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SAMMANFATTNING 
Syftet med uppsatsen är att behandla tvångsomhändertagande av barn och unga och beskriva 

lagstiftningen, rättsprocessen samt vilka brister i lagen som har påvisats och ligger till grund 

för att ett förslag till en ny lag har lämnats in till riksdagen. I rapporten redogörs också 

omständigheter som ligger till grund för ett beslut om vård enligt LVU, på vilka grunder en 

förälder anses brista i sin omsorg och om det tas tillräckligt hänsyn med till barnperspektivet 

för att lagstiftningen ska anses vara tillräckligt rättssäker.  

Material till uppsatsen inhämtades från lag, förarbeten, praxis och doktrin och behandlades 

med traditionell juridisk metod. Resultatet av studien visar att lagen är i behov av ett förstärkt 

barnperspektiv och en tydligare definition om vad barnets bästa innebär. 
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INLEDNING 

BAKGRUND 
I alla tider och i de flesta kulturer har våld, övergrepp och försummelse av barn förekommit. 

Skillnaden nu mot då är att förr i tiden ansågs övergrepp mot barn vara en isolerad företeelse 

inom hemmets fyra väggar, föräldrars rätt att aga sina barn var självklar. I takt med förändrad 

lagstiftning och ökade kunskaper har dock allmänhetens syn på aga förändrats.
1
 Det var helt 

naturligt att samhället inte lade sig i hur barn hade det. Först under 1800-talet började 

samhället engagera sig i barnens välbefinnande och i slutet av 1800-talet kom den första 

arbetarskyddslagstiftningen rörande barn. År 1924 när den första barnavårdslagstiftningen 

infördes blev det möjligt för samhället att ingripa när barn behandlades illa i hemmet. 

Barnavårdslagen ersattes år 1960 av en ny lag där frivilliga stöd- och hjälpåtgärder betonades. 

Rättssäkerheten vid tvångsingripande förstärktes och fosterbarnen fick bättre skydd än 

tidigare.  

Idag är det samhällets ansvar att barnets rättigheter iakttas i de arbeten, beslut och åtgärder 

som rör det enskilda barnet. Samhället har också i ansvar att stödja och komplettera så att alla 

barn kan garanteras en trygg uppväxt. Den 1 januari 1982 trädde socialtjänstlagen i kraft, i 

samband med det upphörde den tidigare gällande barnavårdslagstiftningen. SoL 

kompletterades kort därefter av LVU och LVM. Huvudprincipen i socialtjänstlagen är att 

socialtjänstens befogenheter och insatser ska vara frivilliga. Är det inte möjligt att bereda vård 

på frivillig väg enligt socialtjänstlagens regler krävs beslut om vård enligt LVU.
2
  

De allra flesta barn som bor i Sverige mår och har det bra. Spädbarnsdödligheten är mycket 

låg, barnolycksfallen minskar och svenska barn är bland de fysiskt friskaste i världen. 

Samtidigt som svenska barn anses som friska och välmående tvångsomhändertas av olika 

anledningar barn varje år. Barn i utsatta situationer utgör inte någon homogen grupp. Man 

brukar därför dela in barn som lever i en utsatt situation i olika grupper; Barn som utsätts för 

fysiskt eller psykiskt våld och sexuella övergrepp, barn till missbrukare, barn till psykiskt 

sjuka, barn till utvecklingsstörda, barn till misshandlade kvinnor, barn som försummas och 

barn i ekonomiskt utsatta familjer. Det är inte helt ovanligt att många av barnen återfinns i 

mer än en grupp. Att barns fysiska hälsa generellt sett är bättre i stater där de ekonomiska 

villkoren är jämnt fördelade än i stater där levnadsvillkoren är väldigt olika är allmänt känt, 

därmed är den generella välfärdspolitiken ett av det viktigaste verktyget för att hjälpa och 

stödja barn.
3
  

Uppfattningarna och åsikterna om vad som är det bästa för ett barn är väldigt olika och 

varierar kraftigt, därmed är debatten om tvångsomhändertagande av barn komplicerad och 

känslig. Att hitta en balans mellan barnets bästa och rättssäkerheten för samtliga parter bör 

vara den mest centrala punkten i lagstiftningen. Alla barn har behov av vårdnad, stabilitet, 

trygghet, respekt, kärlek och acceptans av sina föräldrar. Ett av de mest grundläggande 

villkoren för en god uppväxtmiljö är att barnet upplever trygghet i både sin familj, i förskolan 

och i skolan.
4
 Samhälleliga normer och värderingar påverkar barns utsatthet, genom 

införandet av agaförbud enligt FB 6 kap 1 § har svensk rätt skapat en tydlig norm mot våld 

riktat mot barn. Det pågår ständigt ett aktivt arbete i samhället för att minska våldet inom 

familjen. Ett betydelsefullt komplement till samhällets insatser är arbetet att sprida FN:s 

                                                             
1 Prop. 2002/03:53 s. 34 
2 Ibid, s. 37-38 
3 SOU 2000:77 s. 53 
4 SOU 2000:77 s. 49 
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konvention om barns rättigheter. Det har bidragit till att fler barn och unga vet att det är en 

rättighet att inte bli slagna eller utnyttjade.
5
  

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med uppsatsen är fördjupa mig i LVU 2 §. En proposition till en ny lag har lämnats in 

till regeringen och jag vill undersöka varför LVU är i behov av en reformering. 

 Mina frågeställningar blir därför följande: 

 Är samhällets ansvar för barn och unga tillräckligt? 

 Är kritiken som riktats mot LVU befogad? 

METOD OCH MATERIAL 
Jag har använt mig av traditionell juridisk metod. För att inhämta material till uppsatsen har 

jag använt mig av lag, förarbeten, praxis och doktrin. 

AVGRÄNSNING 
Barn och unga kan enligt LVU bli omhändertagna på två olika grunder, enligt 2 § som syftar 

till den unges hemförhållanden eller enligt 3 § som syftar till den unges eget beteende.  

Jag har valt att avgränsa uppsatsen till att endast beröra LVU 2 §, de så kallade miljöfallen 

som avser situationer där brister i barnets hemmiljö medför risk för att barnets hälsa eller 

utveckling skadas. Jag har även valt att främst förhålla mig till svensk rätt.

                                                             
5 Prop. 2002/03:53 s. 50 
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BARNETS RÄTTIGHETER ENLIGT SVENSK LAG OCH FN:S 

BARNKONVENTION 

Barns rätt, och frågor kring barns livsförhållanden och samhällets ansvar regleras i nationell 

rätt, men också i Europakonventionen, Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, EU:s rättighetsstadga och Barnkonventionen.
6
   

År 1989 antog FN en konvention om barnets behov och rättigheter, en konvention som tog 

närmare 10 år att färdigställa. Sverige var en av de första staterna som undertecknade och 

ratificerade konventionen, numera har de flesta av världens stater anslutit sig till den. Till 

skillnad mot FN:s beskrivning av barnets rättigheter är Barnkonventionen bindande för de 

stater som skrivit under den. Det innebär att dessa stater är bundna att se till att deras 

lagstiftning stämmer överens med de bestämmelser som återfinns i konventionen.
7
 

Barnkonventionen sätter barnet i centrum och beskriver barnets behov som rättigheter. I 

konventionen betraktas barnet som en självständig individ med eget värde och egna 

rättigheter och inte som föräldrarnas egendom.
8
  Eftersom inga barn var involverade i 

framställningen av Barnkonventionen är det vuxensamhällets sätt att se på barns behov som 

finns beskrivet.
9
 

Svenska domstolar och andra myndigheter är inte bundna av Barnkonventionen, lagstiftaren 

är dock skyldig att se till att den svenska lagstiftningen stämmer överens med den. Enligt 

FN:s Barnkonvention definieras barn som varje människa under 18 år. Detta stämmer överens 

med svensk lag som föreskriver att människor under 18 år är omyndiga. Den svenska lagen 

och Barnkonventionens beskrivning gällande föräldrars rättigheter och skyldigheter stämmer 

över lag väl överens.
10

 

Syftet med många av Barnkonventionens artiklar är att ge barnet ett särskilt skydd i 

situationer där vuxna kränker barnet. Enligt artikel 3 ska barnets bästa alltid komma i främsta 

rummet när det gäller alla åtgärder som rör barn. Denna grundläggande princip gäller åtgärder 

som vidtas av offentliga organ och privata välfärdsinstitutioner, det som är bäst för barnet ska 

i första hand vara vägledande vid alla beslut och åtgärder gällande barn. Barnkonventionens 

fyra viktiga grundprinciper och som ska utgöra barns grundläggande behov beskrivs i 

konventionen enligt följande: 

 Barnets bästa ska sättas i främsta rummet. 

 Barnet ska skyddas mot alla former av diskriminering. 

 Barnet har rätt till liv och utveckling. 

 Barnet har rätt att säga sin mening och få den respekterad.
11

  

  

                                                             
6 Eneroth, E. Juridik för socialt arbete, 2004, s. 109 
7 Ewerlöf, G. och Sverne, T. Barnets bästa: Om föräldrars och samhällets ansvar, 2004, s. 167 
8 SOU 2000:77 s. 10 
9 Ibid, s. 51 
10 Ibid, ss. 22 och 34 
11 SOU 1997:116 s.51 
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Från allra första början var inte barnets rättigheter nämnda överhuvudtaget i de svenska 

lagarna. Från och med 1983 har detta dock förändrats och numera återfinns en liknande 

bestämmelse i FB 6 kap 2 § där det beskrivs att barnets bästa ska komma i främsta rummet 

vid avgörande frågor om boende, vårdnad och umgänge. I föräldrabalken regleras förhållandet 

mellan föräldrar och barn, barns rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Samhällets 

skyddsnät för barn och unga återfinns i SoL och LVU. Enligt SoL har samhället det yttersta 

ansvaret för att barn och ungdomar ska växa upp under goda levnadsförhållanden. 
12

 

  

                                                             
12 Ibid, ss. 24 och 36 
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ANSVAR FÖR BARNET 

SAMHÄLLETS ANSVAR FÖR BARNET 
I många situationer kan det vara svårt för barnet att själv tillvarata sina rättigheter. Därför 

finns kommunens socialnämnd, en myndighet som är till för att hjälpa de barn som har behov 

av hjälp som inte kan tillgodoses av föräldrarna. Enligt socialtjänstlagarna ska socialnämnden 

verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden och särskilt stöd ska riktas 

mot de barn och unga som visar tecken på ogynnsam utveckling. Socialnämnden är också 

skyldig att se till att barnet får vård och fostran utanför det egna hemmet och ska även se till 

så att barn i nära samarbete med hemmet utvecklar en allsidig personlighetsutveckling samt 

tillgodose de särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas i samband med när vårdnad, 

umgänge och adoption avgjorts.  

Socialnämndens skyldighet att inleda utredning utan dröjsmål och behov av högsta prioritet 

framgår i SoL 11 kap 1 §. En utredning inleds genom ansökan eller på annat sätt kommit till 

nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd. Det krävs alltså någon form av 

bedömning innan en utredning kan starta.
13

 Enligt SoL 14 kap 1 § finns en 

anmälningsskyldighet för vissa myndigheter och tjänstemän när det gäller barn som är i behov 

av hjälp. Denna anmälningsskyldighet gäller för: 

1. Myndigheter vars verksamhet rör barn och unga. 

2. Anställda vid de myndigheter som avses under punkt 1. 

3. Läkare, lärare, sjuksköterskor och barnmorskor.  

De som har anmälningsskyldighet har också en skyldighet att lämna ut uppgifter som kan vara 

av betydelse för utredningen.
14

 

Socialtjänstens ansvar för barn och unga skiljer sig från ansvaret för andra grupper på två sätt. 

Först och främst har barn och ungdomar som regel ingen bestämmanderätt utan står under 

sina föräldrars ansvar, vilket innebär att socialtjänsten i arbetet med barn och unga blir en 

slags ”mellanhand”. En annan skillnad är myndigheternas ansvar för barn och unga som 

sträcker sig längre än ansvaret för vuxnas levnadsförhållanden. I de utredningar som rör barn 

och unga har socialtjänsten relativt stora rättsliga befogenheter. Myndigheten kan inhämta 

information och vidta utredande åtgärder utan samtycke, men ska samtidigt beakta frivillighet 

och självbestämmande samt respektera den personliga integriteten. Men är det fråga om så 

alarmerade förhållanden att det finns risk för skada måste socialtjänsten vidta de åtgärder som 

bedöms nödvändiga. Om vårdnadshavare och beslutsmogna unga motsätter sig kontakt och 

insatser kan det vara aktuellt med ett ingripande med stöd av LVU. Utredningar som 

genomförs av socialtjänsten måste ha goda beslutsunderlag och godtagbara bedömningar. Står 

det inte klart varför socialtjänsten inleder en utredning är det varken rättssäkert, försvarbart 

eller legitimt att samhället ingriper i den enskildas privatliv.
15

 

Som komplement till de grundprinciper och krav som ställs på socialtjänstens arbete med barn 

och unga ska även socialtjänsten förhålla sig till ytterligare grundprinciper gällande barnets 

bästa och barnets rätt att komma till tals. Socialtjänsten ska i varje enskilt fall och situation 

göra en bedömning av barnets bästa. I SoL-ärenden ska barnets bästa beaktas, utredas och 

redovisas och ses som ett intresse bland flera när beslut fattas. I LVU-ärenden ska alltid 

barnets bästa ges företräde. Socialtjänsten ska även i sitt arbete ge barn möjlighet att komma 

                                                             
13 Eneroth, E. Juridik för socialt arbete, 2014, s.70 
14 Prop. 1989/90:28 s. 101 
15 Eneroth, E. Juridik för socialt arbete, 2014, ss. 142-143 
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till tals och få ge uttryck för sin vilja och inställning, samt ge förutsättningar till delaktighet 

och tillgång till relevant information.
16

 Sverige har successivt tagit in konventionens artiklar i 

både SoL och LVU. Socialtjänstlagens portalparagraf svarar mot artikel 3 i konventionen och 

principen är även grundläggande för LVU.  

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

Med barn avses varje människa under 18 år (SoL 1 kap 2 §). 

 

 Vid beslut enligt denna lag skall vad som är bäst för den unge vara avgörande.  

(LVU 1 § 5 st).
17

  

 

Det är av största vikt att socialtjänsten som är samhällets yttersta skyddsnät består av personal 

med god kompetens eftersom en stor del av deras arbete består av att göra svåra och 

komplexa bedömningar och fatta avgörande beslut som resulterar i stora förändringar för 

samtliga inblandade. Det är kommunens ansvar att se till så att socialtjänsten har de resurser 

som krävs för att leva upp till lagstiftningens intentioner och krav, det är därför även viktigt 

att de förtroendevalda har stor kompetens och engagemang inom området.
18

  

  

                                                             
16 Ibid, s. 123 
17 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8404/2009-126-182_2009126182_rev.pdf s.17 
18 Prop. 2002/03:53 s. 54 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8404/2009-126-182_2009126182_rev.pdf%20s.17
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FÖRÄLDRARNAS ANSVAR FÖR BARNET 
Föräldrarnas ansvar för barnet återfinns huvudsakligen i Föräldrabalken. Enligt FB kap 6 

framgår att barn står under deras vårdnadshavares vårdnad och de ansvarar för barns 

personliga förhållanden och behov. Vårdnadshavarens rättigheter och skyldigheter att 

bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter återfinns i FB 6 kap 11 §.
19

 År 

1993 gjordes ett tillägg gällande föräldrarnas ansvar. I syfte att förhindra att barnet orsakar 

skada för någon annan ska vårdnadshavaren se till så att barnet står under uppsikt. I BrB 23 

kap 6 § finns också bestämmelser om straffansvaret för vårdnadshavare som inte har sett efter 

sin uppsiktsplikt. Den faktiska vårdnaden, det vill säga den dagliga omsorgen om barnet kan 

lämnas över till någon annan. Om någon annan än vårdnadshavaren har den faktiska 

vårdnaden behöver det specificeras om det rör sig om stadigvarande vård och fostran. Vid 

beslut om stadigvarande vård och fostran för barnet hos annan än vårdnadshavaren krävs 

medgivande enligt SoL 6 kap 6 § hos socialnämnden.
20

 Är barnet omhändertaget enligt LVU 

är det socialnämnden som bestämmer över den faktiska vårdnaden, föräldrarna har kvar 

rättsliga vårdnaden men med en mycket begränsad bestämmanderätt.  

Barnkonventionens ingress inleds med betoning på att familjen måste ges skydd och bistånd, 

och att barnet bör växa upp i en miljö med lycka, kärlek och förståelse för att kunna uppnå 

fullständig och harmonisk utveckling av sin personlighet. Ansvaret för att familjen ska ges 

skydd och bistånd ligger på samhället. Utifrån barnets perspektiv ska samhället ansvara för att 

familjen får det skydd och bistånd som behövs för att kunna ge barnet kärlek och en god 

uppfostran.
21

 

                                                             
19 Eneroth, E. Juridik för socialt arbete, 2014, s. 111 
20 Ibid, s. 44 
21 SOU 2000:77 s. 53 
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BARNETS RÖST 
Enligt SoL 11 kap 10 § och LVU 36 § är den unge part och har talerätt i de mål som rör 

denne. En av Barnkonventionens grundläggande principer är enligt artikel 12 barnets rätt att 

komma till tals och bli hört. Principen ger ingen möjlighet till myndigheterna att själv avgöra 

om barnet ska höras eller inte. Det finns ingen nedre åldersgräns enligt Barnkonventionen för 

när barnet ska få komma till tals, det ligger på myndigheternas ansvar att utveckla metoder för 

att även ett mycket litet barns röst ska höras.
22

  

Enligt SOU 2000:77 behöver barnets rätt stärkas i rättsprocessen, men framförallt vid 

domstolsförhandlingar. Särskilda krav ska ställas på de som förordnas som offentligt biträde 

åt den unge. Eftersom det offentliga biträdes främsta uppgift är att stärka barnets ställning 

genom att vara barnets språkrör i processen är det väldigt viktigt att den som förordnas ska ha 

särskild fallenhet och kunskaper, till exempel förmågan att kommunicera med barnet och 

kunna förklara för barnet på ett begripligt sätt vad som händer och varför.
23

 De senaste åren 

har barnets rättigheter förstärkts i både SoL och LVU. Barnet har numera rätt att få sina behov 

och förhållanden utredda av socialnämnden, komma till tals i utredningen och få påverka sin 

sak, få information om vad som kommer att hända och hjälp att förstå samt få sina intressen 

bevakade i domstolen och komma till tals genom det offentliga biträdet.
24

 Ett välkänt problem 

är att barn och unga som är föremål för utredning enligt SoL och LVU ”försvinner” i 

utredningsmaterialet. På senare år har socialnämnden lagt mycket arbete på att förbättra 

barnperspektivet i barnavårdsutredningarna.
25

 

Barn över 15 år har processbehörighet i mål och ärenden enligt socialtjänstlagen och LVU. 

Det innebär att de har rätt att själva föra sin talan och kan själva överklaga beslut. Barn under 

15 år är inte processbehöriga utan deras talan måste föras av en ställföreträdare. Enligt LVU 

har barn under 15 år ingen självklar rätt att få uttrycka sin åsikt i frågor enligt 

tvångsomhändertagande. Det är istället barnets offentliga biträden och socialnämndens 

företrädare som bedömer om barnet ska få komma till tals i utredningen och om det barnet 

säger ska vidarebefordras till domstolen.
26

  

Eftersom Sverige har förbundit sig att ha en lagstiftning som stämmer överens med 

Barnkonventionen får det inte råda någon tvekan om att den unge alltid har rätt att uttrycka 

sin åsikt och få den beaktad. Barnets rätt att komma till tals och uttrycka sin åsikt ska gälla på 

alla nivåer och i allt som rör barnet.
27

 

 

  

                                                             
22 Ibid, s. 70 
23 Ibid, s. 13 
24 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8404/2009-126-182_2009126182_rev.pdf s.11  
25 SOU 2000:77 s. 65 
26 Ibid, s. 74 
27 Ibid, ss. 76-77 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8404/2009-126-182_2009126182_rev.pdf
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LAGEN OM VÅRD AV UNGA 

STATISTIK 
De flesta barn i Sverige lever under trygga och goda förhållanden tillsammans med sina 

föräldrar och syskon. Men det finns barn runt om i landet som lever i olika slag av utsatthet 

och där är det samhället som har ett ansvar för dessa barn och ungdomar enligt 

socialtjänstlagen 2001:453 och lagen 1990:52 med särskilda bestämmer om vård av unga. 

Syftet med LVU är att trygga samhällets möjligheter att alltid kunna ge barn och unga det 

skydd och den vård och behandling som behövs. Ett sådant omhändertagande innebär att 

föräldrarnas bestämmanderätt över barnet begränsas i den omfattning som krävs för att vården 

ska kunna genomföras.
28

 

I genomsnitt är ett barn i varje skolklass omhändertaget i samhällsvård någon gång under sin 

uppväxt. Den 1 november 2013 fick 22 700 barn och unga vård enligt SoL och/eller LVU. 24 

procent av dessa fick vård enligt LVU och 1 procent blev omedelbart omhändertagna. Av de 

barn och unga som fick vård enligt LVU (exklusive omedelbart omhändertagande) under 

2013 åberopades brister i hemmiljön enligt 2 § som skäl för cirka 76 procent av fallen. 13 – 

17 år är den vanligaste åldersgruppen för barn och unga som omhändertas.
29

  

ANSÖKAN, ANMÄLAN ELLER KÄNNEDOM PÅ ANNAT SÄTT 
När socialnämnden genom ansökan, anmälan eller på annat sätt fått kännedom om ett fall som 

kan leda till att åtgärd krävs ska utan dröjsmål inleda en utredning enligt SoL 11 kap 1-2 § §. 

Socialnämnden i den kommun där den unge har sitt boende beslutar om det finns skäl att 

ansöka om beredande av vård av unga med stöd av LVU hos Förvaltningsdomstolen, som är 

det organ som slutligen fattar beslutet i frågan. Förvaltningsdomstolens verksamhet vilar på 

förvaltningslagen  och förvaltningsprocesslagen.   

Om det föreligger en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas och om man 

inte kan finna en lämplig och godtagbar samförståndslösning och när hjälp enligt 

Socialtjänstlagen inte kan ges är socialnämnden skyldig att ta initiativ till 

tvångsomhändertagande enligt LVU. Det är den unges skydds- eller vårdbehov som är 

huvudmålet för socialnämndens insatser, lagen ska inte användas för att tillgodose ett 

samhällsintresse.
30

 I första hand bör insatser på frivillig väg i hemmen ske, är dessa insatser 

inte tillräckliga ska stöd och skydd ges utanför hemmet och med stöd av LVU.
31

   

  

                                                             
28 Norström, C. och Thunved, A. Nya sociallagarna, 2009 
29 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19485/2014-9-1.pdf s. 11 
30 Ibid, s. 24 
31 Eneroth, E. Juridik för socialt arbete, 2014, s. 130 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19485/2014-9-1.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19485/2014-9-1.pdf
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VÅRD ENLIGT LVU 

ALLMÄNT 
LVU är samhällets möjlighet till att trygga barn och ungas behov av vård och stöd. I LVU 

skiljer man på två olika situationer: 

2 § Miljöfallen – När den unges hälsa eller utveckling riskeras på grund av brister i hemmet så 

som misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i 

hemmet. Det gäller vanligtvis små barn eller barn som inte nått upp i övre tonåren. LVU 

tillämpas när det är fråga om att skydda barnet, när vårdnadshavaren utsätter barnet för 

olämplig behandling eller underlåtenhet att ge barnet den vård och det skydd den behöver. 

3 § Beteendefallen – Om den unges hälsa eller utveckling utsätts för en påtaglig risk att 

skadas på grund av hans eller hennes eget beteende och rättelse inte kan ske på frivillig väg, 

är socialnämnden skyldig av ansöka om att den unge omhändertas för vård.   

I LVU 2 § anges de förutsättningar som kan leda till att ett barn bereds vård med stöd av LVU 

på grund av förhållandena i hemmet (miljöfallen): 

 Fysisk eller psykisk misshandel 

 otillbörligt utnyttjande 

 brister i omsorgen, eller 

 något annat förhållande i hemmet.
32

  

FYSISK ELLER PSYKISK MISSHANDEL 
Med misshandel avses både fysisk och psykisk misshandel. Med psykisk misshandel avses att 

den unge utsätts för psykiskt lidande genom upprepande och systematiska kränkningar, 

nedvärderingar eller terrorisering.
33

 Socialnämnden har möjlighet att ingripa med stöd av 

LVU på grund av fysisk misshandel även om det inte går att slå fast vem som är 

gärningsmannen eller om det inträffade inte kan hänföras till misshandel enligt BrB. 

Nämnden behöver inte avvakta eller ta hänsyn till resultatet av en eventuell polisutredning 

utan kan göra en självständig bedömning av barnets behov av skydd och stöd. Uppgifter från 

en eventuell polisutredning kan vara värdefulla som en del i utredningen men nämndens 

bedömning ska grundas på barnets hela situation.
34

 

OTILLBÖRLIGT UTNYTTJANDE 
Begreppet otillbörligt utnyttjande avser i första hand att någon av föräldrarna utnyttjar barnet 

sexuellt. Sexuella övergrepp omfattar alla former av sexuella handlingar som ett barn utsätts 

för av en annan person. Det kan handla om verbala sexuella anspelningar, att någon blottar sig 

inför barnet, beröring med sexuella anspelningar, att barnet utnyttjas i pornografiskt syfte eller 

genom fullbordade samlag som utgör den allvarligaste formen av sexuella övergrepp.
35

 Det 

kan också röra sig om fall där föräldrarna lägger ett så stort ansvar för familjen på barnet när 

det gäller att ta hand om syskon eller föräldrar att barnet riskerar att ta skada av det.
36

 

 

                                                             
32 SOSFS 1997:15, s. 23 
33 Prop. 1989/90:28, s. 65 
34 SOU 2015:71, s. 290 
35 Prop. 2002/03:53, s. 47 
36 Prop. 1989/90:28, s. 65 
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BRISTANDE OMSORG 
I de fall där ett omhändertagande sker med stöd av LVU 2 § skall socialnämnden styrka att 

föräldrarna brister i omsorgen om sina barn. Med uttrycket ”brister i omsorgen” avses att 

barnet utsätts för vanvård eller inte får det skydd som är nödvändigt med hänsyn till ålder på 

barnet. Ett exempel på en situation där bristande omsorg uppkommer är när vårdnadshavarna 

inte ser till att barnet får den sjukvård eller medicinska behandling som krävs eller när 

vårdnadshavarna på grund av psykiska problem eller missbruk inte ger barnet den stimulans 

den behöver för att utvecklas på ett normalt sätt. Brister i omsorgen avser även situationer då 

barnet utsätts för vanvård, genom exempelvis allvarlig misskötsel av hygien, mat och kläder.
37

 

Bristande omsorg finns i många olika kategorier och grader, den kan vara mer eller mindre 

allvarlig, kortare eller längre varaktighet och den kan vara permanent eller situationsbetingad. 

Genomgående för alla kategorier inom bristande omsorg föreligger brist på respekt för barnets 

behov, avvisande och likgiltighet. Ibland handlar det om bristande förmåga att engagera sig i 

barnet och prioritera barnets grundläggande behov framför sina egna, det kan samtidigt även 

röra sig om en överdrivet stark och irrationellt engagemang i barnet.
38

  

Bristande omsorg kan vara svårt för omgivningen att upptäcka, det kan skylas över av både 

föräldrar och barn. Varken för sig själva eller för andra erkänner föräldrarna att de utsätter 

sina barn för vanvård eller övergrepp. Barnen försöker ofta dölja för sin omgivning hur dåligt 

de har det och är ofta oerhört lojala mot sina föräldrar, barnen känner ofta ett ansvar för sina 

föräldrar och skuld för den bristande omsorg de utsätts för.
39

 Barnet upplever sig ofta som den 

”skyldige”, den sociala skammen kan ofta vara väldigt belastande för många barn.
40

   

Brister i omsorgen kan även föreligga om barnet inte behandlas på ett adekvat sätt i 

förhållande till sin ålder.
41

 Det kan således även uttrycka sig i fall där konflikter mellan 

föräldrarna präglar hemmiljön. I konflikter mellan föräldrar får barn många gånger hamna 

emellan så att deras utveckling kommer i fara eftersom barn är känsliga för problem i familjen 

och missförhållanden i hemmiljön.
42

 Barnet hamnar i en permanent lojalitetsplikt vid 

skilsmässa hos föräldrarna. Ångest och förvirrade känslor är vanligt förekommande.
43

 I fall 

där vårdnadshavarna lämnar över för stort ansvar för barnet till andra personer kan brister i 

omsorgen föreligga. Eller när föräldrarna lämnar barnet i olika miljöer i sådan omfattning att 

det kan bli skadlig för barnet, ständiga flyttningar kan till slut medföra att barnet riskerar att 

inte få den kontinuitet, trygghet och möjlighet att knyta an till de vuxna som de behöver.
44

 

 

Kritik har riktats mot uttrycket brister i omsorgen. Att rekvisitet kan innehålla praktiskt taget 

alla risker och problemsituationer en familj kan råka ut för. Trots denna kritik har brister i 

omsorgen haft samma ordalydelse i lagtexten under alla år. 

 

  

                                                             
37 Eneroth, E. Juridik för socialt arbete, 2014, s.131 
38 Killen, K. Svikna barn, 1999 s. 54 
39 Ibid, s. 14 
40 Ibid, s. 43 
41 Prop. 1989/90:28, s. 107 
42 SOSFS 1997:15 
43 Killen, K. Svikna barn, 1999, s. 45 
44 Prop. 1989/90:28 s. 107 
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ANNAT FÖRHÅLLANDE I HEMMET 
Med uttrycket ”något annat förhållande i hemmet” avses bland annat fall där 

missförhållandena i hemmet inte beror på vårdnadshavaren utan på till exempel dennes 

sambo. Det kan också röra sig om föräldrar som inte alls knyter an till sitt barn eller där en 

förälder lever i en sjuklig symbios med barnet. Med ”hemmet” menas både föräldrahemmet 

och annat hem där den unge vistas stadigvarande. Begreppet har en abstrakt betydelse och kan 

avse både bostaden men också alla de situationer då barnet direkt eller indirekt står under 

vårdnadshavarens inflytande.
45

 

  

                                                             
45 Ibid, s. 108 
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PÅTAGLIG RISK FÖR SKADA 
För att ett barn eller ungdom ska kunna vårdas med stöd av LVU 2 § måste en del rekvisitet 

kunna påvisas. Först och främst att det föreligger fysisk och psykisk misshandel, otillbörligt 

utnyttjande, brister i omsorgen eller annat förhållande i hemmet. Man måste även kunna visa 

på att en eller flera av dessa ovanstående faktorer medför en påtaglig risk för barnets hälsa 

och utveckling, med hälsa avses både psykisk och fysisk hälsa. Kunskaper om barns behov 

och utveckling är av grundläggande betydelse, i en del fall måste den sociala bedömningen 

kompletteras med läkarintyg, barnpsykiatriskt intyg, psykologutlåtande eller annat utlåtande 

av särskild sakkunnig.
46

 Risken får inte vara, ringa, obetydlig, oklar eller avlägsen utan måste 

vara påtaglig. Samtidigt som det ställs höga krav på den risk som ska finnas, påtalar dock 

propositionen att denna lag som är avsedd att ge ett skydd för barn aldrig får bygga på 

förutsättningen att barnet i fråga redan ska ha en konstaterad skada för att ett 

omhändertagande ska vara möjligt att genomföra.
47

   

RÅ 1995 REF 46 
Regeringsrätten har i några domar behandlat frågan om påtaglig risk för barnets hälsa eller 

utveckling föreligger eller inte. I mål RÅ 1995 ref 46 handlade det om det till följd av 

sjukdom eller psykisk störning hos vårdnadshavaren förelåg sådana brister i omsorgen om 

barnet som medförde en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skulle skadas. 

Regeringsrätten ansåg att i sådana sammanhang bör det krävas att det inte är enbart fråga om 

en ringa risk. Konkreta skaderisker måste finnas, riskfaktorer som påtalar en allvarlig 

inverkan på barnets hälsa eller utveckling måste kunna konstateras. Uttalanden av 

barnpsykiatriska experter har inte kunnat påtala skador hos barnet eller när eventuella skador 

kan väntas uppkomma. Regeringsrätten finner att det inte föreligger sådana brister i omsorgen 

som medför en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas. 

BARNETS BÄSTA 
Ett sista krav för ett tvångsingripande regleras i LVU 1 § 5 st. Det måste gå att visa på att vård 

med stöd av LVU är förenligt med barnets bästa. Att definiera barnets bästa är inte helt 

okomplicerat, det finns många olika uppfattningar, åsikter och intressemotsättningar kring just 

detta. Uppfattningen om vad som är barns bästa förändras ständigt och är inte heller det 

samma för varje barn.
48

 Vid alla åtgärder som rör barn och unga ska dock barnets bästa alltid 

komma i främsta rummet enligt artikel 3 i Barnkonventionen. Alla åtgärder, vare sig de vidtas 

av offentliga eller privata institutioner, domstolar, myndigheter eller lagstiftande organ ska 

efterleva denna princip. Detta innebär inte att barnets bästa alltid ska vara utslagsgivande, 

men att det ska väga tungt när beslut som rör barn fattas.
49

 Ett omhändertagande med stöd av 

LVU förutsätter att socialtjänsten genom sin utredning visar att samtliga rekvisit är uppfyllda. 

Barnets bästa kan därmed bli en avgörande faktor vid ett beslut om vård med stöd av LVU 

eller inte ska tillämpas.
50

  

Utredningen som socialtjänsten bedriver inför att ett beslut om omhändertagande enligt LVU 

2 § ska fattas måste visa och tydliggöra vilka brister som föreligger i hemmet, på vilket sätt 

det finns risk för skada och att denna risk är kopplad till miljöfaktorerna. Utredningen ska 

även visa på varför frivillig vård inte är möjligt, och till sist att den föreslagna vården är till 

barnets bästa. När man i utredningen tittar på olika avgörande faktorer pratar man främst om 

att en eller flera påvisade miljöfaktorer är en tillbakablickande prövning och risk- och 

                                                             
46 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/12728/1997-10-15_1997_15.pdf s.21 
47 Prop. 1989/90:28, s. 61 
48 SOU 2000:77, s. 63 
49 Ibid, s. 66 
50 Eneroth, E. Juridik för socialt arbete, 2014, s. 133 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/12728/1997-10-15_1997_15.pdf
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samtyckesrekvisiten samt barnets bästa är en framåtblickande prövning. Det är framförallt en 

prognos för framtiden som ska prövas.
51

 

Att lagens rekvisit i mångas ögon anses som vaga och öppna och lämnar ett stort 

tolkningsutrymme åt tillämparen. Både socialtjänsten och socialnämnden som ska fatta beslut 

i dessa ansökningar har förklarats med att dess utformning beror på att lagen ska vara flexibel 

och inte stängd för vissa formulerade situationer. Socialstyrelsen har även poängterat att vilka 

åtgärder som behöver vidtas behöver avgöras från fall till fall och barnets behov måste 

bedömas utifrån ett helhetsperspektiv. Socialtjänsten ska alltså göra en helhetsbedömning av 

barnets situation och behov av skyddsåtgärder i varje enskilt fall.
52

 Människors problem bör i 

socialtjänstens arbete ses i förhållande till deras totala livssammanhang.  

OMEDELBART OMHÄNDERTAGANDE 
I vissa situationer krävs ett omedelbart ingripande av socialnämnden, den möjligheten 

regleras i LVU 6 §. För att ett omedelbart omhändertagande kan ske måste två förutsättningar 

vara uppfyllda. Först måste det vara sannolikt att den unge behöver beredas vård enligt LVU, 

det måste även stå klart att rättens beslut inte kan avvaktas med hänsyn till risken för barnets 

hälsa eller utveckling.
53

 Beslut om omedelbart omhändertagande fattas av socialnämnden, 

men eftersom det ofta är bråttom och nämnden inte hinner sammankallas kan beslutet fattas 

av nämndens ordförande enligt LVU 6 § 2 st. Ett omedelbart omhändertagande är endast en 

provisorisk åtgärd och bör inte bestå längre än vad som är nödvändigt. En tidsperiod på fyra 

veckor brukar vara tillräcklig.
54

 

  

                                                             
51 Ibid, s. 133 
52 Ibid, s. 134 
53 SOS-rapport 1995:21, s. 87 
54 Prop. 1989/90:28, s. 77 
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FÖRÄLDRAR MED BRISTANDE OMSORGSFÖRMÅGA 
”De vuxna lär oss att skilja mellan gott och ont, tror de. Det som de inpräntar i oss är i 

verkligheten något helt annat. De hämnas sin barndom på oss” Axel Sandemose 1966 

Enligt FB 6 kap 1 § ska föräldrar och andra vårdnadshavare tillgodose barnet de 

grundläggande behov de har rätt till. Alla barn har rätt till trygghet, omvårdnad och god 

fostran. Barnets vårdnadshavare ansvarar även för att barnets får den tillsyn som behövs med 

hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter.  

Kari Killén, som forskat och skrivit mycket om föräldrafunktioner och omsorgsförmåga har 

definierat sju föräldrafunktioner som är av särskilt stor betydelse för barnets utveckling och 

självuppfattning. Dessa är förmågan att: 

 uppfatta barnet realistiskt 

 ha realistiska förväntningar på vilka känslomässiga behov som barnet kan 

tillfredsställa 

 ha realistiska förväntningar på barnets förmåga 

 engagera sig positivt i samspelet med barnet 

 känna empati med barnet 

 prioritera barnets grundläggande behov framför sina egna 

 bära egen smärta och frustration utan att avreagera sig på barnet.
55

  

Efter att i tidigare avsnitt definierat vad bristande omsorg är behöver vi veta vilka föräldrarna 

med bristande omsorgsförmåga är. Hur är de? Varför är de som de är? Följande dimensioner 

har efter en rad praktiska erfarenheter, klinisk litteratur och forskning visat vara det som kan 

påverka föräldrafunktionen negativt. 

 Psykiska problem 

 Känslomässig omognad 

 Förståndshandikapp 

 Missbruksproblem 

PSYKISKA PROBLEM 
Psykiska problem omfattar en rad olika symptom som kan uppkomma vid olika tidpunkter 

och med olika omfattning. Exempel på psykiska problem kan vara ångest, posttraumatiska 

stressyndromet, tvångspräglade tillstånd, okontrollerade aggressioner, självmordsbeteende 

och paranoida drag.  När man pratar om psykiska problem bör man skilja mellan 

situationsbetingade psykiska problem (när psykiska problem visar sig i kriser och sårbara 

perioder), moderata psykiska problem (när problemen bara i begränsad utsträckning stör 

föräldrafunktionen), allvarliga psykiska problem (förhindrar inte men stör på ett omfattande 

sätt föräldrarnas funktion i de flesta roller) och mycket allvarliga psykiska problem (de 

psykiska problemen gör föräldrarna funktionsodugliga i de flesta sociala roller.)   

Den vanliga formen av psykiska problem vid bristande omsorg gäller föräldrar som 

karakteriseras som depressiva, barnen utgör ofta ett överväldigande krav för föräldrar med 

dessa psykiska problem. Vid en riskbedömning vid fall rörande vårdnadshavare med psykiska 

problem ska hänsyn tas till hur varaktigt det psykiska tillståndet är för föräldern.  

                                                             
55 Hindberg, B. Barn till föräldrar med utvecklingsstörning, 2003 s. 39 
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I bedömningen ska även den friska vårdnadshavarens och andra personer i barnets sociala 

nätverk förmåga att skydda barnet observeras.
56

 

RÅ 1992 REF.6 
I mål RÅ 1992 ref.6 omhändertas en tvååring av socialnämnden för vård enligt LVU eftersom 

barnets mamma på grund av sina psykiska problem inte kunde ge barnet tillräcklig 

omvårdnad. Enligt socialtjänsten och som grund till omhändertagandet var att barnet 

upplevdes distanslös och med ett överdrivet kontaktsökande. Socialtjänsten ansåg i sin 

anmälan att kontaktsökandet tydde på brister i omsorgen och i relationen med mamman. 

Domstolen fann däremot i sitt beslut att de påtalade bristerna inte var av allvarlig karaktär och 

att det inte förekom skäl nog för vård enligt LVU.  

FÖRSTÅNDSHANDIKAPP 
I slutet på 1800-talet trodde man att den utvecklingsstörde kunde normaliseras genom 

utbildning och pedagogik. Man upptäckte dock kort därefter att dess svårigheter inte handlade 

om otillräcklig utbildning utan om brister i förmågan att lära.  

Innebörden av begreppet handikapp är inte entydig. Handikapp är något relativt enligt FN:s 

standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder och skall 

därefter inte ses som ett mediciniskt tillstånd hos individen utan som en svårighet i mötet 

mellan den enskilde och samhället.
57

 Man brukar dela in handikappet i olika nivåer där WHO 

använder en fyrgradig skala för att bestämma nivån på utvecklingsstörningen.
58

 I Sverige 

räknar man med att ungefär en fjärdedel av de utvecklingsstörda är lindrigt utvecklingsstörda.  

Intelligenskvot 50-70 – lindrig utvecklingsstörning 

Intelligenskvot 35 -50 – måttlig utvecklingsstörning 

Intelligenskvot 20-35 svår utvecklingsstörning 

Intelligenskvot <- 20 djup utvecklingsstörning 

Begreppet förståndshandikapp används för att beteckna de föräldrar som är psykiskt 

utvecklingsstörda. Det är först och främst vanvård som de förståndshandikappade föräldrarna 

utsätter sina barn för. Man har även kunnat observera fysiska skador och övergrepp i vissa 

fall. Förståndshandikappade föräldrar har ofta svårt att tänka på flera saker samtidigt och att 

se samband. Föräldrarna har ofta problem med begreppet tid, både att förstå klockan och att 

tänka i timmar, dagar och veckor. Detta kan få konsekvenser för deras sätt att klara de 

grundläggande vardagliga rutiner som att äta, sova och klä på sig. Många föräldrar med 

förståndshandikapp klarar att lära sig de enkla och praktiska föräldrafunktionerna men saknar 

förmågan att förstå barnets olika behov. Föräldrarna kan ofta tränas i en rad praktiska 

funktioner, men att utveckla dessa i takt med barnets utveckling är något som övergår deras 

förmåga.
59

  

När det gäller omhändertaganden av barn till utvecklingsstörda föräldrar ställs man inför 

svåra bedömningar på ett annat sätt än jämfört med vid andra omhändertaganden. Svårigheter 

kan uppstå bland annat vid gränsdragningen kring föräldrars möjligheter att ta emot hjälp och 

stöd och vilka brister barnet kan leva med och ändå få tillräckligt goda levnadsvillkor. Särskilt 

viktigt i dessa fall är att se till att barnet inte får för lite intellektuell eller känslomässig 

stimulans. I socialstyrelsens rapport Barnet i rättsprocessen konstaterades bland annat att både 

                                                             
56 Ewerlöf, G. och Sverne, T. Barnets bästa: Om föräldrars och samhällets ansvar, 2004, s. 75 
57 Hindberg, B. Barn till föräldrar med utvecklingsstörning, 2003, s. 56 
58 Kollberg, E. Omstridda mödrar, 1989, s. 26 
59 Killen, K. Svikna barn, 1999, s. 152 
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domstolar och socialnämnder har svårt att tala klartext när det gäller utvecklingsstörda 

föräldrar. Ofta beskrivs inte handikappet och dess konsekvenser i utredningarna, och i många 

domar saknas uppgifter om föräldrarnas funktionshinder. Detta innebär en stor brist eftersom 

många barn i dessa familjer visar allvarliga störningar.  Socialstyrelsens rapport visar också 

att orden förståndshandikapp eller utvecklingsstörningar inte alltid nämns i socialnämndens 

dokument och domar.
60

 

Anledningen till att det inte alltid talas om att föräldrarna är utvecklingsstörda kan enligt 

Socialstyrelsen vara på grund av att Socialtjänstens och domstolens företrädare saknar 

kunskap om hur ett förståndshandikapp inverkar på förmågan att ta hand om ett barn eller att 

det finns ett sorts inre motstånd mot att ”bevisa” hur utvecklingsstörning begränsar 

omsorgsförmågan. Att genom välvilja eller av ideologiska skäl bortse från vilka konsekvenser 

handikappet kan leda till resulterar i att barnets rätt att få sina behov tillgodosedda inte 

respekteras.
61

 

RÅ 1995 REF.64 

I målet RÅ 1995 ref. 64 ansökte kommundelsnämndens individutskott om vård enligt LVU 2 

§ för de två barnen Tanja och Tim, 4 respektive 2 år gamla. Individutskottet menade att det på 

grund av brister i omsorgen och brister i den rådande lösningen med stödinsatser i hemmet 

fanns en påtaglig risk att barnets hälsa eller utveckling skulle skadas. Deras mamma, 

ensamstående och psykiskt handikappad med stresskänslighet, omognad, bristande ork och 

koordinationsstörningar hade själv på egen begäran fått hjälp och stöd i hemmet. Närstående, 

psykologer och läkare kunde samtliga intyga att båda barnen utvecklades normalt och hade 

åldersadekvata förmågor. Det fanns inga tecken som visade på att barnen for illa eller kunde 

skadas i framtiden. Kammarrätten och samtliga instanser ansåg att den hjälp mamman fick var 

tillräcklig och att någon påtaglig risk inte förelåg för att barnen skulle fara illa.  

  

                                                             
60 SOU 2000:77 s. 91 
61 Ibid, s. 92 
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MISSBRUK 
Här varierar omsorgssituationen efter missbrukets art, det kan röra sig om missbruk på helger, 

kroniskt missbruk eller periodiskt missbruk. Missbruk förstärker ofta de funktionsproblem 

som finns beskrivna vid de övriga dimensionerna. Alkoholister som utsätter sina barn för 

bristande omsorg kännetecknas av dålig självkänsla, impulsivitet, beroende, omognad och 

depression.
62

 Barn till föräldrar med missbruksproblem förväntas ofta av föräldrarna själva att 

fungera som vuxna, att barnen ska ta hand om dem och att de ska få den uppmärksamhet som 

barnet egentligen skulle ha haft.  

Forskning har visat att alkohol tar bort den kontroll som annars skulle ha förhindrat ett 

övergrepp. Studier har påvisat att missbruk av alkohol ingick i 75-90 procent av de fall som 

rörde bristande omsorg av barn. Att 66 procent av barnen i alkoholiserade hem var fysiskt 

misshandlade, i 67 procent av fallen med sexuella, aggressiva handlingar mot barn ingick 

alkoholmissbruk samt att 50 procent av incestoffren kom från alkoholiserade hem. Inte helt 

ovanligt har ofta barn till missbrukare dessutom varit utsatta för bristande omsorg redan i 

fosterstadiet.
63

    

RÅ 2003 NOT 102 

Socialnämnden ansökte om vård enligt LVU för de tre barnen eftersom de ansåg att barnen 

inte fått tillräckligt med omvårdnad. Barnen har på kort tid flyttat mellan många olika 

bostäder. Mamman hade ett tablettberoende och så även de yngsta barnens pappa som till viss 

del levde tillsammans med barnets mamma. Länsrätten ansåg att det inte fanns tillräckligt 

med skäl för att omhänderta de två yngsta barnen. Däremot ansåg domstolen att det förelåg 

brister i omsorgen gällande det äldre barnet, så allvarliga brister att det fanns en påtaglig risk 

för skada för barnet.  

Mamman samtycker till att barnet ska få bo hos sin pappa. Därmed är vård med stöd av LVU 

inte aktuellt utan SoL blir tillämplig. Socialnämnden överklagar domen till kammarrätten som 

ansåg att barnen levt ett konfliktfyllt, kaotiskt och oförutsägbart liv och varken mamma eller 

de yngsta barnens pappa har blivit fri från sitt tablettmissbruk.  

Kammarrätten ansåg att samtliga tre barn skulle tvångsomhändertas med stöd av LVU på 

grund av den otrygga hemmiljön, bristerna i den fysiska omvårdnaden och bristerna i 

omsorgen från föräldrarna. Domen överklagades av mamman och som skäl anförde hon att 

ingen utredning över henne och hennes föräldraskap har gjorts. RegR avslog överklagandet. 

  

                                                             
62 Killen, K. Svikna barn, 1999, s. 154 
63 Ibid, s. 44 
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EFTER ETT BESLUT OM VÅRD ENLIGT LVU 

UNDER VÅRDTIDEN 
När ett omhändertagande har skett med stöd av LVU är det socialnämnden som har 

vårdansvaret för den unge. När ett barn omhändertas för vård innebär det att förhållandet till 

föräldrarna på ett oundvikligt sätt rubbas. Därför är det väldigt viktigt att barnets förhållanden 

i det nya hemmet blir trygga och stabila. Den samhällsvård som beretts för barnet ska inte 

pågå längre tid än nödvändigt. Barn och unga som beretts vård av samhället har rätt till god 

vård. Enligt SoL 6 kap 7 § ska nämnden hålla kontinuerlig kontakt med både barnets föräldrar 

och med det familjehem där barnets placerats. Men det ligger även på nämndens ansvar att 

genomföra regelbundna samtal med den unge och se till att barnet har det bra och utvecklas.
64

 

Det är även socialnämndens ansvar att kontakten mellan föräldrar och barn är så god under 

vårdtiden att en återförening kan ske utan skada för barnet. Enligt LVU 5 § ligger det även på 

nämndens ansvar att noga följa upp den vård som beretts den unge. Socialnämnden är även 

ålagd att löpande genom besök hålla sig väl förtrogen med barnets nya hemförhållanden och 

ge det stöd som behövs.
65

 JO har genom undersökningar upptäckt en rad brister och väckt 

stark kritik mot socialnämndens agerande gällande kontakten efter att vård enligt LVU 

beslutats. Ofta har ett enda telefonsamtal med familjehemmet varit den enda kontakten som 

socialnämnden gjort.
66

 Under de senaste decennierna har detta uppfattas som ett av vårdens 

största problem.
67

 

Socialnämnden får endast i enstaka specifika fall besluta om inskränkningar i umgänget 

mellan föräldrar och barn. Till exempel om föräldrarna lägger sig i vården på ett obehörigt 

sätt, eller på grund av deras personliga förhållanden som till exempel långvarigt missbruk 

eller svår psykisk sjukdom under en viss tid inte bör träffa sina barn. Begränsningar i 

umgängesrätten bör dock tillämpas mycket restriktivt.  

NÄR VÅRDEN UPPHÖR 
Vård enligt LVU 2 § ska upphöra senast när den unge fyllt 18 år. Socialnämnden behöver 

nödvändigtvis inte fatta något formellt beslut om att vården ska upphöra utan det tidigare 

beslutet upphör att gälla automatiskt och socialnämnden förlorar sin formella behörighet. 

Enligt SoL 5 kap 1 § bör vården utformas så att den främjar den unges kontakt och 

samhörighet med de anhöriga och sin hemmiljö. LVU innehåller inga föreskrifter om 

socialnämndens skyldigheter att förbereda den unges återförening med föräldrarna.
68

 

När vården upphör innan den unge fyller 18 år innebär det att förutsättningarna enligt LVU 2 

eller 3 § inte längre är uppfyllda. Föräldrarnas situation ska vara stabil och bestående för att 

undvika risken att barnet ska behöva placeras utanför hemmet återigen. I de flesta fall får 

barnet återvända hem när vården enligt LVU inte längre behövs. Men om det däremot finns 

en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas om det skiljs från ett hem där de 

under lång tid vårdats och fostrats kan länsrätten efter ansökan av socialnämnden förbjuda 

vårdnadshavaren att ta barnet från hemmet, ett så kallat flyttningsförbud enligt LVU 24 §. Ett 

flyttningsförbud kan meddelas både när barnet har varit placerat med stöd av LVU och med 

stöd av SoL. Syftet med flyttningsförbudet är att genom olika insatser från socialtjänstens sida 

förbereda och underlätta barnets återförening med föräldrarna. Till exempel i de fall där 

                                                             
64 SOU 2000:77, s. 16 
65 Prop. 1989/90:28, s. 195 
66 Ibid, ss. 88 och 93 
67 SOU 2000:77, s. 16 
68 Prop. 1989/90:28, s. 87 
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barnets kontakt med föräldrarna inte varit tillfredsställande under placeringstiden. Däremot 

ska inte flyttningsförbud användas för att säkra barn och ungdomar en fortsatt placering i ett 

familjehem därför att de har rotat sig där. Enbart en bedömning över vad som utgör barnets 

bästa går inte att grunda ett flyttningsförbud på. Det måste även finnas en påtaglig risk för att 

barnets hälsa eller utveckling skadas för att ett flyttningsförbud ska vara möjligt.
69

 

I vissa fall är det inte helt realistiskt med en återförening. Till exempel i fall där barn 

omhändertagits i väldigt låg ålder och därefter vuxit upp i ett familjehem under många år. I en 

sådan situation betraktar barnet många gånger familjehemmet som sitt ”riktiga hem”. Barnet 

har känslomässigt knutit an till familjehemsföräldrarna och behandlar de som sina föräldrar.  

  

                                                             
69 SOU 2000:77 s. 147 
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OMHÄNDERTAGANDEDEBATTEN 
Debatten kring omhändertagande av barn och unga har pågått under lång tid. Det är en 

mycket känslig fråga som har visat sig beröra väldigt många människor i landet. Många 

hävdar att det omhändertas för många barn i Sverige och att lagen om vård av unga är för 

generös, samtidigt som det finns de som menar på att lagen är för restriktiv och att det 

omhändertas för få barn. Frågan om vad som egentligen är acceptabla uppväxtvillkor för barn 

kan vara svaret på en av debattens vanligaste frågor.
70

  

LVU är en lag som ska täcka många olika situationer och problem i hem där barn och unga 

bor, därmed är utformningen relativt generell. Men som säkerhetsskäl är det även viktigt att 

sträva efter formuleringar som inte är allt för allmänna och vaga att det kan resultera i 

tolkningsproblem och subjektiva bedömningar.
71

 Som övergripande mål bör dock vara att 

barns rätt till kontinuitet och stabilitet främjas hos alla hjälpinsatser. Och att man i största 

möjliga utsträckning undviker att utsätta barn och unga för avbrott i betydelsefulla relationer. 

Återkommande avbrott kan allvarligt skada barns anknytningsförmåga.
72

 En del av debatten 

har handlat om motsättningen mellan barns behov i förhållande till föräldrars rätt. Vid en 

lagstiftning som är avsedd att skydda barn och unga måste barns behov vara det mest centrala,  

barns behov ska alltid ges företräde. Däremot är det samtidigt viktigt att rättssäkerheten är av 

högsta grad för alla parter när det gäller en lagstiftning som är av så känslig karaktär.
73

 Även i 

Barnkonventionen klargörs att barnets och vårdnadshavarens intressen inte alltid 

sammanfaller, i avvägningen ska däremot barnet alltid ha företräde.
74

  

Håkan Ceder, regeringens särskilda utredare har genom uppdrag arbetat fram ett förslag till en 

ny lag som ska ersätta den gamla lagen om vård av unga. Syftet med översynen har varit att 

stärka barnrättsperspektivet i lagen och rättssäkerheten. Bakgrunden till översynen av LVU är 

de larm om brister när barn omhändertas. Den nya lagen ska innehålla tydliga bestämmelser 

om kvalitetskrav i vården och om barns grundläggande rättigheter i samband med tvångsvård. 

Tvångsvården ska vara trygg, säker, ändamålsenligt och präglas av kontinuitet samt bygga på 

omtanke, respekt och en helhetssyn. Föreslagen har tagits fram i en dialog med barn och unga 

med egen erfarenhet av tvångsvård samt med professionella och forskare inom området. Den 

nuvarande lagen om LVU saknar tydliga regler gällande barnets samhörighet och kontakt med 

anhöriga och närstående, vilken den nya lagen ska innehålla. Den nya lagen ska dessutom 

vara pedagogisk och överskådlig, det är viktigt att även barn och unga och deras föräldrar kan 

förstå grunderna och formerna för tvångsvård. 
75

 

Den nya lagen ska även ge förutsättningar för att i tid upptäcka tecken på ohälsa och 

säkerställa att barnet får den hälso- och sjukvård som alla barn har rätt till, detta genom att 

alla barn som blir aktuella för tvångsplacering har rätt till en hälsoundersökning. Tryggheten 

för barnen måste stärkas, och således bör även stödet till barnets föräldrar förbättras. 

Föräldrarnas delaktighet i vården har stor betydelse för barnets trygghet och stabilitet, den nya 

lagen innehåller även lagändringar som ska öka tryggheten för barn där missförhållandena i 

hemmet har upphört. Vård enligt LVU ska inte upphöra även om de ursprungliga skälen för 

omhändertagandet har upphört. Vid en bedömning om lagen ska upphöra ska många punkter 

beaktas, bland annat barnets inställning, hur länge barnet vårdats i familjehemmet, vid vilken 

                                                             
70 Prop. 1989/90:28, s. 49 
71 Ibid, s. 51 
72 Ibid, s. 52 
73 Ibid, s. 59 
74 SOU 2000:77, s. 10 
75 DN debatt (hämtad 2015-11-10) http://www.dn.se/debatt/skrota-lvu-och-lat-barnets-basta-pragla-den-nya-lagen/  

http://www.dn.se/debatt/skrota-lvu-och-lat-barnets-basta-pragla-den-nya-lagen/
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ålder barnet omhändertogs och barnets relation till vårdnadshavaren och 

familjehemsföräldrarna.  

Föreslaget till en ny lag innehåller även regler kring stödet till dem som lämnar vården för ett 

vuxenliv. Lagen ska tydligt beskriva vilket slags stöd barnet eller den unge kan förvänta sig 

från socialtjänsten. Stödet inriktas på frågor om ekonomi, boende studier och arbete och ska 

gälla fram tills den unge fyller 22 år.  
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DISKUSSION 
Syftet med uppsatsen var att fördjupa mig i LVU 2 § och undersöka den kritik som riktats mot 

lagen. Genom arbetets gång har jag kommit underfund med att ett omhändertagande för vård 

enligt LVU är en väldigt svår och komplicerad process. För att nå de mål som SoL satt upp 

gällande tvångsomhändertagande av barn krävs stora juridiska kunskaper samt 

socialvetenskapliga kunskaper om utsatta barn. Barnets bästa är det mest centrala begreppet 

och det som i slutänden ska avgöra om ett omhändertagande är aktuellt eller inte. Att i sin tur 

bedöma vad som är barnets bästa är en komplex fråga som bygger främst på 

socialvetenskapliga kunskaper och erfarenheter. LVU är primärt en skyddslag för barn och 

unga och insatser som görs och de beslut som fattas ska därmed vara med hänsyn till den 

unges bästa.  

Idag finns tydliga bestämmelser i den svenska lagstiftningen som stämmer väl överens med 

FN:s konvention om barnets rättigheter, men efterlevs detta i praktiken på samma sätt som i 

teorin? I praktiken har inte alltid rättsutvecklingen tenderat att sätta den unges intressen 

främst. Av den anledningen är ett behov av förstärkt barnperspektiv anledningen till att 

förslag till en ny lag lämnats in till riksdagen. Balansgången mellan föräldrars rätt och barnets 

bästa har många gånger riskerat att rikta in sig på föräldrarnas rätt. I de rättsfall jag analyserat 

i samband med denna uppsats saknas i majoriteten av fallen rätten för det enskilda barnet att 

komma till tals och få sin åsikt beaktad, i beslutet finns ingenting som tyder på att fokus legat 

på barnperspektivet. För att på ett bättre, mer rättssäkert och tydligare sätt fatta ett beslut 

utifrån ett barnperspektiv behöver barnet få en tydligare plats i rättsprocessen. Nya 

bestämmelser bör därför utformas så att barnets bästa alltid ska vara avgörande vi alla beslut 

enligt LVU.  

Någon definition av barnets bästa går inte att hitta i vare sig SoL eller FB, vilket försvårar vid 

en eventuell bedömning men som även ger utrymme till att barnets bästa ska avgöras i varje 

enskilt fall utifrån en helhetsbedömning gällande barnets fysiska och psykiska välbefinnande 

och utveckling. För att kunna bedöma vad som är barnets bästa räcker det inte att endast de 

vuxna som ansvarar för beslutet kommer fram till den slutliga bedömningen utan även att den 

unges egen inställning finns med i beslutsunderlaget. Betydelsen av att låta den unge själv 

komma till tals och uttrycka sin mening är därför av största vikt. Artikel 12 i 

Barnkonventionen innehåller en allmän rätt för barnet att komma till tals i frågor som rör 

honom eller henne. Barnet har rätt till fortlöpande information, rätt att komma till tals och rätt 

till inflytande.
76

. Huruvida barnet tar skada av att delta i domstolen i jämförelse med att inte få 

vara delaktig alls bör beaktas. Barnets mognad framför ålder bör gå före när man bedömer om 

ett barn kan delta direkt i domstolen. Barnperspektivet förklaras ibland som två sätt att se 

barn, att se barnet och att se med barnets ögon. Vuxna måste se barnet som ett objekt som är i 

behov av skydd och stöd men även ge barnet dess rätt som subjekt, leva sig in i barnets sätt att 

se och lyssna till barnets egen röst.  

Enligt Titti Mattsson, professor vid juridiska institutionen bör prövningen av barnets bästa 

bestå av två delar, barnets behov och barnets intressen. Hon definierar barnets behov det som 

vuxna anser att barnet behöver, barnets intressen är däremot vad barnet behöver sett ur sin 
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24 

 

egen synvinkel. I de fall i lagen där det finns ett tolkningsutrymme ska barnperspektivet vara 

det avgörande.
77

 

Många bedömningar som ska göras och beslut som ska fattas vid ett beredande av vård med 

stöd av LVU är komplexa och många förutsättningar för att lagen ska bli aktuell är svåra att 

definiera. En situation är där man misstänker att barnets utsätts för psykisk misshandel. Det 

finns en väl fungerande praxis när det gäller fysisk misshandel. Men när det kommer till 

psykisk misshandel riskeras en allt för snäv bedömning. Psykisk misshandel är således svår 

att upptäcka och syns inte utåt på samma sätt som fysisk misshandel. Psykisk misshandel 

handlar inte om specifika händelser utan om en relation och ett förhållningssätt som därmed 

gör det svårt att definiera begreppet. Gränsen mellan psykisk misshandel och brister i 

omsorgen är ofta väldigt svår att tyda. 

I rättsprocesser som rör LVU-mål där barn och unga som kommer från en otrygg miljö, 

befinner sig i en pressad situation och som ska ryckas upp från sin tillvaro och flytta till 

personer de inte känner är det av allra högsta vikt med rättssäkerhet. Därför tycker jag det bör 

ställas tydligare krav på att de vuxna som arbetar med underlag och beslut gällande 

tvångsomhändertagande av barn har nödvändig juridisk kompetens, personlig lämplighet och 

barnkompetens. Vuxna som besitter stor erfarenhet och kunskap inom området är väldigt 

viktigt för att rättsprocessen ska bli så trygg och säker framförallt för det enskilda barnet. 

Framförallt är det av allra största vikt att det finns en tydlig plan och reglering kring tiden när 

ett omhändertagande har upphört. Både i fall där förutsättningar för vård enligt LVU inte 

föreligger längre men också i fall där den unge fyllt 18 år. Dessa barn och unga behöver i 

många fall ett starkt stöd och en tydlig reglering över vilken hjälp och vilket stöd som kan 

krävas av socialtjänsten. 

 

 

  

                                                             
77 Ibid, s. 18 

 

 



25 

 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

OFFENTLIGA TRYCK 
SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet, FN:s konvention om barnets rättighet 

förverkligas i Sverige. 

SOU 2000:77 Omhändertagen, Samhällets ansvar för utsatta barn och unga. 

SOU 2015:71 Barns och ungas rätt vid tvångsvård. 

Prop. 1989/90:28 Vård i vissa fall av barn och ungdomar 

Prop. 1999/2000:137 Barn - här och nu. Redogörelse för barnpolitiken i Sverige med 

utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer 

LITTERATUR 

Ewerlöf, G och Sverne,T Barnets bästa: Om föräldrars och samhällets ansvar. Norstedts 

juridik, 2004, ISBN 91-39-10302-1. 

Eneroth, E Juridik för socialt arbete. Gleerups, 2014, ISBN 978-91-40-67941-3. 

Hindberg, B Barn till föräldrar med utvecklingsstörning. Gothia, 2003, ISBN 91-7205-380-1. 

Killen, K Svikna barn: Om bristande omsorg och vårt ansvar för de utsatta barnen. 

Wahlström & Widstrand, 1999, ISBN 91-46-17443-5. 

Norström, C och Thunved, A Nya sociallagarna. Norstedts juridik, 2011, ISBN 978-91-39-

11164-1. 

Kollberg, E. Omstridda Mödrar. Göteborg, 1989, ISBN 0283-1961. 

RÄTTSFALL 

RÅ 1992 ref.6 

RÅ 1995 ref.46 

RÅ 1995 ref.64 

RÅ 2003 not.102 

  

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?publisher=Wahlstr%F6m%20Widstrand


26 

 

SOCIALSTYRELSENS RAPPORTER 

SOSFS 1997:15 (S) Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga. 

SOS-rapport 1995:21 Barnet i rättsprocessen  

Barnets rätt och LVU- Om barnet i rättsprocessen 

Barn och unga – insatser år 2013 (Hämtad 2015-11-10) 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19485/2014-9-1.pdf   

ÖVRIGA KÄLLOR 

DN debattartikel (Hämtad 2015-11-10) 

http://www.dn.se/debatt/skrota-lvu-och-lat-barnets-basta-pragla-den-nya-lagen/  

 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19485/2014-9-1.pdf
http://www.dn.se/debatt/skrota-lvu-och-lat-barnets-basta-pragla-den-nya-lagen/

