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ABSTRACT:  

The main purpose of this study was to examine how social workers interpret and 

legally practice the 6 § LVU (Care of Young Person´s Act) in regards to legal cer-

tainty. The papers intention was to investigate and describe the legal scopes limits 

and deficiencies, linked to practical social work. The study was composed on a legal 

dogmatic method which implies to examine the law and its elaboration. The investi-

gation was based on different court rulings of care of youths according mostly to 6 § 

LVU. Perusal and interpretation of the rulings have been necessary in order to clarify 

the issues. The investigation was also based on Professor Asbjørn Kjønstad's analysis 

method of social work. In addition to accomplish the purpose of the study following 

legal principles have been mentioned and used: objectivity principle, principle of le-

gal certainty, principle of equal treatment, the official principle, principle of propor-

tionality, the timeliness principle and the urgency principle. The analysis shows that 

6 § LVU has deficiencies which leads to difficulties for social workers to interpret 

and use the law in practical social work. The total conclusion of this study is that 6 § 

LVU requires revision in order to ensure citizens legal certainty.  

 

 

 

KEYWORDS:  Care of young person’s act, immediate custody, legal certainty,  

 legal practice, interpret. 6 § LVU 

TITEL:  Omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU  

 – en granskning utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv 

FÖRFATTARE:  Maria McCormack & Sören Nilsson 

DATUM:  januari 2010

Vi vill inledningsvis framföra ett stort 

tack till vår handledare Carl-Johan 

Wase. Tack för ditt tålamod, din in-

spiration och dina kloka råd. 



 

 

Innehållsförteckning 
 

Innehållsförteckning ..................................................................................................................... 3 

Förkortningar ................................................................................................................................ 1 

1. Inledning ................................................................................................................................... 2 

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

1.2. Syfte ....................................................................................................................................... 4 

1.2.1. Frågeställningar ................................................................................................................................. 4 

1.3. Metod ......................................................................................................................................................... 4 

1.4. Etiska överväganden ........................................................................................................................... 5 

1.5. Avgränsning ............................................................................................................................................ 5 

1.6. Disposition ............................................................................................................................................... 5 

2. Lagstiftningens bakgrund ......................................................................................................... 6 

2.1. Historisk bakgrund .............................................................................................................................. 6 

2.2. Rättsstaten ............................................................................................................................................... 7 

2.3. Den internationella rättens påverkan på svensk rätt ............................................................. 8 

3. Rättssäkerhet ........................................................................................................................... 11 

3.1. Rättssäkerhetsprinciper .................................................................................................................. 11 

3.1.1. Offentligrättsliga principer ....................................................................................... 11 

3.1.2. Övriga rättsliga principer .......................................................................................... 14 

4. Gällande rätt ........................................................................................................................... 16 

4.1. Lagtolkningens grund ....................................................................................................................... 16 

4.2. Lagstiftningens grundtanke om frivillighet och självbestämmande .............................. 16 

4.3. Förutsättningar för tvångsvård ..................................................................................................... 17 

4.4. Det omedelbara omhändertagandet ........................................................................................... 21 

5. Analys av rättstillämpningen .................................................................................................. 24 

5.1. De materiella reglerna ...................................................................................................................... 24 



 

 

5.2. De processuella reglerna ................................................................................................................. 25 

5.3. Kompetensen hos personal ............................................................................................................. 26 

5.4. Överprövbarhet ................................................................................................................................... 26 

5.5 Slutsatser av analysen. ....................................................................................................................... 27 

6. Diskussion ............................................................................................................................ 28 

6.1. Svårigheter i tolkning och tillämpning av LVU ........................................................................ 28 

6.2. Förslag på lösningar av felaktig tolkning och tillämpning av LVU .................................. 29 

6.3. Påverkan på praktiskt socialt arbete........................................................................................... 30 

6.4. Förslag till fortsatt forskning .................................................................................................... 31 

Källförteckning ........................................................................................................................... 33 

Offentligt tryck ............................................................................................................................................. 33 

Rapporter ....................................................................................................................................................... 33 

Litteratur ........................................................................................................................................................ 33 

Rättsfall ....................................................................................................................................... 35 

Regeringsrätten ........................................................................................................................................... 35 

Justitieombudsmannen ............................................................................................................................. 35 

Europadomstolen ........................................................................................................................................ 35 

Elektroniska källor .............................................................................................................. 36 

Bilaga – Definition av begrepp ................................................................................................... 37 

 

 

 



 

1 

 

Förkortningar 

 

 

 

  

Barnkonventionen FN konventionen om barnets rättigheter 

§ 12 hem Särskilt ungdomshem i form av låsbar enhet där staten i form av 

Statens institutionsstyrelse är huvudman. 

CSA Centralförbundet för Socialt Arbete 

Dnr Diarienummer 

EU  Europeiska unionen  

Europadomstolen Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna 

Europakonventio-

nen. 

Den Europeiska Konventionen om skydd för de mänskliga rättig-

heterna och de grundläggande friheterna 

FL Förvaltningslag (1986:223) 

FLK Fattigvårdslagstiftningskommitén 

FN Förenta Nationerna 

FPL Förvaltningsprocesslag (1971:291) 

GBvL Lag (1924:361) om samhällets barnavård och ungdomsskydd 

GLVU Lag (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

JO  Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen eller deras äm-

betsberättelse 

KamR  Kammarrätt 

LR  Länsrätt 

LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

LVU Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga  

Prop.  Proposition till riksdagen 

RegR  Regeringsrätt 

RF  1974 års Regeringsform (1974:152)  

RÅ  Regeringsrättens årsbok 

SFS  Svensk författningssamling  

SL 1864 års Strafflag 

SOFSF Socialstyrelsens Författningssamling 1997:15 

SoL Socialtjänstlag (2001:453) 

SOU Statens Offentliga Utredningar  

Vera Domstolsverkets databehandlingssystem 

ÄFL Gamla förvaltningslagen Lag (1971:290) 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Sverige har undertecknat internationella konventioner – däribland barnkonventionen – 

som ger barn ett förstärkt juridiskt skydd i samhället. Barn skall omfattas av samma juridiska 

skydd som vuxna, därutöver har barn ett stärkt juridiskt skydd som uttrycks i bland annat SoL 

1:2: ”När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. 

Med barn avses varje människa under 18 år”. För att leva upp till denna skyddsuppgift har 

riksdagen stiftat ett antal lagar, däribland LVU som är både en skyddslag och en tvångslag. 

LVU ger kommunerna rätt och skyldighet att omhänderta barn i syfte att skydda dem från 

omgivningen eller från eget destruktivt beteende. I lagens förarbeten stipuleras följande: ”I de 

fall barns grundläggande rättigheter allvarligt kränks är samhället skyldigt – under de förut-

sättningar som anges i LVU – att ingripa för att skydda barnet.”
1
  

På central nivå har det politiska systemet skapat ramlagen SoL - med dess system av spe-

ciallagar av vilka LVU utgör en - i syfte att möjliggöra en rationellt och heltäckande social-

vård. I direktiven till SoL:s förarbeten från år 1968 menade uppdragsgivaren bland annat att 

lagstiftningen skulle: ”anpassas till samhällsutvecklingen och till utvecklingen av metoder 

och resurser för vård och behandling.”
2
  

År 2008 genomfördes 7 113 ingripanden med stöd av LVU. Av dessa ingripanden var 2 

288 omedelbara omhändertaganden enligt 6 § LVU
3
. Enligt domstolsverket avgjordes år 2008 

totalt 3 258 LVU-mål i LR och 843 i KamR. Detta innebär att cirka 25 % av beslut i LVU-

mål överklagades, vilket kan jämföras med att cirka 15 % av beslut i LVM-mål överklagades.  

Denna 60 % skillnad i överklagandet reser frågan om varför en så stor skillnad råder, är 

LVU oklar eller är besluten rättsosäkra på grund av något annat. Trots LVU:s huvudsyfte att 

verka som skyddslag skadas eller omkommer barn och unga i Sverige under omständigheter 

som samhällets olika organ med stöd av LVU skall förhindra. Tillämpningen av LVU påver-

kas främst av tre organisatoriska system socialtjänsten, SN och det juridiska systemet i form 

av förvaltningsdomstolar. Dessa systems olika perspektiv – det sociala, det politiska samt det 

juridiska perspektiv – påverkar lagens tillämpning beroende av vilket intresse som systemet 

prioriterar. Det sociala systemet prioriterar skyddet av barn och unga, det politiska systemet 

                                                 

1
 Prop.1989/90:28, s. 57. 

2
 Norström, C., & Thunved, A. (2009). Nya sociallagarna (22:1 uppl.). Vällingby: Nordstedts Juridik AB, s. 13. 

3
 Socialstyrelsen, 2009, s. 65. 
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väger även in faktorer som ekonomi och det juridiska systemet prioriterar gällande rätt samt 

rättssäkerhetsfrågor.
4
 Det politiska systemet har även agerat för att skapa en adekvat kompe-

tens hos personal som arbetar eller utbildar sig inom socialt arbete, i syfte att uppnå rättvisa 

och rättssäkerhet inom det sociala arbetet. Regeringen uttrycker följande angående socialarbe-

tares kompetens: ”ytterst är detta en rättvise- och rättssäkerhetsfråga för de mest utsatta 

grupperna i vårt samhälle.”
5
  

Enligt Hollander (1998) och Lundin (2003) sker det frekvent att socialsekreterare inte föl-

jer lagen eller agerar utanför den. Vidare förekommer även underlåtenhet att utreda och verk-

ställa förvaltnings- och domstolsbeslut, vilket skadar både rättssäkerheten och tilltron till den 

offentliga förvaltningen och på längre sikt även det sociala arbetet. Lagens utrymme för tolk-

ning är beroende av lagtextens klarhet och tydlighet. Sociala utredningar skall utgå från rätts-

liga normer och sakuppgifter skall vara styrkta, samtidigt som LVU har ett terapeutiskt syfte 

där barn och ungas välfärd skall beaktas
6
.  

Enligt tidigare forskning förekommer det ett utbrett användande av lokala riktlinjer inom 

socialtjänsten, istället för att nyttja lag och dess förarbeten, praxis samt doktrin. Denna lokala 

tolkning av lag skapar brister i rättssäkerheten.
7
 Problemet för socialsekreterare att följa lagen 

har delvis en etisk grund och kan uppkomma då de lokala riktlinjerna på socialbyråer inte 

överensstämmer med gällande rätt. Socialsekreterare kan då hamna i ett lojalitetsproblem där 

frågan blir vems intresse som skall värnas – klientens eller den egna förvaltningens intresse.
8
  

Ur ett rättssäkerhetsperspektiv utgör det omedelbara omhändertagandet enligt 6 § LVU 

socialsekreterares sista verktyg för att säkerställa barn och ungas skydd. Tillämpningen av 6 § 

LVU ställer därför krav på socialsekreterares insikt i juridiken samt i rättssäkerhetsfrågor då 

beslutet är interimistiskt.
9, 10

 För att socialsekreterare skall ha möjlighet att ge den hjälp barn 

och unga i utsatta situationer behöver, krävs kunskaper i både gällande rätt samt i de sam-

hälls- och maktstrukturer som juridiken förmedlar.
11

 Därför spelar socialsekreterares juridiska 

kunskaper en stor roll i tillämpning av 6 § LVU. Ämnet har därmed intresserat oss, vilket har 

resulterat i att vi valt att granska 6 § LVU ur ett rättsäkerhetsperspektiv. 

                                                 

4
 Meeuwisse, A., Sunesson, S., & Swärd, H. (2006). Sociat Arbete (2 uppl.). Stockholm: Natur och Kultur. 

5
 Prop. 2000/01:88, s 112. 

6
 Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 2006. 

7
 Mathiesen, T. (2005). Rätten i samhället. Lund; Studentlitteratur. 

8
 Socialstyrelsen, 2004. 

9
 Se Bilaga 1. 

10
 Norström & Thunved, 2009. 

11
 Hollander, A., & Borgström, K. A. (2009). Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete. Hungary: Studentlitteratur . 
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1.2. Syfte 

Uppsatsens övergripande syfte är att granska tolkning och tillämpning av det omedelbara 

omhändertagandet enligt 6 § LVU utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Framställningen syftar 

även till att klargöra lagrummets gränser och dess inverkan på konkret praktiskt socialt arbete. 

1.2.1. Frågeställningar 

- Hur tolkas och tillämpas 6 § LVU?  

- Uppfylls krav på rättsäkerhet när 6 § LVU tillämpas?  

- Vad innebär tillämpningen av 6 § LVU konkret för det praktiska sociala arbetet?  

1.3. Metod 

Uppsatsen är utarbetad enligt en rättsdogmatisk metod, vars syfte är att granska gällande 

rätt. Framställningen använder enligt rättsdogmatisk tradition rättskällor bestående av: grund-

lag, lag, internationell rätt, förarbeten, praxis samt doktrin. Rättsdogmatism söker även infor-

mation i bakgrund, historia och de värderingar som ligger till grund för gällande rätt, i syfte 

att förstå den gällande rätten och precisera tillämpningsområdet. Den rättsdogmatiska meto-

den medger slutligen en diskussion i hur lagen borde vara.
12

  

Utvalda rättsfall som presenteras och granskas avser huvudsakligen 6 § LVU och är häm-

tade från Europadomstolen, RÅ samt JO. Vidare utgår analysen från professor Asbjørn 

Kjønstads analysmetod för socialt arbete, där nedanstående perspektiv sammanfaller med den 

rättsdogmatiska ansatsen:  

 Att materiella regler är utformade så att de blir enkla att tillämpa och inte ger utrymme 

för godtycklighet. Dessa regler skall skapa en tydlig och översiktlig lagtext. 

 Att studera de processuella reglerna. Regler som möjliggör insyn i, kommunikation 

under och representation av en jurist eller annan person under den rättsliga processen 

skapar trygga förutsättningar för den enskilde. 

 Utreda graden av rättssäkerhet är att undersöka om beslutande organ består av kompe-

tenta personer med både god fackkunskap och juridisk kunskap.  

 Att man undersöker om det finns möjlighet till överprövning av beslutet och om andra 

organ utövar tillsyn.
13

  

                                                 

12
 Lehrberg, B. (2006). Praktisk Juridisk Metod (5:1 uppl.). Warsava: I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuri-

dik AB. 
13

 Mattsson, T. (2002). Barnet och rättsprocessen. Lund: Juristförlaget i Lund. 
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1.4. Etiska överväganden 

År 2004 började Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor att 

gälla. De regler som råder i dagsläget är en vidareutveckling av Humanistisk- samhällsveten-

skapliga forskningsrådets etiska principer. Syftet är att med lagreglering stärka skyddet för 

behandling av känsliga personuppgifter, såtillvida att personen som uppgifterna rör inte har 

lämnat samtycke till behandling enligt 3 § Etikprövningslagen. I denna uppsats har inte in-

formations- och samtyckeskrav varit aktuellt då uppsatsen utgått från offentliga handlingar 

såsom domar hämtade ur RÅ, JO:s ämbetsberättelser, JO:s icke publicerade domar samt rätts-

fall tagna från Europadomstolen. Det är av stor vikt att beakta principiella etiska övervägan-

den och i synnerhet vid beslut enligt LVU. Därför har samtliga namn som framkommit i rätts-

fall (undantaget Europadomstolen) fingerats med slumpmässigt utvalda bokstäver.  

1.5. Avgränsning 

Uppsatsen är avgränsad till att studera det omedelbara omhändertagandet enligt 6 § LVU. 

Även 1, 2 och 3 §§ LVU kommer att presenteras och granskas i viss utsträckning, då dessa 

utgör en förutsättning för att 6 §LVU skall behöva tillgripa. Övriga paragrafer eller artiklar 

som nämns i framställningen berörs endast ytligt i form av deras funktion eller påverkan i 

omhändertagandeprocessen.  

1.6. Disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt följande: 

Andra kapitlet beskriver lagstiftningens bakgrund samt ger insikt i internationell rätts och grundläggande rättsprin-

cipers påverkan på den svenska rätten. 

Tredje kapitlet belyser rättssäkerheten där tonvikten har lagts vid beskrivning av centrala rättssäkerhetsprinciper. För 

att förtydliga rättssäkerheten har dessa principer kopplats till utvalda rättsfall. 

Fjärde kapitlet avser den rättsliga kontexten i form av att beskriva gällande rätt med dess bakgrund. Vidare sam-

manflätas lagen med relevanta avgöranden från JO och RegR. 

Femte kapitlet utgör uppsatsens analys och har som utgångspunkt att sammankoppla och analysera rättssäkerhets-

principerna med gällande rätt samt de utvalda rättsfallen.  

 Sjätte kapitlet utgör uppsatsens avslutande del och omfattar en diskussion som förs utifrån ett rättssäkerhetsper-

spektiv, där frågor om vad tillämpning av LVU innebär konkret för socialt arbete särskilt beaktas. Avslutningsvis 

lämnar framställningen förslag på fortsatt forskning. 

Bilaga 1 definierar centrala förvaltningsrättsliga begrepp som beskriver funktioner i en förvaltningsprocess. 



 

6 

 

2. Lagstiftningens bakgrund 

Nedan beskrivs den gällande rättens historiska bakgrund samt kraven för en rättsstat. Vi-

dare ges en översikt om den internationella rättens inverkan på svensk rätt och den enskildes 

rättssäkerhet.  

2.1. Historisk bakgrund 

Grunden till rättsstatsideologin utvecklades under 1800-talet. Utvecklingen påverkade 

Sverige och bidrog till ett samhälleligt engagemang där organisationer som CSA
14

 verkade för 

att sociala frågor var samhällets ansvar.
15

 Under 1800-talet etablerades räddningsinstitut av 

kommuner eller enskilda, där fattiga och svårt försummade barn och unga tvångsomhänder-

togs. Dessa räddningsinstitut kom sedan att kallas skyddshem eller uppfostringsanstalter.  

Under denna tid omhändertogs barn och unga utan lagstöd. Rättssäkerheten brast då om-

händertagandet inte betraktades som ett straff utan som en förmån. Vilket gjorde att det inte 

heller ansågs stötande att omhändertagandet aktualiserades utan rättssäkerhetsgarantier gäl-

lande skydd för den enskildes integritet.
16

 Beslut om intagning samt utskrivning på räddnings-

institut fattades av ledningen och tvångsomhändertagandet kunde pågå i flera års tid. Ansökan 

om tvångsomhändertagande av barn och unga utfördes av konungens befallningshavande: 

”Andra ansökningsberättigade var poliskamrarna i Göteborg och Stockholm, fattigvårds- och 

skolmyndigheter, pastorsämbeten, sällskap, föreningar samt enskilda människor.”
17

   

Räddningsinstitutets uppgift var att förbättra situationen för vanartade barn och unga un-

der 18 år genom uppfostrande vård, där stryk var den vanligaste metoden. Omhändertagandet 

aktualiserades då ett vårdbehov ansågs föreligga samt då domstolen funnit den unga skyldig 

till brott. Någon rättslig kontroll utfördes inte och civilrättsligt innebar omhändertagandet att 

institutet övertog vårdnaden om barn. Enligt SL kunde barn under 18 år föras till institutioner 

– som under 1800-talets senare del kom att kallas allmänna uppfostringsanstalter – förutsatt 

att det fanns tillgång till en sådan. Fanns det inte tillgång till sådan placerades barn i fängel-

se.
18

 

I Sverige har under 1900-talet två huvudinriktningar gjort sig gällande och Gunnar Bram-

stång urskiljde dessa två i regleringen av barnavården: ”Dessa är dels rättsstatstanken och 

                                                 

14 Ambjörnsson, F. (2003). I en klass för sig. Stockholm: Ordfront förlag: Centralförbundet för Socialt Arbete införde sociala 

reformer. Synen präglades av att samhället i stället för filantropiska organisationer hade ansvaret för de sociala frågorna.  
15

 Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 2006. 
16

 Nordlöf, K. (2005). Unga lagöverträdare i social-, straff- och processrätt. Lund, Sverige: Studentlitteratur. 
17

 Nordlöf, 2005, s. 24. 
18

 SL 5:1. 
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därmed krav på legalitet och rättssäkerhet, dels tanken om individens rätt att ta skydd och 

vård av staten.”
19

 Barnavårdsreformerna 1902 fastställde samhällets ansvar för barnets fost-

ran och barnets rätt till fostran. För ungdomsbrottslingar mellan 15-18 år innebar 1902 års 

Vanartslag att de inte längre kunde dömas till fängelse, utan dömdes istället till ungdomsvård 

på uppfostringsanstalter.  

Vidare innebar den nya lagen att barn mellan 15-16 år kunde skiljas från sin familj. År 

1924 tillkom en ny lag – GBvL - som omfattade vidgade befogenheter att omhänderta vanar-

tade eller vanskötta barn emot vårdnadshavares vilja. Åldersgränsen för vanartade barn höjdes 

från 15 till 18 år och för barn som riskerade att bli vanartade höjdes från 15 till 16 år.
20

 Den 

nya lagen tillskrev barn rätt till vård och samhället en plikt att bistå och sörja för laglydnad. 

Kommunernas barnavård kom att övervakas av staten, men något behov att uppmärksamma 

grundläggande rättssäkerhetskrav ansågs däremot inte föreligga. Det förespråkades i doktri-

nen att en restriktiv tolkningsmetod skulle tillämpas, i överensstämmelse med legalitetsprin-

cipen.
21

  

År 1934 började myndigheterna att skilja på omhändertagande i samhällsvårdande syfte 

och omhändertagande för skyddsuppfostran, där det sistnämnda avsåg att ta itu med vanartiga 

barn. På 1960-talet reformerades lagstiftningen - kraven på adekvat vård ökade, men det auk-

toritära inslaget fanns kvar där samhällsskyddet mot kriminalitet fortfarande prioriterades. Det 

var först när LVU tillkom som en modern syn på barn kom att prägla lagstiftningen för de 

barn som samhället omhändertar, där barnets behov blev styrande istället för samhällets 

skyddsbehov.
22

 

2.2. Rättsstaten 

Den politiska makten utövar huvudsakligen sin makt genom att stifta lag.
23

 För att denna 

handling i form av lagstiftning skall tjäna mänskligheten så måste handlingen vara idéstyrd.
24

 

Rättsstaten är en sådan idé där rättssäkerhet,
25

 rättslikhet
25

, rättstrygghet
25

 och rättstillgäng-

                                                 

19
 Mattsson, 2002, s. 41. 

20 GBvL 22 § c); FLK motiverade höjningen med att vid konstaterande av vanartat ej avsågs en enstaka gärning utan barnets 

beteende under en längre tid. En brottslig gärning kunde däremot visa på ett mera konstant beteende hos barnet och därmed 

utgöra anledning till ett ingripande mot vanarten. FLK:s betänkande IV. Barnavårdslagstiftningen. Del I. Förslag till lag om 

den offentliga barnavården m.fl. författningar, angivna av utsedda kommitterade (Stockholm, 1921), s. 72 f. I överensstäm-

melse med GBvL bestämmelser kom LösdrL:s nedre åldersgräns att höjas från femton till arton år.  
21

 Nordlöf, 2005. 
22

 Mattsson, 2002. 
23

 Samuelsson, J., & Melander, J. (2003). Tolkning och tillämpning (2 uppl.). Göteborg: Iustus Förlag. 
24

 Frändberg, Å. (2005). Rättsordningens idé. Mölnlycke: Iustus Förlag. 
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lighet
25

 råder. Rättsstatens uppgift är att skydda medborgarna mot offentligt maktmissbruk.
 26

 

Detta sker genom att staten säkerställer att medborgarna har tillgång till domstolsprocessen.
27

 

Processen i domstol utgör kärnan för rättsordningen och processen blir därför garanten för 

rättsstaten. Denna process måste också vara offentlig så att den kan granskas, vidare själv-

ständig gentemot den politiska makten och slutligen skall den övervakas av en extern själv-

ständig funktion med sanktionsmöjlighet gentemot rättsordningen.
28

  

För Sverige innebär detta att domstolarna ansvarar för att rättsordningen tillämpas av myn-

digheter så att individens rättigheter inte kränks av de myndigheter som är satta att genom 

myndighetsutövning verkställa maktutövning. För att säkerställa att medborgarna får sin rätts-

säkerhet tillgodosedda har Sverige gjort myndighetsutövningen prövbar och överprövbar i ett 

offentligt domstolssystem. Vidare övervakar JO-ämbetet såväl myndigheter som domstolar 

och därför kan JO sägas utgöra landets yttersta rättssäkerhetsgarant. Ett stort antal fall rörande 

LVU har inkommit till JO under åren. I JO:s ämbetsberättelse 20007/08 yttrade sig JO Kerstin 

André angående felaktigheter vid tillämpningen av LVU: ”Detta hindrar inte att jag också 

har uppmärksammat fall där det har förekommit allvarliga fel som inte kan hänföras till en-

staka misstag, vilket är illa nog, utan förekommer i en omfattning som enligt min mening inte 

kan accepteras.” 

2.3. Den internationella rättens påverkan på svensk rätt 

Sverige har anslutit sig till ett antal internationella konventioner bland annat i form av 

Europakonventionen och Barnkonventionen. Europakonventionens lagstiftning har i första 

hand stärkt medborgarnas rättigheter gentemot statsmakten. Vilket har stärkt även barn och 

ungas rätt att få beslut om LVU prövade i högre instans. Även Barnkonventionen har inverkat 

på svensk lag. Främst genom konventionens tredje artikel som utgör grunden för 2 § SoL: 

”När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med 

barn avses varje människa under 18 år”.  

                                                 

25
 Se Bilaga 1. 

26
 Se JO 2008/09 s. 314 där rättstillgängligheten brast. JO lämnade kritik efter att ett överklagande av ett omhän-

dertagande enligt § 3 LVU lämnades till SN, där det blev liggandes i fyra månader innan nämnden lämnade 

överklagandet till LR. JO konstaterade att brister i kunskap rådde och lämnade allvarlig kritik mot SN. JO påta-

lade att beslutet skulle ha lämnats till rätten senast en vecka efter det att SN fått in överklagan. 
27

 I RÅ 2006 ref 10 som belyser barns rätt till talan då barnen inte omhändertogs i LR trots att åklagare, SN och 

barnets ställföreträdare var överens om att barnen var i behov av ett omhändertagande. Barnens ställföreträdare 

överklagade men avvisades av KamR då det enligt KamR bara var SN som kunde överklaga ett gynnande beslut. 

Vid prövning hos RegR gavs barnen rätt att överklaga, RegR menade att ett uteblivet omhändertagande i detta 

fall kunde ses som ett betungande beslut och som sådant besitta överklagbarhet. 
28

 Frändberg, Å. (1986). Rättstatens organisation. Uppsala Sweden: University of Uppsala. 
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Inledningsvis var det meningen att Europakonventionen skulle bli grundlag i Sverige vil-

ket dock avvisades.
29

 Europakonventionen inkorporerades i stället med en speciell position, 

då RF 2:23 skapar en vetorätt mot stiftandet av lag som strider mot Europakonventionen.
30

 

Europadomstolen har genom Sveriges undertecknande av konventionen blivit högsta juridiska 

instans för människorättsfrågor med sanktionsrätt gentemot Sverige.
31

 Europadomstolen upp-

häver inte en fällande dom i nationell domstol, men har möjlighet att utdöma skadestånd.
32, 33

 

Denna sanktionsmöjlighet från Europadomstolen har bidragit till att Europakonventionen 

har haft en större inverkan på svensk rätt än FN:s konventioner. Både Europakonventionen 

och Barnkonventionen har i sig artiklar som kan skapa konflikt dem emellan. HD har i mål Ö 

430-07 21 mars 2007 meddelat att Sverige visserligen är part i FN:s barnkonvention men HD 

påtalar också att barnkonventionen inte utgör svensk lag. Intressekonflikten mellan konven-

tionerna ligger i spänningsfältet mellan Barnkonventionens tredje artikel som värnar om bar-

nets bästa
34

 och Europakonventionens åttonde artikel som värnar om familjens rätt till privat-

liv.
35

 Denna konflikt påverkar främst 2 och 6 §§ LVU, då dessa utgör intrång i enskildas pri-

vatliv. Tillämpningen av 2 och 6 §§ LVU har resulterat i att Sverige dömts av Europadomsto-

len att betala skadestånd.
36,37 

 

I Europadomstolen tillmäts de allmänna rättsprinciperna större betydelse än de gör i den 

svenska rätten. Exempel på grundläggande rättssäkerhetsprinciper är legalitetsprincipen, lika-

                                                 

29
 Prop. 1973:90. 

30
 RF 2:23 stipulerar följande: ”Lag eller annan föreskrift får ej meddelas i strid med Sveriges åtaganden på 

grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna.”  
31

 Holmberg, E., Stjernquist, N., Isberg, M., Eliason, M., & Regner, G. (2006). Grundlagarna (2:1 uppl.). Stock-

holm: Norstedts Juridik AB. 
32

 CASE OF NYBERG v. SWEDEN: Kort tid efter födseln 1981, omhändertogs parets sonen B, han var sedan 

omhändertagen och placerad i fosterhem till 1987 trotts försök av i den Tyskland bosatta familj att återfå sonen. 

ECHR avskriver fallet efter det att Sverige återlämnat barnet och betalat 222 000 Skr i skadestånd till paret. 

(EHCR, 2009). 
33

 Domstolsverket, 2009. 
34

 Barnkonventionen artikel 3 punk ett: ”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller 

privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall bar-

nets bästa komma i främsta rummet.” (Hammarberg 2003, 35).  
35

 Europakonventionen artikel 8: Rätt till skydd för privat- och familjeliv 1. Var och en har rätt till skydd för sitt 

privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. 2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet 

annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella 

säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, 

till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. (Ehrenkrona 1999). 
36

 I CASE OLSSON v. SWEDEN döms Sverige för att ha försvårat ett fortsatt familjeliv då tre syskon placera-

des i två olika fosterhem på stort avstånd från varandra. I fallet påtalar ECHR att den svenska lagen för omhän-

dertagande av barn var godtagbar men oprecis då Olsson också i sin stämning yrkat att lagen inte skulle gälla på 

grund av att den var för oprecis och att omhändertagandet till del bröt mott artikel 8 Europakonventionen (Dane-

lius, 2007, s. 329.330) Sverige dömdes att betala 200 000 Kr i skadestånd till familjen Olsson (ECHR, 2009). 
37

 Danelius, H. (2007). Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. Stockholm: Nordstedts Juridik AB. 
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behandlingsprincipen, proportionalitetsprincipen och principen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna. Dessa principer påverkar LVU vilket framgår i kommande kapitel.
38

  

 Även Barnkonventionen har påverkat svensk rätt främst i form av att delar transfererats 

in i svensk lagstiftning. Faktum att Barnkonventionens efterlevnad övervakas av den stat som 

undertecknade konventionen samt FN:s frånvaro av sanktionsmöjligheter minskar dess möj-

lighet att påverka. Uppföljning av Barnkonventionen rapporteras av Sverige till FN vart femte 

år.
39

   

I Barnkonventionen artikel 37 punkt b och c fastställs bland annat följande:  

”(b) inget barn får olagligt eller godtyckligt berövas sin frihet. Gripande, anhållande, häkt-

ning, fängslande eller andra former av frihetsberövande av ett barn skall ske i enlighet med 

lag och får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid; 

(c) varje frihetsberövat barn skall behandlas humant och med respekt för människans inne-

boende värdighet och på ett sätt som beaktar behoven hos personer i dess ålder. Särskilt 

skall varje frihetsberövat barn hållas åtskilt från vuxna, om det inte anses vara till barnets 

bästa att inte göra detta och skall, utom i undantagsfall, ha rätt att hålla kontakt med sin 

familj genom brevväxling och besök;”
40

  

 

I JO Dnr 4613-2006 tas frågan om handläggningen av ett ärende enligt LVU upp. Där två barn 12 

och 15 år under viss tid vårdats i ett § 12 hem utan att det förelegat rättslig grund för detta. Barnen 

omhändertogs som miljöfall och placerades på behandlingshem, efter rymning ansökte SN om om-

händertagande enligt 2, 3 och 6 §§ LVU. Barnen placerades på ett § 12 hem tillsammans med ung-

domar som hade djupare problematik, vissa placerade ungdomar var över 18 år. JO påtalade att 

grunden för omhändertagandet inte hade redovisats, vilket det skall göras enligt Prop 1979/80:1. S, 

590. Vidare var inte rekvisiten för 3 § LVU uppfyllda. KamR hävde därför LR:s beslut. JO påtalade 

även att det måste ses som ovanligt att 12-åringar placeras på § 12 hem. JO kritiserade ansvarig soci-

altjänsteman och ifrågasatte dennes kunskaper, även SN kritiserades för beslutet att felaktigt omhän-

derta och placera ungdomarna på ett § 12 hem. 

 

 

                                                 

38
 Bernitz, U., Heuman, L., Leijonhufvud, M., Seipel, P., Warnling-Nerep, W., & Vogel, H.-H. (2008). Finna 

rätt Juristens källmatrerial och arbetsmetoder (10 uppl.). Vällingby: Norstedts Juridik AB. 
39

 Robertson, A. H., & Merrills, J. G. (1996). Human rights in the world. Manchester: Manchester University Press. 
40

 Hammarberg, T. (2003). Konventionen om barnets rättigheter. Regeringskansliet, utrikesdepartementet. 

Stockholm: Edita Norstedts Tryckeri AB. 

 



 

11 

 

3. Rättssäkerhet 

I följande kapitel kommer de centrala rättssäkerhetsprinciperna att beskrivas, som är mest 

relevanta för myndighetsutövning inom ramen för socialrättslig tvångsvård. Framställningen 

kommer att belysa rättssäkerheten och är ämnad att ge läsaren en översikt över rättssäkerhe-

tens betydelse i tillämpning av lagen, med hjälp av kopplingar till utvalda rättsfall. 

 

3.1. Rättssäkerhetsprinciper 

Av nämnda rättssäkerhetsprinciper i ovanstående kapitel (kap. 2) understryker legalitets-

principen, objektivitetsprincipen, proportionalitetsprincipen samt skyndsamhetsprincipen den 

enskildes skydd gentemot myndigheterna. Dessa principer får en allt större genomslagskraft 

inom ramen för den svenska rättstillämpningen. Enligt Marcusson är rättsäkerhetsprinciper en 

uppsättning grundläggande regler som skall garantera att rättstillämpningen sker på ett - för 

alla parter - rättssäkert sätt. Reglerna är inte att jämställas med lagar då undantag från princi-

perna kan göras, under förutsättning att man beaktat dem.
41

  

 

3.1.1. Offentligrättsliga principer  

Centralt för rättssäkerhetsbegreppet är legalitetsprincipen vilken säger att det krävs för-

fattningsstöd för myndigheternas beslutsfattande, i form av förordning eller lag.
42

 I svensk rätt 

är legalitetsprincipen uttryckt i grundlagen. I RF 1:1 tredje stycket fastställs: ”Den offentliga 

makten utövas under lagarna.”, vidare i Europakonventionens sjunde artikel första stycket 

stipuleras följande: ”Ingen får fällas till ansvar för någon gärning eller underlåtenhet som vid den 

tidpunkt då den begicks inte utgjorde ett brott enligt nationell eller internationell rätt. Inte heller får 

ett strängare straff utmätas än som var tillämpligt vid den tidpunkt då brottet begicks”. I RF 2:8 och 

2:9 kan inte heller någon bli frihetsberövad utan laglig grund. I 7 § LVU fastställs att beslut 

om omhändertagande skall prövas i domstol senast en vecka efter beslutet fattats. 

Legalitetsprincipen innebär även att ingen kan bli dömd för en gärning som inte var klas-

sad som brottslig vid den tid då brottet begicks. Påföljden skall även vara förutsebar genom 

att de rättsliga konsekvenser för brott finns beskrivna i form av lag. Detta framgår i RF åtton-

                                                 

41
 Marcusson, L. (2005). Offentligrättsliga priciper. Uppsala, Sverige: Iustus Förlag. 

42
 Bohlin, A., & Warnling-Nerrep, W. (2007). Förvaltningsrättens grunder (2 uppl.). Vällingby: Norstedts Juridik AB. 
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de kapitlet och Europakonventionens sjunde artikel punkt ett. Legalitetsprincipen kan även 

direkt kopplas till begreppet myndighetsutövning genom dess förvaltningsrättsliga verkan.
43

  

 

I JO Dnr 5886-2006 hade en 16-årig pojke omhändertagits enligt 6 § LVU i 14 dagar och socialtjäns-

ten hade glömt att ansöka om förlängt omhändertagande hos LR. JO uttryckte att det inte i första 

hand är brister i lagstiftningen som har varit orsaken till handläggningsfelen, utan brister i SN egna 

rutiner. 

 

I JO 2005/06 JO:1 s.260-264 blev en pojke placerad på § 12. hem efter det att hans LVU upphört 

utan att SN eller domstol meddelat att omhändertagning upphört då den fortsättningsvis skulle bedri-

vas på frivillig grund på ett HVB hem. JO kritiserade SN för dåliga rutiner, samt uttryckte sin förvå-

ning över hur handläggningen av ärendet hade skötts. 

 

I JO 2007/08, ss. 328-332 SN omhändertagandet en 16-årig flicka som avvikit från frivillig behand-

ling enligt 3 och 6 §§ LVU och placerat henne  på ett § 12 hem. Ansökan om omedelbart omhänder-

tagande lämnades in för sent till LR vilket resulterar i att beslut hävdes. SN meddelade inte heller det-

ta beslut i tid, varför flickan satt placerad utan stöd av lag på § 12 hemmet. Ett nytt omhändertagan-

debeslut togs av SN men då detta lämnades till LR framkom det att inga nya omständigheter till-

kommit i fallet varför LR häver även detta beslut. JO kritiserar här SN för två förseningar där allvar-

lig kritik gällde förseningen med beskedet att flickan inte kunde hållas kvar på § 12 hemmet vilket 

JO menar är oacceptabelt. 

 

Även objektivitetsprincipen finns med i grundlagen i form I RF 1:9 där allas likhet inför 

lagen samt domstolarnas opartiskhet fastställs. Domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra 

som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas 

likhet inför lagen, samt iaktta saklighet och opartiskhet. Myndigheter kan därför inte utan stöd 

i lag besluta om inskränkningar av allvarligare art gentemot den enskilde.
44

 Under begreppet 

saklighet ryms även att rena faktafel kan utgöra grunden för beslut. Under opartiskhet ingår 

även att åklagaren eller motsvarande skall ta med fakta som talar för den åtalades oskuld.
45

 I 

Europakonventionens sjätte artikel fastställs den enskildes rätt till ”offentlig rättegång inom 

                                                 

43
 Bohlin & Warnling-Nerrep, 2007. 

44
 Ibid. 

45
 Marcusson, 2005. 
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skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som upp rättats enligt lag”. Denna 

rättighet gäller även barn och barnets ställföreträdare.
46

  

 

Principen om likabehandling - även kallad icke-diskrimineringsprincipen - återfinns inom 

europarätten och innebär att alla former av diskriminering som grundas på nationalitetsskäl är 

förbjudna inom EU enligt Europakonventionen artikel 12. Detta innebär att: ”medlemsstater-

na inte kan ställa ytterligare krav på unionsmedborgare från andra medlemsstater, eller un-

danhålla dessa rättigheter som tillkommer de egna medborgarna, så vida detta inte kan moti-

veras på saklig grund.”
47

  

Officialprincipen innebär att myndigheten bär huvudansvaret för att ett ärende blir tillräckligt 

utrett. För att möjliggöra egna utredningar har förvaltningsmyndigheter möjlighet att agera 

enligt Ex officio.
48 

Denna möjlighet kan sägas vara en av de grundläggande förutsättningarna 

för förvaltningsrättens funktion och är av särskild vikt om fysiska personer påverkas av ett 

betungande beslut eller domslut. I 4-7 §§ FL framkommer officialprincipen i de allmänna 

reglerna om service och samverkan. 

 

I JO 1992/93 s. 341-390 avseende LVU utredning av misstänkt barnmisshandel där en två-

årig flicka misshandlades till döds av sin styvfar efter det att socialtjänsten avbrutit ett LVU 

omhändertagande. Skälet till att det omedelbara omhändertagandet avbröts grundades på att 

utredningen inte var komplett inför förhandlingarna i LR. Bland annat saknades expertutlå-

tande från utredande barnpsykiatrisk avdelning, då styvfadern till del vägrat att medverka i 

utredningen. Skälet till att utredningen inte var komplett framkom ej vid domstolsförhand-

lingen. JO lämnar stark kritik gentemot ansvarig socialsekreterare dennes chef och social-

nämndens ordförande. 

 

Proportionalitetsprincipen har som syfte att skydda den enskilda juridiska eller fysiska 

personen från alltför omfattande ingrepp från offentlighetens sida. Principen är av särskild 

vikt vid allt användande av tvångsmedel mot fysiska personer. Domstolar och myndigheter 

ansvarar själva för att säkerställa att vidtagna åtgärder inte drabbar den enskilde oproportio-

                                                 

46
 Enligt 36 § LVU kan ställföreträdare utses om barnet har behov av part som tillvaratar och stödjer barnet ut-

över barnets advokat, exempelvis vid ett miljöfall där föräldrar och barn har olika intressen.  
47

 Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, s. 379. 
48

 Se Bilaga 1. 
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nerligt hårt.
49

 Enligt RF 2:12 andra stycket stadgas att begränsningar får göras: ”för att tillgodo-

se ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som 

är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och ej heller sträcka sig så långt att 

den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar.”  

Proportionalitetsprincipen kommer till uttryck i exempelvis 20 a § LVU: ”Tvångsåtgärder 

enligt 15-15 c §§ och 17-19 §§ får användas endast om de står i rimlig proportion till syftet 

med åtgärden. Är mindre ingripande åtgärder tillräckliga, skall de användas.” För omhän-

dertagande enligt 2, 3 och 6 §§ LVU har förarbetena försökt att specificera de kriterier som 

anses stå i proportion med varandra och lagen, för att paragraferna skall leda till omhänderta-

gande.
50

  

I RÅ 1992 ref 6 tas frågan upp om ett omhändertagande av en tvåårig flicka enligt 1 och 2 

§§ LVU förelegat då hon ansågs vara vanvårdad. Vanvården omfattade dålig hygien, bris-

tande tandvård samt bristande rutiner mellan modern och fadern. Modern ansågs ej heller 

besitta tillräcklig förmåga att sätta barnets behov före sina egna. RegR häver KamR:s och 

LR:s domar med motiveringen att bristen på vård inte uppfyllde kriterier som lagens förar-

beten krävde i form av: ”tvångsomhändertagande inte bör få vidtas utan tungt vägande 

skäl och att det för ett ingripande får krävas att det föreligger - inte bara en obetydlig, oklar 

eller avlägsen risk för den unge utan - en klar och konkret risk för skada på den unges häl-

sa eller utveckling”. 

3.1.2. Övriga rättsliga principer 

Aktualitetsprincipen innebär att ett ingripande av sociala myndigheter alltid skall motive-

ras med att förhållandena som föreligger är aktuella vid beslutet om åtgärd.
51

 Europakonven-

tionens sjätte artikel första stycket stadgar bland annat att: ”Var och en skall vara berättigad 

till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid”. I tredje stycket första punkten stipule-

ras följande: ”att utan dröjsmål, på ett språk som han förstår och i detalj, underrättas om 

innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom”.  

 

I RÅ 1990 ref 13 uppkom frågan om behov av tvångsvård förelåg efter att modern ändrat stånd-

punkt: Modern motsatte sig inledningsvis att barnet med stöd av LVU omhändertogs och placerades 

på fosterhem. Efter att modern ändrat åsikt och accepterat frivillig vård förelåg enligt RegR inte läng-

                                                 

49
 Warnling-Nerep. (2008). En Introduktion till förvaltningsrätten (9 uppl.). Vällingby Norstedts Juridik AB. 

50
 Prop. 1989/90:28. 

51
 Nordlöf, 2005. 
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re skäl för ett fortsatt omhändertagande enligt LVU då vården kunde bedrivas på frivillig grund. Re-

geringsrätten upphävde och ändrade kammarrättens dom avseende beslutet om vård av barnet. 

 

Skyndsamhetsprincipen kommer till uttryck ibland annat FL 7 §: ”Varje ärende där nå-

gon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säker-

heten eftersätts”. JO har vid flera tillfällen kritiserat SN:s långsamma förfarande. Nedan har 

vi exemplifierat de rättsliga principerna med rättsfall från JO och RegR. 

 

I JO 2007/08 s. 332-335 hade SN inte lämnat in en ansökan om omhändertagande i tid till 

LR beroende på dataproblem. Detta resulterade i att behandlingshemmet blev tvungna att 

släppa två mycket kriminella ungdomar. JO kritiserade rutiner hos SN vidare påtalade JO 

att ur rättssäkerhetssynpunkt måste beslut om omhändertagande lämnas till LR i tid. 

 

Nedanstående rättsfall utgör exempel på fall där flera principer samtidigt brutits:  

Rättsfall kopplat till brott på official- och propornalitetsprincipen 

CASE OF LINDELÖF v. SWEDEN: Fadern blev av socialtjänsten misstänkt för att ha utnyttjat 

sin förståndshandikappade dotter sexuellt. Dottern led av retts syndrom vilket misstolkades. Miss-

tolkningen resulterade i att barnet omhändertogs enligt 2 § LVU. Omhändertagandet varade i tre 

år innan det felaktiga omhändertagandet hövdes efter att överklagandet inledningsvis hade avvi-

sats av RegR. Europadomstolen gav tillstånd till prövning och processen påbörjades men avbröts 

efter det att Sverige och familjen Lindelöf förlikats, Sverige betalade 2 100 000 kr i skadestånd.  

 

Rättsfall kopplat till brott mot skyndsamhets-, official- samt likabehandlingsprincipen: 

I JO 1992/93 s. 319-340 uppkom frågan om tjänstefel: Hedemora socialtjänst mottog flera an-

mälningar om barnmisshandel, den första i januari till den sista i maj. Vid första anmälan om 

barnmisshandel ansåg mottagande socialsekreterare att eftersom familjen Tysk så skulle familjen 

återvände till Tyskland. Någon dokumentation, registrering eller utredning genomfördes ej. Efter 

flera anmälningar påbörjades en utredning i juni men avbröts då barnet och familjen strax för 

lämnat Hedemora. Den 29 juni förs pojken till Arjeplogs vårdcentral där han avlider av skador 

från en längre tids misshandel. JO anger skälen för misslyckades till byten av handläggare, dålig 

organisation, dåliga rutiner, okunskap och oskicklig prioritering. Den oskickliga prioriteringen 

utgjorde JO:s starkaste skäl för att åtala ansvarig avdelningschef för tjänstefel. JO menade att an-

mälan om barnmisshandel alltid skall prioriteras högst. JO kritiserar dessutom ett antal i fallet in-

blandade socialsekreterare. 
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4. Gällande rätt 

I nedanstående kapitel kommer bakgrunden för gällande rätt och lagen att beskrivas och ut-

valda prejudicerande rättsfall kommer att presenteras. Beskrivningen syftar till att ge uppsat-

sens analys (kap. 5) en tydligare koppling till LVU:s rättstillämpning, där rättssäkerhetsfrågor 

samt tidigare beskrivna rättssäkerhetsprinciper står i fokus för framställningen. 

4.1. Lagtolkningens grund 

Bakgrunden till nuvarande 2, 3 och 6 §§ LVU finns i 1 och 6 §§ GLVU, där det stadgas 

att barn skulle omhändertas vid fara om det var miljöfall, och vid allvarlig fara om det var 

beteendefall. Skillnaden i synen på hur allvarlig situationen skall vara för att föranleda ett 

ingripande låg i att miljöfallen skulle värna de yngre barnen, medan beteendefallen riktade sig 

till äldre barn. ”Det måste krävas att omständigheterna är sådana att allvarlig fara för den 

unges hälsa eller utveckling kan sägas föreligga.”
52

  

Den restriktiva tolkningen motiverades även med att sociala anpassningssvårigheter, 

missbruk eller brottslig gärning inte automatsikt skulle innebära vård enligt GLVU.
 53

 Rekvi-

sitet fara som det hade definierats upplevdes som för diffust vilket riskerade rättssäkerheten.
54

 

Vidare ville lagstiftaren i LVU ha samma rekvisit oavsett om det var ett miljöfall eller ett be-

teendefall. Det resulterade i att rekvisitet fara och allvarlig fara ersattes med rekvisitet påtag-

lig risk. Vidare skulle LVU enligt Prop. 1989/90:28 utformas så att lagen kunde täckta ett 

stort antal situationer. Denna strävan efter flexibilitet påverkar främst 2, 3 och 6 §§ LVU då 

dessa innehåller rekvisiten för omhändertagandet. 

4.2. Lagstiftningens grundtanke om frivillighet och självbestämmande 

 SoL reglerar i första kapitlet den generella synen på socialt arbete i form av mål och 

grundtankar för socialtjänsten där SoL 1:1 bland annat stadgar att: ”Socialtjänsten skall under 

hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att 

frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser”. Vidare stagas i samma paragraf: 

                                                 

52
 SOU 1977:40, s. 879. 

53
 SOU 1977:40, s. 880: ”Det förekommer inte sällan att ungdomar vid något enstaka tillfälle använder narko-

tiska preparat men att missbruket upphör av sig självt”. Vidare sägs på samma sida: ”Det står emellertid klart 

att där under ryms även andra yttringar av en livsföring, ett beteende, som kan sägas innefatta allvarlig fara för 

den unge. Det kan t. ex. vara fråga om enstaka allvarliga brott. Som andra exempel kan nämnas prostitution. 

Sammanhållande för beskrivningen under punkt 2 blir således ett beteende med ett därtill knutet farorekvisit.” 
54

 Prop. 1989/90:20 s. 61: ”I den allmänna debatten som följde efter socialtjänstreformens ikraftträdande år 

1982 framfördes åsikten att begreppet "fara" är alltför vagt och abstrakt när det gäller att beskriva förutsätt-

ningarna för tvångsomhändertagande av barn och ungdomar. Farebegreppet ansågs ge ett alltför stort utrymme 

åt subjektiva antaganden och godtyckliga tolkningar.” 
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”Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integri-

tet”. Frivilligheten är den bärande tanken bakom SoL och individens självbestämmande prio-

riteras högt, varför steget till tvångsvård blir stort.
55

 I SoL 1:2 definieras begreppet barn samt 

stadgas hur situationer skall bedömas: ”När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad 

hänsynen till barnets bästa kräver”. När det gäller barn så har frivilligheten underordnats 

barnets bästa. I SoL 1:3 överförs ärenden om barn till LVU då ärenden omfattar vård utan 

samtycke.  

4.3. Förutsättningar för tvångsvård 

I 1 § LVU fastställs att socialtjänstens insatser skall göras i samförstånd med den unge 

och hans eller hennes vårdnadshavare. Dock understryker paragrafen att vad som är bäst för 

den unge skall vara styrande. Paragrafen påtalar även vikten av att insatserna skall präglas av 

respekt för den unges människovärde och integritet, samt att hänsyn skall tas till den unges 

vilja i förhållande till dennes ålder och mognad. Om situationen är sådan att insatserna i sam-

förstånd inte är möjliga, medger 1 § LVU tillämpning av tvång. I övrigt gäller paragrafen 

även för unga som fyllt 18 år men inte 20 år. 

 

”I 2 § LVU stadgas förutsättningarna för att ett omhändertagande skall aktualiseras i miljöfal-

len:  

”2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otill-

börligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns 

en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.” 

För miljöfallen fastställer förarbeten följande kriterier för ett omhändertagande: misshan-

del, otillbörligt utnyttjande (sexuellt utnyttjande) samt brister i omsorgen. Med misshandel 

avses både fysisk och psykisk misshandel: ”Redan en ringa grad av misshandel kan utgöra en 

påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling, om det inte är fråga om en enstaka överilad 

handling.”
56

  

Brister i omsorgen är en generell omskrivning för att barnet vanvårdas, inte får medicinsk 

behandling, att barnets känslomässiga och psykiska behov försummas alternativt att barnet får 

ta för stort ansvar i hemmet i förhållande till dess ålder.  

                                                 

55
 Ragnemalm, H. (2007). Förvaltningsprocessrättens grunder (8 uppl.). Stockholm: Jure Förlag AB. 

56
 Prop. 1989/90:28, s. 107. 
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Annat förhållande i hemmet kan exempelvis vara föräldrarnas beroende, psykisk sjukdom 

eller våldsam partner till förälder. Även brist på anknytning eller sjukligt symbiotiska förhål-

landen utgör exempel på förhållanden som kan ligga till grund för ett omhändertagande. För-

slagsställaren understryker vikten av tidsfaktorn i det sociala arbetet med barn:  

”Såväl den kroppsliga som den psykiska utvecklingen sker oerhört snabbt under barnets ti-

diga år. Det gäller både positiva och negativa förlopp. Så kan t. ex. ett spädbarn med diar-

résjukdom avlida inom några timmar om inte tillräckligt med vätska tillförs. Det behövs 

mot denna bakgrund en betydande observans från socialtjänstens sida när det gäller de 

små barnens situation. Det förhållandet att de vuxna i familjen inte alltid är medvetna om 

de skadliga följderna av sitt handlande får inte innebära att barnets rätt till skydd och vård 

åsidosätts.”
57

  

År 2003 förstärktes skyddet för barn i Prop. 2002/03:53 med en utvidgning av rekvisiten 

för psykisk misshandel. Specifikt patriarkala miljöers påverkan på flickor tas upp som exem-

pel på psykisk misshandel. Även psykiskt sjuka och förståndshandikappade föräldrar tas upp 

och att det sker en förskjutning mot barnets bästa på bekostnad av föräldrars rätt till sina barn. 

 

I RÅ 1995 ref 46 uppkom frågan om det förelåg förutsättningar att omhänderta T med stöd av 6 § LVU. 

SN:s ordförande ansåg att moderns psykiska störning eller sjukdom utgjorde att det förelåg sådana bris-

ter i omsorgen om T i hemmet, i form av psykotiska drag och paranoida störningar, att det medförde en 

påtaglig risk för att hennes hälsa eller utveckling skadades. I KamR var kammarrättsrådets Wileke och 

nämndemannen Ohlsson av skiljaktig mening och anförde att moderns psykiska störning i utredningen i 

målet inte gav säkra hållpunkter för att T:s hälsa eller utveckling har skadats. Någon sådan risk för fram-

tida skador som avses i 2 § LVU ansåg de inte förelåg. RegR menade i olikhet med LR och KamR att 

förutsättningar för vård av T med stöd av LVU saknades, då det inte hade kunnat konstateras huruvida T 

hade några påvisbara skador. Vidare menade RegR att för en risk skall bedömas vara påtaglig bör det 

krävas att det inte enbart är fråga om en ringa risk. Det måste föreligga konkreta skaderisker och det skall 

kunna konstateras att riskfaktorerna har sådan allvarlig inverkan på barnets hälsa eller utveckling att bar-

net har ett tydligt vårdbehov. Sammanfattningsvis fann RegR att vad nämnden åberopat inte utvisade att 

det förelåg sådana brister i omsorgen av T som medförde en påtaglig risk för att hennes hälsa eller ut-

veckling skulle skadas. 

 

                                                 

57
 Prop. 1989/90:28, s. 58. 
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I RÅ 2003 not 102 uppkom frågan om hur brister i omsorgen skulle definieras då skol- och fritidsnämn-

den ansökt om omhändertagande enligt 1 och 2 §§ LVU av J:s tre barn, A elva år, B fem år och C ett år 

som farit illa. J bedömdes vara oförmögen att ge barnen daglig omvårdnad då hon periodvis missbruka-

de läkmedel alternativt försökte bryta missbruket. J levde i övrigt ett oordnat liv med täta bostadsbyten. 

A hade då omhändertagandet aktualiserades flyttat till hem sin far. Utredning uppvisade att A och B 

hade negativa beteendeförändringar där A:s var av allvarlig art. Hos C observerades dålig hygien och 

misskötta sår, senare utredning visade även försenad språkutveckling. A placerades av LR hos sin far 

och J motsatte sig omhändertagande av B och C. En enig RegR fastställde i likhet med en enig KamR:s 

dom om omhändertagande enligt 1 och 2 §§ LVU med motiv att B:s och C:s psykiska hälsa löpte en på-

taglig risk att skadas på grund av brister i omsorgen. LR ansåg att vård av B och C kunde ske inom 

SoL:s ramar, då deras problem inte var lika omfattande som A:s problem.  

 

I 3 § LVU stadgas förutsättningarna för att ett omhändertagande skall aktualiseras i beteende-

fallen: 

”3 § Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att 

skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt 

nedbrytande beteende. 

Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken vid 

verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård för att inte löpa sådan risk som av-

ses i första stycket.”  

I beteendefallen specificerade Prop. 1989/90:28 rekvisiten för ett omhändertagande: missbruk 

av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet, eller något annat socialt nedbrytande 

beteende. Med det sistnämnda rekvisitet menas att den unge beter sig på ett sätt som avviker 

från samhällets grundläggande normer. Vilket bland annat exemplifierades i form av umgänge 

med missbrukare, prostitution samt uppträdande på porrklubb. I förarbeten från år 1977 fram-

går att enstaka bruk av narkotika inte skall räknas som missbruk.
58

 Enstaka bruk av tung nar-

kotika utgör skäl för vård enligt LVU.
59

 Användandet av dopningsmedel utgör enligt JO inte 

                                                 

58
 SOU 1977:40, s. 880: ”Det förekommer inte sällan att ungdomar vid något enstaka tillfälle använder narko-

tiska preparat men att missbruket upphör av sig självt”.  Vidare sägs på samma sida att: ”Det står emellertid 

klart att där under ryms även andra yttringar av en livsföring, ett beteende, som kan sägas innefatta allvarlig 

fara för den unge. Det kan t. ex. vara fråga om enstaka allvarliga brott. Som andra exempel kan nämnas prosti-

tution”. Sammanhållande för beskrivningen under punkt två blir således ett beteende med ett därtill knutet faro-

rekvisit. 
59

 Norström & Thunved, 2009. 
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skäl för omhändertagande enligt 3 § LVU.
60

 Vilket emotsägs av socialstyrelsen som hävdar 

följande:  

”Enligt Socialstyrelsens uppfattning kan bruk av anabola steroider utgöra ett sådant 

annat socialt nedbrytande beteende som omfattas av LVU (jfr SOU 1996:126 s. 217). 

För att bedöma risken för den unges hälsa och utveckling måste missbrukets omfatt-

ning, effekter, syfte m.m. bedömas mer sammantaget och sättas i relation till den 

unges livsföring och beteende i övrigt.”
61

 

 

I RÅ83 2:41 uppkom frågan om förutsättning hade förelegat för ett omedelbart omhändertagande av 16-

åriga O enligt 6 § GLVU, med anledning av misstankar om att hon ägnade sig åt prostitution samt hen-

nes i övrigt oregelbundna livsföring. Beslutet fastställdes av LR och KamR med motivering att O ägnade 

sig åt omfattande skolskolk, 
62

 frånvaro från hemmet på nätterna och bodde därvid företrädesvis hos en 

tio år äldre man, samt att hon vid olika tillfällen hade drabbats av underlivsbesvär. KamR ansåg däremot 

i likhet med LR att utredningen inte gav tillräckligt stöd för misstanke om prostitution. Dessa två instan-

ser menade istället att O:s livsföring och levnadsomständigheter i övrigt utsatte hennes utveckling för 

allvarlig fara. O försatte sig härigenom i en situation som enligt KamR:s mening ingick i rekvisitet ”nå-

got annat därmed jämförbart beteende”. En enig RegR ansåg att skäl för ett omedelbart omhänderta-

gande av O inte förelåg och upphävde därför det överklagande beslutet, med motivering att såvitt hand-

lingarna i målet utvisade är O inte hemfallen åt drogmissbruk, hon ägnar sig heller inte åt brottslig verk-

samhet och det framstår inte som sannolikt att hennes beteende i övrigt är sådant att hon behöver beredas 

vård.  

 

I RÅ 2000 ref 33 uppkom frågan kring hur rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende” skulle tolkas, 

efter att SN:s ordförande omhändertagit 15-åriga N med stöd av 6 § LVU. Beslutet grundades på N:s 

låga impulskontroll, att han slagit sina syskon, hotat sin mor och kastat en kniv mot henne. Han hade av-

stängts från skolan efter aggressivt utagerande resulterande i slagsmål samt umgåtts med äldre kriminella 

kamrater på nätterna. En enig RegR bedömde i med likhet med LR att rekvisiten för ett tvångsomhän-

dertagande var uppfyllda då N uppvisade ett socialt nedbrytande beteende och att hans utveckling påtag-

                                                 

60
 I JO 1997/98, s 335- 337 påtalade JO att användande av dopningsmedel inte utgjorde grund för ett omhänder-

tagande med stöd av LVU, med anledning att socialsekreterare hotat en ungdom med omedelbart omhänderta-

gande om inte denne slutade använda anabola steroider. SN påbörjade inte heller en utredning enligt 50 § SoL. 

JO påtalade vikten av att beslutsfattare noga undersöker rättsliga förutsättningar för tänkta åtgärder. JO bygger 

sin ståndpunkt på Högsta domstolens beslut i mål B3004-93 1995. Där Högsta domstolen bland annat hänvisar 

till folkhälsoinstitutets rapport 1993:2 samt till artiklar i Nordisk Medicin. I domen fasställer Högsta domstolen 

att bruket av anabola steroider i juridisk mening inte är beroendeframkallande. JO ansåg inte heller att bruket av 

anabola steroider uppfyllde rekvisitet för socialt nedbrytande beteende. 
61

 SOSFS 1997:15, kap. 5. 
62

 Enligt SOSFS 1997:15 kap. 5 utgör inte skolk skäl för ingripande av socialtjänsten, skolk är enligt socialdepar-

tementet ett skolproblem. 
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ligt riskerade att skadas. RegR gjorde en helhetsbedömning och vägde samman båda rekvisiten. KamR 

ansåg att rekvisiten för ett omhändertagande inte förelåg då N:s kriminella gärningar inte var av den om-

fattningen att han kunde anses bedriva brottslig verksamhet, vidare ansågs rekvisiten för ett socialt ned-

brytande beteende inte heller som uppfyllda.   

 

I JO 2006/07 s. 247-250 kritiserades SN samt handläggaren av ärendet då det dröjde oskäligt lång tid in-

nan 16-åriga B omhändertogs enligt 6 § LVU, då JO ansåg att rekvisiten varit uppfyllda redan i ett tidigt 

skede. JO grundade sin kritik på att B ett flertal gånger avbrutit frivilliga insatser, och ansåg även att ett 

missbruk av allvarlig art förelåg hos B då hon använde sig av tunga narkotiska preparat, bland annat 

rökheroin. JO kritiserade även handläggningen för passivitet och att den låtit B:s vilja styra SN:s åtgärder 

i för stor utsträckning. JO menade att skäl för ett omedelbart omhändertagande förelåg redan efter att B 

avvikit från första behandlingen. 

4.4. Det omedelbara omhändertagandet 

Det omedelbara omhändertagandet enligt 6 § LVU grundar sig på rekvisit ur 2 och 3 §§ LVU:  

”6 § Socialnämnden får besluta att den som är under 20 år omedelbart skall omhändertas, om  

1. det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av denna lag, och 

2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller utveckling el-

ler till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras. 

Om socialnämndens beslut om omhändertagande inte kan avvaktas, får nämndens ordförande eller nå-

gon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om omhändertagande. Beslutet skall anmälas 

vid nämndens nästa sammanträde. När SN har ansökt om vård med stöd av lagen, får även rätten beslu-

ta att den unge omedelbart skall omhändertas.”  

6 § LVU är grunden för myndighetens förmåga att utöva makt vid ett omedelbart omhänder-

tagande. Punkt ett i ovanstående paragraf syftar till att rekvisiten i 2 och/eller 3 §§ LVU skall 

vara uppfyllda. I Prop. 1989/90:28, s. 62 betonas att riskbedömningen måste konstatera att 

nedanstående förutsättning råder: ”En så allvarlig åtgärd som tvångsomhändertagande av unga bör 

inte får vidtas utan tungt vägande skäl. Vidare framgår ”att det inte är fråga om en obetydlig, oklar eller 

avlägsen risk för den unge utan om en klar och konkret risk för skada på den unges hälsa eller utveck-

ling.” Vilket senare understryks genom en ytterligare precisering av att risken skulle bestå av: 

”Konkreta omständigheter måste alltså föreligga som talar för en risk för skada. Subjektiva antaganden 

om en sådan risk eller ovidkommande omständigheter — som t. ex. allmänna samhällsvärderingar — 

läggas till grund för ett tvångsomhändertagande. Det måste alltså finnas konkreta omständigheter som 
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talar för att risk föreligger.”
63

 Vidare framgår det i propositionen att lagen skulle göras bred i 

syfte att täcka in ett stort juridiskt område: 

”Den lagstiftning som reglerar tvångsingripanden till skydd för barn och ungdomar måste täcka en 

mängd situationer där ett sådant ingripande behöver ske. Därför måste man vid utformningen av grun-

derna för tvångsingripande välja formuleringar som är tillräckligt generella för att inbegripa alla de si-

tuationer där ett barn far så illa att det behöver omhändertas. Av rättssäkerhetsskäl måste man å andra 

sidan sträva efter att undvika formuleringar som är så allmänna och vaga att de kan ge upphov till tolk-

ningsproblem och subjektiva bedömningar”.
64

  

Förslagsställaren lägger i samma proposition in en brasklapp i form av en ansats till att kräva 

en mer stringent lagstiftning: ”Tvångsomhändertagande av ett barn är en mycket ingripande åtgärd 

för barnet och dess föräldrar. Åtgärden kan vara avgörande för barnets hela fortsatta utveckling. Det är 

med hänsyn till rättssäkerheten viktigt att lagstiftningen är så tydlig och preciserad som möjligt när det 

gäller att i beskriva de grundläggande förutsättningarna för ett sådant tvångsingripande.”
65

  

I RÅ 1989 ref 50 berördes frågan angående Kristinestads SN:s rätt att omedelbart omhänderta 12-åriga P 

med stöd av 6 § GLVU, trots att P och hennes mor V inte längre vistades i Kristinestads kommun vid ti-

den för omhändertagandet. Då Kristinestads kommun fattade beslutet om ett omedelbart omhänderta-

gande bodde V i en annan kommun och P som vad skriven hos sin mor bodde i ytterligare en annan 

kommun. Beslutet fattades efter att P hade placerats i ett flertal olika familjehem varifrån hon hade avvi-

kit för att leva ett kringflackande liv. En enig KamR beslutade att häva omhändertagandet med grunden 

att P inte hade besökt hemkommunen på 8 månader och KamR flyttade ansvaret för P till en annan 

kommun efter att familjehemsplacering avbrutits. En enig RegR menade i likhet med LR att SN i Kristi-

nestads kommun hade rätt att omhänderta P enligt 6 § LVU. RegR menade att stöd för beslutet fanns i 

dåvarande SoL 2, 3, 30 och 72 §§, där det i 2 § SoL stipulerades om kommunens ansvar för de som vis-

tas i kommunen, kommunens ansvar för att ge behövligt stöd och hjälp i 3 § SoL, i 30 § SoL att kom-

munens SN skall ha ansvaret till dess att annan SN övertagit fallet enligt 72 § SoL. RegR underströk att 

bestämmelser enligt 11 § LVU blev svåruppfylla då placeringsansvaret inte nödvändigtvis tillföll Kristi-

nestads SN. RegR menade i likhet med LR att ständig förflyttning inte får hindra SN att aktualisera ett 

omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU.  

I RÅ 1991 ref 62 uppkom frågan angående SN:s rätt att överklaga ett beslut då LR biföll en ansökan av 

SN om omedelbart omhändertagande av Z enligt 6 § LVU, men inte funnit skäl för beslut att domen 
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skulle gälla omedelbart, vilket begärts av nämnden. SN ansågs äga rätten att föra talan mot beslutet i vad 

det avser omedelbar verkställighet. Om part framställt yrkande om omedelbar verkställighet men inte 

fått bifall har beslutet i den delen gått parten emot, även om han/hon fått bifall i huvudfrågan. Varken i 

FL eller LVU finns inskränkning av rätten att överklaga beslut, varigenom yrkande om omedelbar verk-

ställighet avslagits. KamR menade att enligt 33 § FPL får talan föras mot LR:s dom av den som beslutet 

angår gått honom/henne emot. Då LR biföll SN:s ansökan om vård ansåg KamR att LR:s dom inte gått 

SN emot. RegR upplyste KamR att nämnden enligt 40 § LVU
66

 har rätt att överklaga beslutet. 

 

I JO 1996/97 s. 262-266 ifrågasattes SN:s handläggning av ett ärende rörande misstänkt barnmisshandel, 

där det var fråga om sju månaders gamla S borde ha omhändertagits enligt 6 § LVU. Vid två olika tillfäl-

len inkom till socialtjänsten anmälan om misstänkt barnmisshandel från läkare, då S vid första anmälan 

företedde blåmärken samt hade en lårbensfraktur, och vid andra anmälan hade ytterligare blåmärken, en 

svullen buk samt ingav ett apatiskt intryck. Vid båda dessa tillfällen skrevs S tillsammans med sina båda 

föräldrar in på ett utredningshem enligt överenskommelse. Under familjens senaste vistelse på utred-

ningshemmet avled S till följd av skador hon erhållit i samband med att hon samma dag misshandlats av 

fadern. Socialförvaltningen gjorde bedömningen att familjens gemensamma placering vid utrednings-

hemmet var tillräcklig för S:s säkerhet. JO menade att det med utgångspunkt i de misstankar om miss-

handel som förelåg vid den andra inskrivningen av familjen på utredningshemmet fanns skäl som talade 

för ett omhändertagandebeslut. Vidare ansåg JO att det i svårbedömda fall ofta finns anledning för för-

valtningen att föra upp frågan om tvångsomhändertagande till SN för bedömning, även om de ansvariga 

tjänstemännen inte anser att tillräcklig grund för omedelbara tvångsåtgärder föreligger.  
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5. Analys av rättstillämpningen 

Av rättsstaten krävs förutsebarhet och en objektiv rättstillämpning. Rättsstaten skall garan-

tera medborgarna rättssäkerhet, rättslikhet, rättstrygghet och rättstillgänglighet, under förut-

sättning att rättsordningen följs. Rättssäkerheten blir i synnerhet viktig då rättstillämpningen 

berör barn. I nedanstående analys granskas tidigare presenterade rättsfall utifrån lag, SOSFS 

1997:15, förarbeten, praxis, doktrin samt tidigare nämnda rättssäkerhetsprinciper. Analysen 

utgår från uppsatsens frågeställningar och presenteras genom professor Asbjørn Kjønstads 

fyra perspektiv. 

5.1. De materiella reglerna 

Samtliga rättsfall i framställningen ger en bild av att det ur ett legalitetsperspektiv var 

problem för såväl socialsekreterare, SN, LR som KamR att tolka lagen på ett korrekt sätt. Fel-

tolkning av lagstiftning kan bero på otydligheter i lagens utformning, lagens förarbeten samt 

doktrinen. Vidare är det möjligt att RegR:s praxis kan vara svårtolkad. Europadomstolen har i 

fallet OLSSON v. SWEDEN påtalat att svensk lagstiftning inom området omhändertagande 

av barn var diffus. Europakonventionens och Barnkonventionens artiklar har inte samsyn i 

prioriteringen barnets bästa kontra familjens rätt till ett privatliv. Högsta domstolen har påtalat 

att Barnkonventionen inte är lag vilket försvagar konventionens juridiska position.  

Vid granskning av 2, 3 och 6 §§ LVU framkommer att lagtexten är stringent skriven, la-

gen skall också tolkas restriktivt, vilket därmed inte bör ge utrymme för feltolkning. I lagens 

förarbeten framkommer att lagstiftaren avsiktligt utformat lagen bred, i syfte att möjliggöra 

tillämpning inom ett brett juridiskt område. Lagens bredd kan vara till fördel då samhället har 

skyldighet att ingripa när barn eller unga far illa. Dock kan strävan efter bredd påverka strin-

gensen i det enskilda fallet. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv kan detta vara riskfyllt då precisio-

nen i rekvisitens ytterområden
67

 blir särskilt sårbara.  

Granskning av lagens förarbeten visar att rekvisiten i 2, 3 och 6 §§ LVU inte är tillräck-

ligt avgränsade och därmed inte heller mätbara. Lagens förararbeten tydliggör rekvisiten ge-

nom exemplifiering, dock inte med den klarhet som legalitetsprincipen kräver för att lagen 

skall vara förutsebar och mätbar. Att överhuvudtaget förseelser som underlivsbesvär och skol-

skolk tas upp i rätten som delmotiv för ett omhändertagande påvisar det godtycke som kan 

kopplas till tolkningen av rekvisitet något annat socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU. 

Även rekvisitet brottslig verksamhet har visat sig vara svårdefinierat då tolkningen skall till-
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lämpas i förhållande till den unges ålder. Även problem relaterade till att en ungdom rörde sig 

över flera kommungränser skapade problem då delar av rättsordningen ansåg att 6 § LVU inte 

var möjlig att använda efter att en förflyttning skett. 

RegR har genom skapandet av praxis tydliggjort lagstiftarens intentioner. RegR:s 

domslut är väl motiverade men redovisningarna av domstolens beslut är opedagogiskt upp-

ställda, vilket gör det svårt att följa besluts och bedömande kedjan. RegR har genom praxis 

skapat förutsättning för en ökad rättssäkerhet men har inte heller kunnat klargöra lagrummets 

gränser. Inte heller i doktrinen föreligger otydliga instruktioner avseende 2, 3 och 6 §§ LVU. 

Emellertid skulle de få större stringens om de tydligare exemplifierade rekvisiten för omhän-

dertagandeprocessen. Doktrinen är i övrigt klart och tydligt skrivna och pedagogiskt utfor-

mad. Det är dock olyckligt att SOSFS 1997:15 inte har samsyn med JO avseende bruket av 

anabola steroider. Förekomsten av meningsskiljaktigheter mellan dessa underlättar inte be-

dömningen av likartade fall. Bristen på klarhet avseende när 6 § LVU är tillämpbar ligger 

därför i huvudsak hos rekvisiten men även faktorer som skillnader i tolkning mellan myndig-

heter påverkar. Oklarheten i tolkningen av 2, 3 och 6 §§ LVU - var för sig eller i kombination 

- gör att legalitetsprincipens krav inte kan mötas. Risk för godtycklig rättvisa blir särskilt stor 

då rekvisitens ytterområde utnyttjas. Ord som enstaka bör undvikas då tolkningen av ordet 

enstaka inbjuder till flera olika varianter av tolkning. Rekvisitet något annat socialt nedbry-

tande beteende inbjuder till användandet av rekvisitens ytterområden. Rekvisitens oklarhet 

har därför inte medgivit framställningen att på ett tillfredsställande sätt klargöra lagens grän-

ser.  

5.2. De processuella reglerna 

De processuella reglerna kräver en koncis tillämpning av förvaltningslagar för att de sy-

stem som är inblandade i ett omedelbart omhändertagande skall fungera på ett rättsäkert sätt. 

Rättsordningen är beroende av detta för att den process som ett omedelbart omhändertagande 

utgör skall kunna drivas till ett beslut. Detta ställer organisatoriska krav och krav på koncisa 

rutiner hos ansökande myndigheter.  

JO har vid ett flertal tillfällen lämnat allvarlig kritik på hur organisation och rutiner fun-

gerat hos socialtjänsten. JO har även framfört allvarlig kritik mot såväl socialtjänstens som 

SN:s ärendehandläggning. Självklarheter som att anhängiggörandet av ärendet skall ske vid 

första anmälan, eller att ett ärende är färdigberett då fallet skall prövas i domstol utgör exem-

pel på dålig ärendehandläggning. Ett exempel på ofullständig ärendehandläggning framkom-
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mer i JO 1992/93 s. 341-390,
68

 där en tvåårig flicka avlidit efter att brister i utredningen bi-

dragit till att ett omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU inte kunnat tillämpas. Official-

principen har vad avser handläggningen av ärenden brustit både i detta fall och även andra fall 

som framställningen visar.  

Brott mot skyndsamhetsprincipen har resulterat i att mycket kriminella ungdomar släppts 

från behandlingshem. Vidare har bristande organisation resulterat i otillfredsställande myn-

dighetsutövning, vilket lett till att barn i behov av vård för sitt missbruk av tung narkotika 

respektive kriminalitet släppts från behandlingshem. Dessa brister i rättssäkerheten har vid 

upprepade tillfällen undergrävt barnets lagstadgade rätt till skydd. 

5.3. Kompetensen hos personal 

I det sociala arbetet är det av stor betydelse att kompetensen hos personal är hög, i synner-

het i myndighetsutövning och särskilt i beslutsfattande som rör barn och unga. JO har påtalat 

socialsekreterares bristande kompetens och lämnar kritik till SN där det konstaterats att det 

råder brister i juridisk kunskap, vilket enligt JO har riskerat rättssäkerheten i tillämpning av 

lagen. I vissa fall har handläggningen av ärenden brustit gällande objektivitetsprincipen och 

likabehandlingsprincipen. Socialsekreterares juridiska okunskap har lett till att barn i behov 

om vård av LVU avlidit. JO belyser specifikt okunskap om lagar och förordningar hos såväl 

socialarbetare, socialchefer och SN. Vidare har JO påtalat vikten av att prioritera fall som rör 

barnmisshandel. Detta understryks i JO 1992/93 s. 319-340,
69

 där JO påtalade att anmälan om 

barnmisshandel alltid skall prioriteras högst. Okunskap om likabehandlingsprincipen var i 

inledningsskedet en tungt vägande faktor då socialtjänsten inte ingrep mot misshandeln av en 

tysk pojke. Det understryks även i JO 1996/97 s. 262-266,
70

 där osäkerhet i tolkning och till-

lämpning av 6 § LVU ledde till dödsfall. 

5.4. Överprövbarhet 

Feltolkning av rätten att överklaga ett beslut är ett allvarligt fel då det undergräver den en-

skildes eller det allmännas möjlighet att få rättelse i högre instans. I uppsatsen förekommer 

rättsfall där domstol vägrat prövning av beslut, vilket ur ett rättssäkerhetsperspektiv är allvar-

ligt då det strider mot såväl gällande rätt som internationell rätt.  
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I RÅ 1991 ref 62
71

 framkommer att SN hade rätt att överklaga ett delvis gynnande beslut 

då alla ingående parter har rätt till överklagan. I RegR:s prejudikat framkommer det att över-

klagbarhet råder för 6 § LVU gällande alla i processen inblandade parter. Även SN har på 

grund av bristande kunskap låtit ett överklagande bli liggandes i fyra månader innan det läm-

nades vidare till domstolen. Detta måste ses som en mycket allvarlig förseelse. Normalt har 

enligt FL en person tre veckor på sig att överklaga ett beslut. I JO 2008/09 s. 314
72

 meddelade 

SN det betungande beslutet vilket innebar att överklagan måste lämnas till SN enligt FL. Att 

sedan inte SN lämnade överklagan till domstolen kan upplevas som ett rättsövergrepp. Den 

sena inlämningen var inte olaglig eftersom det inte finns stipulerat i lag hur lång tid SN har på 

sig att lämna in överklagan. Denna lucka överensstämmer inte med Europakonventionens 

sjätte artikel.  

5.5 Slutsatser av analysen. 

Tolkningen och tillämpningen av 6 § LVU styrs till stor del av 2 och 3 §§ LVU. Tolkning och 

tillämpning skiljer sig mellan alla i rättsordningen ingående organ, vilket påverkar trovärdig-

heten för lagsystemet negativt. Analysen visar att tillämpningen av 6 § LVU inte uppfyller 

rättssäkerhetskraven. I framställningen framkommer även att paragrafens konkreta tillämp-

ning av de lägre organen kan leda till rättsövergreppsliknade situationer. Det praktiska sociala 

arbetet påverkas av den tveksamhet om hur LVU skall tolkas och tillämpas, i förhållande till 

principer och andra lagars påverkan på främst 2 § och 6 § LVU. Barnkonventionens tredje 

artikel är styrande för SoL och LVU, då den kommer till uttryck i SoL 1:2 finns med i 1 § 

LVU. Båda dessa viktiga paragrafer kan inkräkta på Europakonventionens åttonde artikel. 

Vidare riskerar skyndsamhetsprincipen även att inkräkta på Europakonventionens åttonde 

artikel. Europakonventionens överhöghet över såväl svensk lag som Barnkonventionen kan 

komma att utgöra ett rättssäkerhetsproblem för barn och unga som far illa. Dessa motstridiga 

lagar och traktat påverkar socialt arbete negativt då tolkningssvårigheter kan uppkomma.  

Framställningens rättsfall valdes i syfte att de tillsammans med övriga rättskällor skulle möj-

liggöra en undersökning av lagrummets utsträckning och dess gränser. Detta har till del varit 

möjligt men en mer exakt gränsdragning omöjliggörs främst av rekvisitens oförmåga att möta 

legalitetsprincipens krav. Vikten av att rekvisitens kärnområde och dess utsträckning klar-

läggs för LVU är därför avgörande för rättssäkerheten vid lagens tolkning och tillämpning.  
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6. Diskussion 

Rättssäkerheten beror på en rad olika faktorer i rättsordningen och deras relationer till var-

andra. Faktorerna kan vara allt från kunskapsnivå hos myndighetsutövarna, organens effekti-

vitet och domstolarnas tolkning av lagen. Rättsordningen utgör ett sammanhållet system som i 

alla instanser måste basera sina åtgärder och beslut på gällande rätt. För LVU – med sitt syfte 

att skydda barn och unga genom dess funktion som tvångslag – riskerar tillämpningen att ska-

pa rättssäkerhetsproblem. Problemen ligger i konsekvensernas djup för de människor som 

drabbas av myndighetsutövning. Vid myndigheters tillämpning av LVU är förlorad frihet eller 

förlusten av omvårdnaden för de egna barnen möjliga utfall för människor som berörs av be-

sluten. Så stora ingrepp i den enskildes frihet och rättigheter måste alltid vara försvarbara en-

ligt lag men även enligt principer som proportionalitetsprincipen. Om beslut går den enskilde 

emot skall hon/han kunna få beslutet prövat i domstol. Tillgången till processen är därför fun-

dament för rättsstaten. Om beslut av myndigheter eller domstolar inte medger överklagan så 

upphör en nation att vara en rättsstat.  

 

6.1. Svårigheter i tolkning och tillämpning av LVU 

RegR har i ett flertal rättsfall rörande LVU säkerställt överklagbarheten genom skapandet 

av praxis. Att RegR i denna fråga varit tvungen att skapa praxis kan upplevas underligt då 

Europakonventionen tydligt framhåller vikten av att beslut skall kunna överklagas. Att en 

myndighet inte har rutiner eller kunskap i om hur en överklagan skall behandlas framstår även 

det som märkligt. Dock är risken för att de materiella reglerna inte uppfyller legalitetsprinci-

pen vid tillämpningen av lagen ännu allvarligare. När regler och principer tolkas olika på flera 

olika nivåer i en rättsorganisation blir reglernas brister synliga. Domstolsbeslut i RegR och 

JO:s utredningar har i framställningen belyst rättsordningens brister och vidare påvisat brister 

i rättssäkerheten. Brister i tolkning och tillämpning av LVU har enligt JO resulterat i allvarli-

ga fel. Europadomstolen har även påtalat att reglerna för omhändertagande varit diffusa vilket 

också framställningen påvisar. Fallen som gått till Europadomstolen har till största delen varit 

miljöfall, vilket markerar vikten av att rättssäkerheten granskas och prövas då 2 och 6 §§ 

LVU tillämpas. Vidare har myndigheterna inte alltid samsyn vid tolkning av lagen. Denna 

skillnad i tolkningen av lagen är olycklig då den ena myndigheten utgår från prejudikat och 

den andra från en statlig utredning. Praxis betydelse för tolkningen av LVU får utifrån denna 

bakgrund en ökad betydelse. Svårigheten att utifrån lagen, principer och doktrin fastställa 
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besluts laglighet enligt LVU förstärker ytterligare betydelsen av praxis. Osäkerheten om när 

2, 3 och 6 §§ LVU är tillämpbara berör främst rekvisitens ytterområde, det vill säga områden 

där tillämpning av lagen kan ifrågasättas. Ytterområdet påverkas negativt av att rekvisitens 

kärnområden inte är mätbara, eftersom lagen avsiktligt utformades bred. Osäkerheten kan 

vara en anledning till att så stor andel av LVU-mål överklagas. Att tolkningen av lagen kan 

skilja mellan SN och domstolar kan vara förståligt, då SN består av politiskt utsedda personer 

vilka inte behöver ha utbildning inom vare sig juridik eller socialt arbete. Frågan kan därför 

ställas om SN verkligen är det organ där juridiska bedömningar avseende tillämpningen av 

LVU skall ske. Rättsordningen i form av domstolarna kräver att tillämpning av lagen sker på 

ett rättssäkert sätt för att dessa skall kunna möta rättsstatens krav. Detta krav på rättssäkerhet 

måste mötas av SN och socialtjänsten genom korrekt ärendehandläggning och myndighetsut-

övning. JO har i vissa fall påtalat att organisation, rutiner och kunskaper brister hos social-

tjänst och SN. Brister i att möta officialprincipen har resulterat i dödsfall. Officialprincipen 

blir enligt framställningen socialtjänstens och SN:s viktigaste princip, då legalitetsprincipen i 

processen har en rättssäkerhetsgarant utanför utredande och handläggande myndigheter. I 

mötet mellan två kulturer - socialtjänstens omsorgsorienterade kultur och rättsordningens 

rättssäkerhetsinriktade kultur - har det inträffat att LVU:s syfte att skydda barn och unga inte 

uppfyllts. Att brister i LVU:s tolkning och tillämpning lett till att unga missbrukare av tung 

narkotika eller att barn utsatta för uppenbart riskfyllda hemmiljöer inte omhändertagits är 

mycket allvarligt. Oförmågan från socialtjänsten att i vissa fall uppfylla kravet på formalitet, 

kvalitet och tidskrav vid ärendehandläggningen, riskerar att rubba såväl rättsordningens för-

måga att skydda barn och den enskildas tilltro till systemet. Rättsfallen i framställningen utgör 

undantagen och är en liten del av alla fall som socialtjänsten arbetar med. Trots detta så måste 

fallen i framställningen tas på största allvar, då uppsatsen påvisat förekomsten av ärendehand-

läggningar som resulterat i rättsövergreppsliknande situationer.  

 

6.2. Förslag på lösningar av felaktig tolkning och tillämpning av LVU 

Lösningar på ovanstående problem som framkommer i rättsfallen ligger på olika plan. 

Framställningen pekar på att 2, 3 och 6 §§ LVU i sig utgör en betydande del av problemet. Ett 

annat problem finns i intressekonflikten mellan barnets och den unges skyddsbehov i förhål-

lande till Europakonventionens åttonde artikel som prioriterar familjens rätt till ett privatliv. 

Intressekonflikten uppstår då Barnkonventionens tredje artikel och skyndsamhetsprincipen 

understryker barnets bästa och vikten av ett snabbt agerande från myndigheternas sida. Båda 
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dessa faktorer kan komma att göra intrång på Europakonventionens åttonde artikel. Dessa 

problem påverkar direkt tillämpningen av 6 § LVU. På kort sikt kan problemet endast lösas 

genom att socialtjänsten och SN organiserar sin verksamhet och skapar rutiner som är tillräck-

ligt stringenta och likformiga för att möta lagens krav på snabbhet, kvalitet och rättssäkerhet. 

Lösningen av konflikten mellan Europakonventionen och Barnkonventionen med skyndsam-

hetsprincipen kräver mer omfattande åtgärder, detsamma gäller tolkningsproblemet med 

LVU. Ett alternativ är att genom ny lagstiftning åtgärda de problem som rekvisiten i 2, 3 och 

6 §§ LVU skapar, exempelvis genom att förtydliga rekvisitets kärnområde och göra det mät-

bart. Vidare kan problemet med Europakonventionens åttonde artikel lösas genom att Barn-

konventionen inkorporeras i Europakonventionen. Ett annat alternativt är att rättsordningen 

själv löser problemet genom att systemet skapar fler prejudikat, vilket kan bidra till en större 

klarhet i tolkningen av konventioner och lagen. Båda dessa alternativ skulle i sig eller i kom-

bination utgöra en önskvärd utveckling av gällande rätt. Lagändringen av 2 § LVU år 2003 

har ännu inte resulterat i ny praxis från RegR. Ny praxis för fall rörande barn till föräldrar 

med funktionsnedsättningar behövs för att förtydliga kombinationen av 2 och 6 §§ LVU.   

 

6.3. Påverkan på praktiskt socialt arbete 

I det sociala arbetet är rättssäkerheten för barn och unga beroende av att socialsekreterare, 

socialtjänst och SN har lättanvända verktyg i form av klara lagrum och lättanvänd praxis. 

Framställningen visar att dessa krav inte kan sägas vara uppfyllda med nuvarande system. Av 

framställningen framgår även att en mer pedagogisk redovisning av praxis skulle vara till stor 

hjälp för socialsekreterare och troligtvis även för de olika domstolarna. Detta skulle med för-

del kunna ske genom att socialstyrelsen gav tydliga rekommendationer som framförallt har 

sin grund i gällande praxis. Av de redovisade rättsfallen framkommer det att, för att möta alla 

de krav som verkligheten i form av fallen ställer på socialarbetaren krävs en bred utbildning. 

Det framkommer även att rättssäkerheten brister på ett flertal nivåer och i olika organisationer 

vad gäller ärendens handläggning. Faktorer som organisation och rutiner påverkar socialarbe-

tarens förmåga att arbeta effektivt och rättsäkert. Utöver detta sker bedömningar grundade på 

relativt svårtolkade lagrum. Socialarbetaren skall utifrån detta utreda ärenden som rör barn 

och ungas säkerhet, där barnets rätt till skydd skall ställas mot föräldrars rätt till sina barn. 

Vidare skall socialsekreteraren vid myndighetsutövning kunna bedöma hur svår en situation 

är i relation till barnets ålder, samt uppvisa särskild vaksamhet och observans för spädbarn. 

Även föräldrars omsorgsförmåga i relation till eventuella beteendestörningars inverkan på 
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omsorgsförmågan skall bedömas. Barnet eller den unges beteende utvärderas utifrån ett brett 

perspektiv kopplat till barnets ålder och utveckling. Ytterligare faktorer som socialsekretera-

ren kan behöva bedöma är djupet av en ungdoms eventuella missbruk av beroendeframkal-

lande medel, eller djupet av kriminella verksamhet. Även ungdomens socialt nedbrytande 

beteende kan komma att bedömas av socialsekreteraren. Till sin hjälp kan socialsekreterare ha 

tillgång till olika områdesexperters utlåtanden. Socialsekreteraren skall sammanställa dessa 

inför en eventuell redovisning vid domstolsförhandling. Här kan framställningen konstatera 

att även om alla insatser gjorts för att utreda och hjälpa den behövande så betyder dessa åtgär-

der ingenting om inte rättsordningens regler följs. Det sociala arbetet kan betraktas som ett 

terapeutiskt förändringsarbete i förhållande till välfärdssamhällets normer och värderingar, 

samtidigt som socialarbetare skall beakta det rättsliga perspektivet. Socialarbetare kan därför 

hamna i ett spänningsfält mellan juridiska och terapeutiska bedömningar. Detta innebär kon-

kret att rättssäkerheten i tolkning och tillämpning av lagen riskerar att brista i samtliga rätts-

säkerhetsprinciper. Framställningen visar att socialarbetare agerar utanför lagens gränser och 

att lokala riktlinjer ofta används istället för lag, vilket utgör ett mönster som tyder på ett antal 

funktionsfel i rättsordningen som undergräver rättssäkerheten.  

 

Dessa fel och brister som framställningen synliggjort är på sätt och vis dess generella slut-

satser. Nedan följer de mest allvarliga brister som lyfts fram i framställningens granskade 

rättsfall:  

a) Rättssäkerheten uppfylls inte alltid vid tillämpningen av 6 § LVU. 

b) En förstärkning av socialarbetarnas juridiska kompetens bör ske i syfte att garantera 

rättssäkerhet. 

c) Rekvisiten i 2, 3 och 6 §§ bör förtydligas, alternativt behövs en betydligt utökad praxis. 

d) Praxis från RegR bör redovisas mer pedagogiskt för att skapa den användarvänlighet 

som krävs. 

6.4. Förslag till fortsatt forskning 

Socialtjänstens vård och omsorgsinriktade kultur har enligt framställningen problem att sam-

verka med det juridiska systemet. Denna brist är av mycket allvarlig natur och risken är till 

synes att rättsäkerheten sätts ur spel. Framställningens belysning av dess viktigaste fynd utgör 

också grunden för dess rekommendation till tänkbara uppslag för fortsatt forskning. Nedan 

följer förslag till vidare forskning: 
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a) Forskning för att klarlägga kravet på djup och omfattning av den juridiska kompeten-

sen som krävs i socialt arbete bör snarast inledas. Forskningen bör här ta fasta på soci-

alarbetares och domstolars erfarenheter av vad som krävs för att säkerställa rättssäker-

heten vid främst LVU fall. Resultatet bör presenteras så att det i ett senare skede kan 

tillämpas av de organisationer som utbildar socialarbetare. 

b) Fördjupad forskning avseende rekvisittolkning hos socialarbetare bör ske. Skillnader 

mellan tolkningen skall därefter fastställas i syfte att anpassa socialarbetarens kunskap 

till det juridiska systemet. 

c) Pedagogisk forskning för att ta fram en användarvänlig redovisningsvariant av praxis i 

syfte att öka rättssäkerheten bör snarast inledas. Systemet skall ha som mål att nyttjan-

det av praxis skall bli så användarvänligt att det på sikt gör användandet av lokal praxis 

överflödig.  

d) Nuvarande i socialtjänsten förekommande utredningsmodeller för LVU-fall bör utvär-

deras ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Användarvänlighet och täckningsförmåga i de oli-

ka metoder som i dag används skall inledningsvis utvärderas. Slutligen bör en täckande 

nationell standard tas fram som uppfyller rättsstatens samtliga krav på handläggningen 

av ett LVU-ärende. Denna modell bör utformas så att den på sikt kan integreras med 

utbildningen av socialarbetare i deras funktion som utredare vid LVU-fall.  
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Bilaga – Definition av begrepp 

Nedan följer väsentliga begrepp som används under uppsatsen: 

 

 Anhängiggörande: Ett ärende anhängiggörs då det registreras, vilket innebär att myndighe-

ten är skyldig att fatta ett beslut i ärendet
74

. 

 Ex Officio: Ett förfarande som innebär att myndigheten själv är skapare av ett ärende base-

rat på information som kommit myndigheten till handa
75

.  

 Handläggning: De rutiner, regler och på vilket sätt ett ärende bereds för att uppfylla for-

mella krav från egen myndighet eller andra förvaltningar som skall arbeta med ärendet. 

Exempel på handläggning är att journalföra händelser och beslut som rör ett ärende
76

. 

 Interimistiskt beslut: Ett beslut fattat av domstol som gäller till annat beslut meddelas ge-

nom avgörande i rätten.
77

   

 Myndighetsutövning: Befogenhet för enskilda att bestämma om rättighet, skyldighet, för-

mån, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande. I myndighetsutöv-

ningen ligger förvaltningarnas makt varför myndighetsutövning precis som beslutsfattning 

i övrigt måste ske med stöd av lag
78

.  

 Rekvisit: Förutsättningar för att en lag eller en paragraf skall vara tillämpbar. Rekvisitet 

har ett kärnområde inom vilket ett beteende kan sägas överensstämma med lagens syfte: 3 

§ LVU är med säkerhet tillämpbar på en ungdom som injicerar heroin frekvent. Rekvisitet 

har även ett ytterområde som där det är tveksamt om rekvisitet är uppfyllt: En ungdom har 

rökt hasch 10 gånger det senaste halvåret - Det är här tveksamt om det går att tillämpa 3 § 

LVU.
79

 

 Rättslikhet: Lagen skall likna andra länders motsvarande lag.
80

 

  Rättssäkerhet: Myndigheter skall vara opartiska, den åtalade skall ha insyn och kontroll 

över processen genom att han eller hon skall kunna förutse myndigheters handlande.
81

  

 Rättstillgänglighet: Den enskilde skall ha tillgång och möjlighet att få sin sak prövad i 

domstol.
82
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 Rättstrygghet: Myndighetsutövningen sker enligt lag och utgör förutsättningen för det de-

mokratiska samhället.
83

 

 Ärende: Ett ärende uppkommer då någon anmäler eller ansöker om något vid en myndig-

het. Ärenden som socialtjänsten tar emot skall utredas, detta framgår av SoL 11:1.
84

    

 Överklagan: Någon försöker få ett beslut hävt eller förändrat i en högre instans än den in-

stans som meddelat beslutet. Ansökan om överklagan lämnas till den myndighet som med-

delat beslutet som någon vill överklaga, vilket framgår av FL 23 § andra stycket. I 41 § 

LVU fastställs bland annat att SN:s beslut får överklagas hos LR. Alla parter i ett LVU-mål 

har därför rätt att överklaga ett beslut under förutsättning att beslutet är överklagbart.
85
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 Vissa beslut får inte överklagas och det framkommer exempelvis i 41 § LVU att beslut om läkarundersökning 

inte får överklagas. 


