2005).

6. Analys

6.1 Vilka skyldigheter och befogenheter har socialtjänsten?

Brister vårdnadshavaren i sin omsorg om barnet har samhället en skyldighet att ingripa för att
ge det skydd och tillgodose dess behov. Det yttersta ansvaret för samhällets skyldigheter
åligger varje kommuns socialnämnd att vidta socialrättsliga åtgärder för att ge barn och unga
den vård de är i behov av. Nämnden delegerar detta ansvar vidare till socialtjänstens anställda
att utföra uppdraget i praktiken.

Bestämmelserna om socialnämndens skyldigheter gentemot barnet återfinns i SoL eftersom
bestämmelserna i LVU endast reglerar tvånget i vården. Omedelbart efter att ansökan om
tvångsvård beviljats i länsrätten övertar socialnämnden vården av barnet och har samma
ansvar som vårdnadshavaren för att tillgodose barnets rättigheter enligt 6 kap. 1 § FB. Detta
innebär inte att de grundläggande funktionerna som regleras i FB fråntas föräldrarna, utan de
fortsätter att vara vårdnadshavare och är därmed fortfarande underhållsskyldiga. Ansvaret för
att bekosta vården åligger däremot socialnämnden. Vid ett beslut om att vårda ett barn enligt
LVU innebär det egentliga intrånget i vårdnadshavarens rätt att socialnämnden tar över
bestämmanderätten gällande barnet och själva utförandet av vården under en begränsad tid
(SOSFS 1997:15, s.56f). Enligt 11 § fjärde stycket LVU anges följande; ”Nämnden eller den
åt nämnden har uppdragit vården skall ha uppsikt över den unge och, i den utsträckning som
behövs för att genomföra vården, bestämma om hans eller hennes personliga förhållanden”.
Den inledande bestämmelsen i 1 § första stycket LVU anger dock att vården skall så långt
som möjligt utformas i samförstånd med den unga och dess vårdnadshavare.

I samband med att ansökan om tvångsvård beviljats skall socialnämnden i enlighet med 11 §
LVU besluta om vart barnet skall vara placerat under vårdtiden samt vårdens utformning.
Utifrån förarbetena är det en fördel om uppgifter kring detta redan lämnats vid ansökan för att
på så sätt underlätta länsrättens bedömning. Nämnden är dock inte bunden till det alternativ
som redovisats då nya omständigheter kan tillkomma i efterhand som föranleder en
förändring i vårdplanen. Syftet med vård enligt LVU är att ge socialtjänsten möjlighet att
ingripa för att ge skydd, stöd och hjälp till barnet, dock skall vården enligt regleringen
betraktas som en temporär åtgärd och målsättningen är att barnet skall återförenas med sin
familj. Lagstiftningen betonar även socialtjänstens ansvar att tillgodose barnets behov av att
ha kontakt med föräldrar och andra för barnet viktiga personer. Samtidigt ger samma



31

reglering möjligheten att inskränka ett umgänge om det anses nödvändigt för att genomföra
den planerade vården.  Socialnämnden skall förutom att erbjuda relevant vård också se till att
barnet får gynnsamma levnadsvillkor för dess utveckling samt utbildning. Dessutom skall det
förkomma en regelbunden kontakt för att erbjuda barnet kontinuerligt stöd och hjälp. Har den
unge omhändertagits enligt 2 § LVU skall socialnämnden utifrån regleringen i 13 § LVU
minst var sjätte månad överväga om behovet enligt denna lag fortfarande är behövlig (SOSFS
1997:15).

I de fall där vården med stöd av LVU pågått under en längre tid än vad lagens intentioner
avser med en temporär åtgärd, kan det vara befogat för socialnämnden att överväga
möjligheten att utse en annan vårdnadshavare till barnet. Utifrån prop. 1989/90, s. 91 betonas
att socialnämnden bör verka för att flytta över vårdnaden till familjehemsföräldrarna i större
utsträckning än hitintills, utifrån de situationer där alla möjligheter till att återförena barnet
med dess föräldrar anses vara uttömda.

6.2 När har socialtjänsten rätt att göra ett ingripande enligt 2 § LVU?

När exakt ett ingripande med stöd av LVU skall ske är inte möjlig att fastställa då varje barn
utifrån situation är unikt. Av naturliga skäl finns inte några färdiga mallar att tillgå som
beskriver på vilket sätt det utsatta barnet avviker i beteende eller hur synbara skadorna skall
vara för att tvångsvård skall föreligga. Enligt SOU 2000:77, s. 81 är det inte ens önskvärt att i
detalj beskriva när vård föreligger på grund av att alla barn är olika individer och deras
livsvillkor varierar. Varje barn är unikt och utifrån detta förmår vissa barn att klara
påfrestningar som andra tar skada av. Därför är det av största vikt att de socialvetenskapliga
kunskaperna är goda hos den eller de som skall avgöra grunderna för ett omhändertagande.
Det krävs en stor erfarenhet att observera barnet för att på sätt tolka dess beteende samt
framförallt att ha förmågan att kommunicera barnet. I SOSFS 1997:15, s. 21 betonas
kunskapen om barns behov och utveckling och att det främst skall göras en bedömning av
barnets totala situation. I de fall där det råder tveksamheter skall andra professionella med
expertkompetens konsulteras och vara ett komplement till socialtjänstens egna bedömning.
Särskilt problematiskt är det att göra en bedömning i de fall där barnet inte har några fysiskt
synliga tecken och dessutom uppträder lojalt mot sin familj.

Missförhållandena behöver inte vara att barnet har en konstaterad skada men risken för skada
måste vara påtaglig. I lagtexten framgår att socialnämnden skall göra en riskbedömning vilket
innebär att den skall kunna påvisa de konsekvenser som missförhållandena kan få för barnet i
framtiden. I prop. 1989/90:28, s. 28 framgår att det skall vara konkreta omständigheter och
subjektiva antaganden som exempelvis enskilda värderingar eller trosuppfattningar inte får
ligga till grund för ett omhändertagande enligt LVU. Vidare kan dock en ringa misshandel
utgöra en påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling, men det är inte bevis nog om
omständigheterna är sådana att det handlar om ett fåtal handlingar som skett i affekt.

Mattsson (2002), s. 306f menar att det finns en dubbelhet i lagen, vilket kan göra det svårt att
precisera vad som krävs för att beviskravet skall vara uppfyllt. LVU skall skydda barn och
ungdomar men samtidigt skall även lagen ge ett skydd mot ett godtyckligt ingripande från
samhället. Utgår man ifrån att skydda barnets och vårdnadshavarens rättssäkerhet samt att
ingen skall bli frihetsberövad utan stöd i lag, ställs det mycket höga krav på utredningen och
riskbedömningen för att ett tvångsomhändertagande skall vara möjligt överhuvudtaget.
Däremot om skyddsaspekten anses vara väsentligare, dvs. att beslutet skall utgöra ett
samhällsskydd för barnet ställs det lägre krav på utredningen. I det senare fallet kan det även i
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tveksamma fall beslutas om tvångsvård för att undvika eventuellt försatta missförhållanden
för barnet. Mattsson påpekar att det måste dock finnas en undre gräns för vad som är
godtagbart för barnets rättssäkerhet. Förarbetena ger ingen klar beskrivning av hur lagen skall
tolkas och därför är det svårt att precisera vad som krävs i sak för att beviskravet skall vara
uppfyllt. Det har framkommit i studier att vad som är väsentligt underlag i ett mål kan vara
otillräckligt i ett annat fall. Mattson föreslår att istället utgå från barnets rättigheter enligt
Barnkonventionen och därifrån precisera vad som är oacceptabla förhållanden för barnet.

Av vad som framkommit i studien bör socialtjänsten beakta flera faktorer för att utredningen
skall uppnå beviskravet i LVU-mål. Källorna i utredningen är en viktig faktor och ett
utlåtande från en barnpsykiatrisk klink med erkända mätmetoder om barnets psykiska tillstånd
väger betydligt tyngre än en allmänläkares utlåtande om detsamma. I de fall där det
framkommit brister i utredningen blir det särskilt tydligt när det saknas utlåtande från
professionella med specialistkompetens om skador och risker för barnet. En annan viktig källa
av stor betydelse är barnet självt. Saknas uppgifter från ett barn som uppnått ålder att kunna
uttrycka sig kan det hävdas att utredningen inte uppfyllt ett helhetsperspektiv gällande
beslutsunderlaget. Uppfylls inte kraven för dessa faktorer kan det i domstol få innebörden av
en bristande sakutredning, vilket innebär att rätten kan avkräva ytterligare utredning eller att
ansökan avslås på grund av att beviskravet inte är uppfyllt. En annan faktor är hur
samstämmiga uppgifterna är, flera olika personer som uttalar en enighet om förhållandena ger
ett högre värde. Däremot om det är svårt att få klarhet i hur förhållandena i hemmet påverkar
barnet på grund av att uppgifterna går isär krävs det ytterligare utredning för att
förutsättningarna för ett ingripande skall anses vara uppfyllda (a.a.).

Enligt vad som framkommer ovan är det inte okomplicerat att klargöra när tiden kan anses
vara rätt för ett ingripande. Förutsättningarna för ett ingripande är dock mer utförligt
beskrivna i förarbetena, vilket innebär att de är mer överskådliga. I detta arbete behandlas
dessa förutsättningar närmare i kapitel 3. Även om förutsättningarna beskrivs ingående krävs
det dock en god kunskap vid en bedömning för att inte förbise tecken hos barnet och därmed
riskera att signaler från barnet ignoreras och den stöd och hjälp som skulle vara behövlig
uteblir eller att åtgärder sätts in allt för sent.

6.3 Vem fattar det avgörande beslutet om tvångsvård enligt 2 § LVU?

Kommunens socialnämnd lämnar en ansökan till länsrätten om att ett barn skall tas om hand
enligt LVU. Därefter prövar länsrätten målet och beslutar om vård enligt lagen föreligger eller
om ansökan skall avslås. I akuta situationer kan socialnämndens ordförande besluta om ett
omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, men detta skall i sådana fall bekräftas till
länsrätten inom en vecka från den dag då beslutet fattades (Mattsson, 2002).

Vid rättegången kallar domstolen alla berörda parter till en muntlig förhandling, vilket är i
brukligt tvångsmål. Detta utifrån att ett frihetsberövande anses som en allvarlig inskränkning
av den enskildes integritet och därför är det viktigt att den det berör får möjlighet att uttrycka
sig inför rätten och ge synpunkter på den av socialnämnden tilltänkta vården (a.a.).

Socialnämndens utredning har som tidigare beskrivits en stor betydelse vid bevisprövningen
och därför är det av största vikt att den är den är väl underbyggd, förekommer det brister i
laglig mening kan inte rätten bevilja ansökan om vård enligt LVU. Dessutom krävs det att
domstolar och andra myndigheter har en god kompetens om innebörden av grundtanken i
Barnkonventionen om barnets bästa för att detta skall få en betydelse i den praktiska
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verkligheten. Enligt 24 § FPL har domstolen rätten att kalla sakkunniga till den muntliga
förhandlingen för att på så sätt ge ett bättre bedömningsmöjligheter beträffande barnets behov
(a.a.). Mattsson (2006), s. 11f anser sig dock kunna påvisa att sedan principen om barnets
bästa infördes i LVU har det getts utrymme för olika tillämpningssätt vid bedömning av om
ett beslut om tvångsvård enligt LVU föreligger. Tidigare då principen inte var direkt utskriven
i lagtext hade barnets bästa en funktion som en övergripande princip, vilken var innefattande i
själva prövningen av rekvisiten för tvångsvård. Det andra tillämpningssättet omfattar
prövningen flera steg. Bedömningen börjar med att pröva om förutsättningarna för tvångsvård
är uppfyllda, därefter görs en bedömning av om tvångsvård är det bästa för barnet.
Framkommer det i bedömningen att ansökan inte kan anses vara till barnets bästa skall denna
avslås. Mattsson menar att det är oklart vilket tillämpningsätt som skall gälla vid bedömning
och därmed har effekten av lagändringen uteblivit. Vidare menar Mattsson att det har skapas
en rättsosäkerhet då det finns utrymme för två tillämpningsätt vid beslut om vård enligt LVU.

6.4 Viken roll har socialsekreteraren i tvångsvårdprocessen?

Tvångsvårdsmålen är komplexa processer som enligt vad som framkommit i studien berör
problem på flera olika nivåer, vilka omfattar svårigheter i förhållningssätt bland de
professionella, etiska och mänskliga överväganden samt att detta ska förenas med rent
juridiska aspekter. Ett frihetsberövande är oerhört integritetskränkande för den enskilde
medborgaren, särskilt då detta inte föregås av någon brottslig handling. Domstolsprövning är
medborgarens möjlighet att få myndighetens bedömning granskad och upphävd. När
socialsekreteraren möter sin klient i rätten har deras roller förändrats. Domstolsprocessen
följer vissa regler som formulerats i FPL och processen kan beskrivas som en tvåpartsprocess
där ansvaret för bevisning och motbevisning ligger på parterna. I vad som juridiskt sett kallas
för en muntlig förhandling får klienten en roll som enskild part. Socialtjänstens representant
agerar i detta sammanhang som offentlig part med uppgiften att övertyga rätten om att lagens
kriterier för tvångsvård är uppfyllda.

Jacobsson (2006), s. 62f har i sin studie påvisat brister i socialsekreteraren roll som offentlig
part i tvångsmål, gällande såväl LVU, LVM som LPT, på grund av att de ställer sociala
diagnoser som ofta motiveras med stöd av ett läkarutlåtande och använder dessa som
argument för tvångsvård. Socialsekreteraren försöker på så vis upprätthålla sin behandlande
roll och ”övertala” klienten att den angivna vården är den bästa för honom eller henne. I
studien framkommer att både rätten och den enskilde påverkas av det som beskrivs utifrån
den sociala problematiken omkring honom eller henne. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv kan det
vara svårt att granska argument som inte är kopplade till de lagliga rekvisiten. Följden blir att
den enskilde inte får stöd av sitt biträde, som sig bör utifrån en rättslig aspekt, att ifrågasätta
socialsekreterarens framförda argument. Även om den enskilde förlorar och blir satt under
tvångsvård så menar Jacobsson att han eller hon har fått stöd i att komma till tals utifrån en
rättslig logik om argumenteringen sker kring lagens rekvisit.

6.5 Vilket utrymme får barnets specifika behov och intressen i
bevisprövningen?

Enligt Mattsson (2002) finns barns rätt till trygghet och respekt inom alla områden idag
upptagen i såväl nationell som internationell lagstiftning. Detta innebär i en rättsprocess att
barnet tillåts att delta och uttrycka sina åsikter, vilket ger det ett integritetsskydd samt rätten
till ett juridiskt biträde som tillvaratar barnets rätt till kontrollerbarhet och förutsägbarhet av
beslutet utifrån lagens mening. Det som brister är att det saknas generella riktlinjer för hur den
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rättsliga målsättningen för barnets bästa skall uppnås i rättsliga processer. Mattsson har i sin
avhandling studerat 390 länsrättsdomar som lett till tvångsvård. I studien framkom brister i
barnets insyn och yttranderätt samt att det konstaterades en tydlig gräns vid femton år. Enligt
svensk lagstiftning har den unge som är femton år full rätt att uttala sig i rättsärenden och
enligt vad som framkom av studiens resultat utnyttjades denna rätt i stor omfattning. Däremot
finns inga garantier för att rätten tillskriver den unges önskemål något större värde i
bevisprövningen. Mattsson menar vidare att barnets eller den unges ombud har ett stort ansvar
att upplysa om att allt som sägs av parterna i målet kommer att användas i rättsprocessen. Om
inte det ges tillräcklig upplysning om detta inför en förhandling kan det anses som ett
rättssäkerhetsproblem. Den unge känner sig ofta kränkt eftersom han eller hon tillåtits uttala
sig vid den muntliga förhandlingen, men trots detta tar inte rätten hänsyn till dess vilja och
önskemål vid beslut.

Av de granskade domarna framkom enligt ovan att de barn som fyllt femton år i stor
utsträckning utnyttjar sin möjligheten att komma till tals vid tvångsmål, däremot uttalar sig
sällan de yngre barnen i rättsprocessen. Barnets åsikter och vilja förs istället fram av dess
juridiska ombud eller ställföreträdare och Mattsson har funnit att detta är ett problem.
Resultatet av undersökningen påvisar att barnets ståndpunkt skiljer sig åt beroende på om det
kommer till tals själva eller via ombud. En märkbar skillnad som upptäcktes var att när barnet
uttalar sig självt är det könsneutralt. Det finns således ingen skillnad mellan pojkar och flickor
när det gäller vilka omständigheter de väljer att ta upp i rättsprocessen. Däremot framkommer
det skillnader beroende av barnets kön när ställföreträdaren uttalar sig. En ställföreträdare som
för flickors talan lägger ofta en stor vikt vid vårdnadshavarens förmåga däremot när man för
pojkars talan läggs fokus vid tillgång till skola och kamrater (a.a.)

7. Diskussion

Syftet med studien var att göra en utredning av 2 § LVU och att undersöka det praktiska
förfarandet vid ett omhändertagande i enlighet med denna lagstiftning, samt även krav på
rättssäkerhet. Det har framkommit i uppsatsen att ett omhändertagande för vård enligt LVU
innebär en mycket svår och komplex uppgift för socialtjänsten, såväl ur ett juridiskt- som
socialt perspektiv. SoL innehåller som nämnts upprepade gånger ett stort antal mål som skall
eftersträvas vid tillämpningen. För att det ska vara möjligt att närma sig målen krävs förutom
en rent rättsvetenskaplig kunskap även goda socialvetenskapliga kunskaper. Det nedslående
resultatet av Cocozzas (2007) forskning visar att det inte enbart brister i de rättsliga utan även
i övriga kunskaper kring att ge skydd för utsatta barn. De allra flesta som gör en anmälan till
socialtjänsten om att ett barn behöver hjälp har en tilltro till att det ska ordna sig till det bästa
när samhället gör ett ingripande. Visar det sig sedan vara på det sätt som framkommer i
studien att det likaväl kan bli tvärtom, riskeras medborgarnas tillit till systemet som sådant att
ifrågasättas. Det finns en oro för att detta kan tolkas som att en anmälan inte har en
meningsfull verkan och därför väljer man att avstå. Därmed intet sagt att tvångsvård skulle
vara det bästa, men det är lagens intentioner att barnet skall uppmärksammas och få en
relevant bedömning av sin livssituation.

Förståelsen av begreppet rättssäkerhet ligger främst i förutsebarhet och likhet i lagstiftningen
och rättstillämpningen samt kontrollerbarhet. Traditionellt är kraven på en rättsstat att
medborgarna har skydd även mot statens maktutövning och detta anses allmänt innebära att
rättsreglerna skall medföra att lika fall behandlas lika samt att rättstillämpningen skall vara
förutsebar. Den enskilde skall exempelvis inte bli utsatt för tvång om inte förutsättningarna
för tvång är uppfyllda. Rättssäkerhetsgarantier är då regler som syftar till att skapa trygga
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förutsättningar för att förvaltningsbeslut blir korrekta. Dock är detta ett formellt krav på
rättssäkerhet och om man vid tillämpning av lag enbart utgår ifrån en likabehandling och
förutsebarhet kan det i sig bli orättvist och acceptabelt i det enskilda fallet. Därför måste en
god lagstiftning och rättstillämpning ge utrymme till en flexibilitet att det finns möjlighet att
finna en godtagbar lösning utifrån omständigheterna kring en specifik situation (Mattsson,
2002, s. 29f).

Den sociala barnavården har sedan 1900-talet präglats av omständigheter kring
rättssäkerheten och om samhällets skyldigheter att ombesörja vård till den enskilde i vissa
fall. Regleringen kring detta har successivt förändrats genom åren. Rättssäkerhetskravet var
från början endast avsett för föräldrarna och barnen betraktades inte som självständiga
rättssubjekt. Detta kom med tiden att förändras, men det var först genom socialtjänstreformen
i början av 1980-talet som även de mindre barnen under femton år fick ett erkännande som
part i bland annat LVU-mål. Däremot har barnet självt inga möjligheter att starta en process
för att bli omhändertagen mot föräldrarnas vilja och här har samhället ett viktig funktion att
fylla för att vara barnet till stöd och hjälp (Mattsson, 2002, s. 116f).

Det engelska forskarparet Braye & Preston-Shoot (2006) beskriver att det rättsliga ramverket
består av en mängd olika ”kartor” som kan vara svåra för den enskilda socialsekreteraren att
tolka. För svenska socialarbetare består dessa kartor av lagtext, förarbeten samt
domstolsavgöranden. Trots detta konstaterar ett flertal forskare att förarbeten och prejudikat
överhuvudtaget inte refereras till som rättskällor av de intervjuade eller i de studerade
utredningarna. För socialsekreteraren kan det vara svårt att göra en bedömning gällande
tvångsvård genom att enbart tolka lagtexten eftersom rekvisiten i LVU är vaga och förutsätter
en riskbedömning och prognoser inför framtiden. Utredningsprocessen är dock avgörande för
hur problemet kommer att identifieras och bedömas i domstol och det är socialnämnden som
har utredningsansvar och bevisbördan. Ramlagen SoL anger de grundläggande målen och
principerna medan LVU anger vilka rekvisit som skall vara uppfyllda för att tvångsvård skall
kunna aktualiseras.

Samtliga forskare i denna studie kritiserar SoL:s karaktär, eller utifrån motsvarande lag i
Norge och England, av att vara utformad som en ramlag och att detta i många situationer
överlämnar till de enskilde socialarbetaren att göra en bedömning av åtgärder och insatser.
Även om lagen till synes ger ett stort utrymme och därmed möjligheten att fatta beslut efter
eget fritt bedömande finns det dock begränsningar av lagens skrivning, uttalanden i förarbeten
samt vägledande avgöranden från högre instans. Det krävs kunskap från alla rättsligt relevanta
källor för att socialsekreteraren skall få kännedom om att SoL trots allt innehåller
begränsningar i handlingsutrymme och möjligheter. Forskningen påvisar att denna kunskap
om lagars tillkomst och konstruktion ofta saknas på socialkontoren. Mathiesen (2005) s. 211f
beskriver att i motsats till vad jurister förutsätter är de flesta rättstillämpare i statliga och
kommunala förvaltningar icke-jurister och hit hör bland annat socionomer. Vidare refererar
Mathiesen till Andenaes (1990), vilken i sin undersökning utgått från förhållanden i det
sociala arbetet i Norge och intervjuat socialsekreterare. Resultatet av denna studie visade att
den enskilde socialsekreteraren ofta satte en stor tilltro till lokala riktlinjer, vilket innebar att
det kommit att växa fram ”rättsliga kulturer” på socialkontoren som skilde sig väsentligt från
det strikt juridiska rättsanvändandet. Kommunala riktlinjer kan precisera innehålet i
rättskällor och lyfta fram vissa delar men de kan inte ändra innehållet i dessa. Att endast utgå
från kommunala riktlinjer vid tillämpning av lag kan tyda på brister i självständighet och
professionalitet. Dessutom riskerar socialsekreteraren att på detta sätt frånsäga sig
möjligheten att agera och argumentera till förmån för sin klient (a.a.).
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Både Mattssons (2002, 2006) och Cocozzas (2007) forskning tyder på att begrepp som
exempelvis barns bästa och helhetssyn kan ges väldigt olika innebörd och dessutom ge sken
av ett skydd för individen som egentligen inte existerar i praktiken. Även Schlytter (1999) och
Jacobsson (2006) anser att de rättskällor som skulle kunna används av socialsekreterarna är
till sin utformning både omfattande, svårgenomträngliga och ibland motsägelsefulla. Det kan
leda till en betydande osäkerhet kring vad som faktiskt gäller och det framkommer även att
socialsekreterarna känner sig otillräckliga. Denna upplevelse av otillräcklighet kan ha sin
grund i den stora osäkerhet som lagens utformning leder till och att socialsekreterarna inte får
tillräcklig utbildning utifrån de arbetsuppgifter de är satta att utföra.

Den tidigare forskning som denna uppsats utgår ifrån vill uppmärksamma lagarnas
utformning och dess konsekvenser vid tillämpning och studierna påvisar i många fall en
närmast ohållbar situation för socialsekreterare med myndighetsutövning. Det framkommer
av studiernas resultat att riksdag och regering, som ytterst ansvarig för den lagstiftning som
omfattar de utsatta barnen, bör ingripa för att ge tydligare direktiv till myndigheterna om vilka
regler som skall gälla för en rättssäker och godtagbar handläggning. Trots att det har framförts
kritik mot systemet under en längre tid påvisar dock Cocozza (2007) att det inte skett någon
förändring. Istället för att angripa brister i systemet på rätt nivå kan konsekvenserna av
nuvarande system leda till att den negativa kritiken av socialtjänsten riktas mot enskilda
myndighetspersoner.

Både Mattsson (2002) och Jacobsson (2006) anser att det även finns ett utrymme för godtycke
vid bevisprövningen i tvångsmål då det saknas regelverk i relationen mellan barnet och dess
ställföreträdare. Mattsson (2002) har jämfört den svenska rättsprocessen med den norska och
engelska och har funnit att man där är betydligt bättre på att ge barnet yttrande- och
insynsrätt. I dessa länder finns det tydliga regler som styr förhållandet mellan barnet och dess
ställföreträdare, vilket anses att Sverige bör kunna ta lärdom av för att bättre leva upp till FN:s
barnkonvention. Vidare menar Mattsson att det finns en grundtanke i den svenska
lagstiftningen om att man skyddar barnet genom att låta andra föra dess talan. Barnet är dock
redan involverat vid en ansökan om tvångsvård och att det därför inte kan anses vara ett skydd
genom att hålla det utanför processen.

7.1 Förslag till fortsatt forskning

Under arbetet med studien har den huvudsakliga frågan uppkommit om svaren på vissa av de
problem som presenteras återfinns i de traditionella rättskällorna och hur det i sådant fall
skulle vara möjligt att nå ut med den kunskapen till socialsekreterarna. Socialsekreterare ställs
i sitt arbete inför svåra frågeställningar och den positiva självständighet som SoL påbjuder
kan bli tung att hantera. Det framkommer i den tidigare forskningen att bestämmelserna i
såväl SoL som LVU upplevs som svårtolkade och därför vänder sig socialsekreterarna ofta till
de lokala riktlinjerna, vilka är en efterkonstruktion, istället för att gå till förarbeten och praxis.
Möjligheten att kunna uttrycka och integrera det rättsliga med övriga sociala omständigheter
kräver både kunskap och träning. Idag visar bland annat Cocozzas (2007) studie att det är
oklart vem eller vilka som garanterar att den person som är satt att bedöma andra människors
behov, utifrån både ett rättslig och socialvetenskapligt synsätt, har rätt kompetens. Uppstår en
konflikt kan det leda till att den enskilde socialsekreterarens handlande granskas, vilket är
felaktigt då det kan anses vara ett strukturellt problem. Därmed skall kritiken lyftas till en
högre nivå och mot dem som bär det yttersta ansvaret och inom detta område finns ett behov
av vidare forskning.
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Vad det gäller forskning specifikt avseende tvångsomhändertagande enligt LVU skulle det
vara av intresse att veta hur socialtjänsten agerar i praktiken utifrån de fall där det ansetts
föreligga en ansökan om vård enligt denna lag och det samtidigt pågår en parallell
undersökning om brottsmisstanke mot vårdnadshavaren och den misstänkte frikänns. Vilka
konsekvenserna får detta för barnet och på vilket sätt går socialtjänsten vidare i
utredningsprocessen efter att misstanken mot vårdnadshavaren om brott enligt BrB har
avskrivits.

Enligt ett uttalande från JO, Dr nr 1059-2003, 4857-2003, som kom 2005 har socialtjänsten
möjligheten att samtala med barn utan vårdnadshavarens samtycke i en akut nödsituation.
Lagstiftningen är inte tydlig på detta område och det skulle därför vara intressant att få
kännedom om hur socialsekreterarna förhåller sig till att samtala med barn under sådana
förhållanden. Om socialtjänsten samtalar med barnet eller medverkar vid ett polisförhör och
det inte framkommer några skäl för att ett omhändertagande enligt LVU föreligger. I de fall
där föräldern inte haft kännedom om detta och barnet får åka hem bör detta till största
sannolikhet upplevas som en tung börda för barnet och att det hamnar i konflikt med i sina
känslor gentemot sin förälder. Frågan blir hur socialsekreterarna hanterar detta, särskilt utifrån
barnets bästa.
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