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Sammanfattning  
 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka den praktiska tillämpningen av LVU och 

tvångsomhändertagande. Sociala myndigheter har en skyldighet att ingripa i de fall där ett 

barn eller en ungdom riskerar att fara illa, detta kan ske genom ett tvångsomhändertagande 

enligt LVU. LVU är en tvångslagstiftning som används i de fall där ett barn eller en ungdom 

riskerar att fara illa, dels på grund av förhållanden i hemmet eller på grund av den unges eget 

beteende. Lagen har utstått kritik för dess brister. Kritik har framhävts mot att lagen inte tar 

tillvara på barnets bästa och att lagen är svårbegriplig. Detta har i sin tur resulterat i en 

lagstiftning som har en dålig rättssäkerhet. Undersökningen av LVU har genomförts genom 

att studera rättspraxis och lagförarbeten. Men också litteratur, rapporter och artiklar som har 

visat den praktiska tillämpningen av lagen och om det funnits fog för kritiken. 

Undersökningen visar att LVU har utvecklats genom åren, med större fokus på barnets bästa. 

Trots detta innehåller lagen fortfarande brister, dels att lagen är svårtolkad och att de 

riskrekvisit som lagen bygger på är otydliga. Det råder även en konflikt hur lagen ska 

tillämpas, det saknas tydliga riktlinjer och LVU speglas fortfarande till viss del av en 

föräldrarätt utan tydliga vårdkrav.  
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1. Inledning  
 

Under år 2013 påbörjade ungefär 12 900 barn och ungdomar heldygnsinsatser enligt SoL och/ 

eller LVU.
1
 En siffra som kan anses som väldigt hög. Av dessa barn och ungdomar har vissa 

fått en vård tillkommen genom tvång, en insats som räknas som det yttersta skyddsnätet som 

Sverige har att erbjuda.  

Sociala myndigheter har rätten att vid misstanke om att ett barn far illa, tvångsomhänderta 

barnet mot föräldern och såväl barnets vilja. Ett tvångsomhändertagande är ett kraftigt ingrepp 

i integriteten och ett av de största ingrepp som staten kan göra mot en familj. Eftersom det är 

ett sådant starkt ingrepp från staten gentemot den enskilda individen sätts därför stor vikt vid 

tydlig lagstiftning, objektiv bedömning, professionell hantering i ärenden omgärdat av hög 

rättssäkerhet. Att lagstiftningen ska vara tydlig, sätter vidare krav på att lagen är flexibel och 

möjlig att anpassa på individuell nivå.  

Tvångsomhändertagande av barn och ungdomar regleras i Sverige av lagen (1990:52) med 

särskild bestämmelser om vård av unga, eller förkortningen LVU och ska användas i de fall 

där ett samtycke inte kan ges från vårdnadshavare eller den unge själv. LVU har sedan lagen 

infördes i svensk rätt år 1982 utgjort stommen i svensk tvångsvård som berör barn och 

ungdomar. Höga krav har ställs på LVU under åren och lagen har utstått en mängd 

granskningar och kritik.  

Socialnämnden är den myndighet som utreder barn och ungdomar i fråga om det finns ett 

behov av vård på grund av risker för den unges hälsa och utveckling. Det är socialnämndens 

tjänstemän som gör utredningen och nämnden som ansöker till Förvaltningsdomstolen om 

man finner att det finns ett behov av vård. När ansökan tillkommer Förvaltningsrätten är det 

deras uppgift att pröva målet och besluta om vård ska ges. Blir det beslut om vård är det 

socialnämndens uppgift att besluta om närmare uppgifter såsom åtgärder och utformningen av 

vården.  

 LVU infattar två kategorier där barn riskerar att fara illa. Dessa är miljöfall och beteendefall 

vilket infattar de rekvisit som gäller för vård genom LVU. Dessa två kategorier reglerar de 

orsaker till varför tvångsvård är nödvändigt i vissa hänseenden.  

Kritik som riktats mot LVU är bland annat att omhändertagande sker för lättvindigt och med 

brister i socialtjänstens utredning. Såväl att insynen i ärenden och brist på tydliga vårdinsatser 

skapat en bristfällig vård av barn och ungdomar. LVU har också utstått hård kritik för att 

involvera personligt tyckande, avsaknad av en objektiv bedömning och leda till beslut präglat 

av en föräldrarätt som inte tar hänsyn till barnets bästa.  

Samtidigt som det riktas kritik mot lagen har regeringen utsatt en utredning om LVU som 

dragit en slutsats om att LVU har anmärkningsbara brister och bör ersättas med en ny lag med 

tydligare barnperspektiv.  

                                                           
1
 Socialstyrelsen, Barn och unga - insatser år 2013, s. 7.  
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Men hur ser egentligen en praktisk tillämpning ut av LVU? Detta är en frågeställning som 

kommer att uppdagas i denna uppsats.   

Uppsatsen kommer att undersöka hur den praktiska tillämpningen går till i LVU, hur lagen 

har kommit att utvecklats, vem som gör en anmälan, vem som bereds vård och hur många 

som får vård med stöd av LVU. Uppsatsen kommer också att undersöka om den praktiska 

tillämpningen ser annorlunda ut i jämförelse med lagen och om det finns fog för kritiken som 

LVU utsatts för.  

 

1.1 Syfte  

 

Uppsatsens syfte är undersöka tvångsomhändertagande och övergripligt se hur en praktisk 

tillämpning går till av LVU. Hur tillämpas lagen i förhållande mellan socialtjänsten och 

domstolen och omgärdas lagen av en hög rättssäkerhet som ser till barnets bästa. Vidare 

undersöker uppsatsen statistik, praxis och rapporter för att få ett begrepp om vilka som 

tvångsomhändertas i Sverige, på vilka grunder och till vilken utsträckning. Uppsatsen 

undersöker också om det finns brister i LVU och om det finns fog för kritiken som lagen 

utstått samt om lagen kan tolkas olika i rekvisit om skada.  

 

Frågeställningarna som aktualiseras i uppsatsen är:  

 Hur ser den praktiska tillämpningen ut av LVU och tvångsomhändertagande?  

 Finns det fog för kritiken som LVU utstått och borde lagen ersättas?   

 

1.2 Metod  

 

Uppsatsen bygger på en rättsdogmatisk metod, vilket beskriver gällande rättsregler på olika 

områden och dess struktur. Utgångspunkten är att använda allmänt accepterande rättskällor 

såsom lagstiftning, rättspraxis och lagförarbeten för att besvara frågeställningen.  

Förutom nämnda rättskällor kommer rapporter att användas vilket publicerats av 

Socialstyrelsen. Dessa rapporter innehåller statistik för omhändertagande av barn enligt olika 

vårdformer. Rapporterna infattar statistik som inte endast innehåller specifik information om 

ärenden kring LVU, utan infattar även Socialtjänstlag (2001:453) SoL, såväl andra 

tvångslagstiftningar.  

I fråga om statistik och tillförlitlighet kan det finnas brister vilket måste beaktas. Såväl att 

intervjuer med exempelvis socialsekreterare bygger på personliga känslor och värderingar. 

Lagen kan också tolkas olika från person till person.  Viss statistik är några år gammal, men 

måste fortfarande anses vara relevant, då någon större ökning i antalet 

tvångsomhändertaganden eller omständigheter kring omhändertagande inte förändrats 

nämnvärt under senare år.  

Rättspraxis som uppsatsen bygger på är baserad på Högsta förvaltningsdomstolens (tidigare 

Regeringsrättens) avgöranden. Avgöranden är beslut vilket har kommit att utveckla rekvisiten 

för skada genom åren enligt LVU.  
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LVU har sedan lagen infördes år 1982 också blivit ersatt av en nyare lag (1990:52) dock har 

inte något skaderekvisit förändrats mer än att kravet på skada sänkts ytterligare samt att 

prejudikatvärdet i beteendefall från 1982 års lag fått ett begränsat värde. Begreppet ”barnets 

bästa” som infördes år 2003 i LVU har heller inte gjort att tidigare praxis inte ska kunna anses 

ha relevans i uppsatsen.  

Propositioner används i uppsatsen för att förtydliga tanken bakom lagen och vad ursprungliga 

syftet var med reglerna i LVU. Dessa infattar gamla såväl nya propositioner från 1982- och 

1990 års lag. 

  

1.3 Avgränsning  

 

Uppsatsen studerar enbart sociala myndigheter och domstolars tolkning av lagen och deras 

praktiska tillämpning av LVU. I den praktiska tillämpningen utgår undersökningen från 

miljöfall liksom beteendefall enligt 2 och 3 §§ LVU.   

I fråga om miljöfall finns en mängd olika rättsfall som förtydligat rekvisiten för skada genom 

åren. Undersökningen utgår från fyra stycken rättsfall som visar den praktiska tillämpningen 

och tolkningen av lagen. 

Till skillnad från miljöfall finns inte särskilt många rättsfall som berör beteendefall. 

Uppsatsen utgår från tre stycken rättsfall som likt miljöfallen visar hur en praktisk tillämpning 

av lagen går till, samt hur de olika rekvisiten för skada kan tolkas.  

Rapporter infattar inte endast statistik från LVU, dock har ingen avgränsning gjorts för att få 

ett helhetsperspektiv hur vården ser ut i Sverige, det finns inte heller någon statistik som 

endast redovisar LVU.  

 

1.4 Olika begrepp  

 

För att få en förståelse vad begreppen betyder i kontakt med LVU kommer en kort förklaring 

av begreppen nedan.  

Socialtjänst: eller socialförvaltningen är den kommunala förvaltningen som svarar för 

praktiska arbeten som regleras i socialtjänstlagen. Ansvarsområden består av vård, 

äldreomsorg, stöd till missbrukare, stöd och service till personer med funktionsnedsättning 

samt individ och familjeomsorg.  

Socialnämnd: är den nämnd som fattar beslut i fråga om praktiska arbeten som socialtjänsten 

utför. Socialnämnden finns i varje kommun och innefattas av politiskt tillsatta.  

Vårdnadshavare: är den person, eller personer vilket har den rättsliga omvårdnaden över 

något barn. En vårdnadshavare behöver inte nödvändigtvis vara en förälder, utan en person 

som har en skyldighet att svara för barnets omsorg och vårdnad.  

Offentligt biträde: är i de allra flesta fall en jurist som svarar för den unge och 

vårdnadshavarens intresse i målet. Det är staten som betalar utgiften för ett offentligt biträde 

och domstolen som förordnar om detta. 
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Ställföreträdare: för talan för ett barn (under 15år) som inte själv fått en processhabilitet i 

domstolen och på så sätt kan överklaga ett domstolsbeslut. 

Tvångsvård: är ett tvångsomhändertagande för vård som sker gentemot någons vilja eller 

utan samtycke. Vården kan ges genom slutenvård eller öppenvård. 

Regeringsrätten: år 2011 kom den att kallas Högsta förvaltningsdomstolen.  

Proposition: är ett förslag om beslut vilket regeringen respektive statsråd lägger fram inför 

riksdagen. Förslaget kan gälla en ny lag eller ett anslag.  

Rättsfall: eller rättspraxis, är utgåvor av domar.  
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2. Lagen med särskild bestämmelse om vård av unga – LVU  
 

2.1 Bakgrund till lagen  

 

Bestämmelserna i föräldrabalken (1949:381) 6:1 § anger de grundläggande rättigheterna för 

den unge, rätten till omvårdnad, trygghet och god uppfostran. Enligt 6:2 § är det förälder eller 

vårdnadshavare som ansvarar för att den unges behov blir uppfyllda. Kränks den unges 

rättigheter under de förutsättningar som anges i LVU, är det samhällets skyldighet att ingripa. 

Skadligt föräldrar beteende, vad som anses vara oacceptabla uppväxtförhållanden och när 

samhället griper in kontinuerligt förändras. Vad som i huvudsak omfattat fysisk misshandel 

och vanvård har utvecklats till att också handla om psykisk misshandel och sexuella 

övergrepp på barn.
2
  

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av ungdomar – LVU, trädde i kraft år 1982 efter 

socialtjänstreformen år 1980. Socialutredningen hade till uppgift att reformera den sociala 

vårdlagstiftningen. Häftiga debatter kring de befintliga socialvårdslagarna låg till grund för en 

ny reform eftersom lagarna framstått som föråldrade. Resultatet av utredningen blev att tre 

nya lagar tillkom, socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
3
 LVU och LVM har en ren 

tvångskaraktär och kom att komplimentera socialtjänstlagen.   

I proposition förslogs en ny social vårdlagstiftning vilken skulle finna lösningar på sociala 

problem för den enskilde eller gruppens situation. Verksamheten i LVU skulle även bygga på 

respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.
4
 LVU har dock omarbetats och 

efterträtts av nu gällande lag (1990:52) vilken trädde i kraft den 1 juli år 1990. 

LVU är en tvångslagstiftning och ska användas om det inte kan bedömas att vård kan 

genomföras på frivillig väg enligt 1 §. Tvångsvården ska se till den unges behov av vård och 

skydd, med insatser som ska präglas av respekt, människovärde och integritet. LVU ska inte 

användas som ett samhällsskydd utan endast tillgodose syftet att förbättra omständigheterna 

för den unge. Beslutet ska vara grundat på vad som är bäst för den unge. Ju äldre och mognare 

den unge är desto större hänsyn bör man ta till den unges egen önskan.
5
 För att den unge ska 

omhändertas krävs det att kriterierna uppfylls i LVU.  

LVU delas upp i två olika typer av kategorier, miljöfall och beteendefall vilket står till grund 

för ett omhändertagande. I 2 § regleras miljöfallen vilket avser missförhållande i den unges 

hemmiljö. I 3 § regleras beteendefall vilket menas att den unges beteende ligger till grund för 

vård.  

                                                           
2
 SOU 2015:71, s. 159. 

3
 SOU 2015:71, s. 156 f. 

4
 Prop. 1979/80:1, s. 1. 

5
 Prop. 1989/90:28, s. 58. 
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Innan 1989 års proposition hade lagen endast behandlat barn med beteendeproblem eller barn 

som löpte stor risk för att utveckla ett beteendeproblem. Lagstiftningen har sedan det kommit 

att fokusera allt mer på barn som riskerat att utvecklas ogynnsamt, socialt eller psykiskt.
6
  

En översyn av LVU i proposition 1989/90:28 föreslog en ny lag vilken skulle precisera 

grunderna för att bereda barn och ungdomar vård. Begreppet skada ansågs vara för vagt och 

abstrakt.
7
 Genom att sänka kravet på skada ville man öka möjligenheten att tidigare ingripa i 

beteendefallen, därmed ändrades uttrycket ” allvarlig fara” till ”påtaglig risk för skada”. I de 

fall där ungdomar på grund av sitt eget beteende blev föremål för beredning av vård föreslogs 

att förutsättningarna jämkades.
8
  

 

2.2 Förutsättningar för vård vid miljöfall 

 

I 2 § regleras fall där brister finns i hemmet. Dessa omfattar fyra olika former av brister. I 

form av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorg eller annat 

förhållande vilket ger fog för påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. 

Lagen kan också tillämpas på de fall där den unge saknar vårdnadshavare, eftersom frågan om 

samtycke inte är knuten till vårdnadshavaren.
9
 Med ”hem” menas en plats där den unge 

stadigvarande vistas.  

”Psykisk misshandel” kan vara psykiskt lidande genom systematiska kränkningar, 

nedvärderingar, terror
10

 eller förhållanden där den unge utsätts för ständiga hot.
11

 Psykisk 

misshandel kan även vara våld i nära relationer där ena sambon eller maken utsätts för hot, 

kränks eller misshandlas i den unges åsyn.
12

 En ringa misshandel räcker för att utgöra påtaglig 

risk för den unges hälsa eller utveckling, är den att anses vara av allvarligare slag ska vården i 

regel beredas utanför hemmet.
13

  

”Otillbörligt utnyttjande” är i första hand när en förälder sexuellt utnyttjar sitt barn. Detta kan 

även ske i form av pornografiskt syfte där en förälder medverkar eller ger sitt samtycke. Att 

den unge utnyttjas otillbörligt är också om den unge utsätts för ett allt för hårt kroppsarbete 

eller där en förälder ålägger den unge ett självständigt och tyngande ansvar över övriga 

familjemedlemmar.
14

  

”Brister i omsorgen” är situationer då den unge utsätts för vanvård. Vanvård är när den unge 

utsatts för allvarlig misskötsel i fråga om hygien, kläder, mat eller underlåtenhet att ge den 

unge nödvändig sjukvård eller behandling. Detta kan vara exempelvis förvägran av 

blodtransfusion eller sjukgymnastik vid rörelsehinder. Brister i omsorgen är också fall där den 

unges behov såsom trygghet och stimulans eftersätts på grund av psykiska störningar eller ett 

missbruk hos föräldrarna. Brister i omsorgen kan vara situationer där den unge hamnar i 

mellan på grund av en konflikt mellan föräldrarna eller om föräldrarna överlåter ansvaret för 

                                                           
6
 SOU 2015:71, s. 154. 

7 SOU 2015:71, s. 158. 
8
 Prop. 1989/90:28, s. 1. 

9
 Prop. 1989/90:28, s. 108. 

10
 Prop. 1989/90:28, s. 107. 

11
 SOSFS 1997:15 

12
 SOSFS 2014:4 

13
 Prop. 1989/90:28, s. 107. 

14
 Prop. 1989/90:28, s. 107. 

http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/PROP_1989_1990_0028_S_0107?src=document&versid=162-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SOSFS_1997_0015?src=document&versid=162-1-2005
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den unge till en person i en otrygg miljö eller en miljö som inte kan tillförsäkra den unge en 

trygghet.
15

  

”Något annat förhållande i hemmet” är förhållanden som inte faller in under misshandel, 

otillbörligt utnyttjande eller brister i omsorg. Missförhållandena beror inte i första hand på 

vårdnadshavaren, utan kan vara en sambo eller liknande. Missförhållandena kan också bero 

på en avsaknad av relation mellan förälder och den unge, eller att föräldern lever i en sjuklig 

symbios med den unge.
16

  

Övergående eller mindre betydande risk för skada är inte tillräckligt för ett ingripande enligt 

lagen, utan ett tydligt vårdbehov måste föreligga med konkreta omständighet.
17

 

Riskbedömningen måste också grunda sig i konkret fakta dock ska det inte vara fråga om en 

konstaterad skada för att lagen ska kunna bli tillämplig.  

 

2.2.1 Rättsfall RÅ 1992 ref 6  

 

I målet framkom att tvångsingripande kräver inte bara en obestridlig, oklar eller avlägsen risk 

för den unge. Utan också en klar och konkret risk för skada på den unges hälsa eller 

utveckling.  

Målet handlade om en flicka som socialnämnden ansökte om vård i fråga om 1 § andra 

stycket och 2 § LVU. Det ansågs förekomma brister i hygienen, klädvalet, mathållningen och 

sängtiderna. Bland annat framkom det att flickan haft ”ingrodd smuts” på kroppen, samt att 

hennes tänder blivit utsatta för kariesangrepp vilket inte ansågs vara normalt i hänseende till 

hennes ringa ålder. Sovtiderna var bestämda utifrån moderns förhållande och inte i beaktande 

av ett barns behov. Det fanns också en djupgående konflikt mellan föräldrarna, där flickan fått 

sitta emellan.  

Länsrätten ansåg att detta gav skäl till påtaglig risk för skada och biföll socialnämndens 

ansökan.  

I Kammarrätten påtalade man att flickan var för tidigt född, att hennes första levnadstid 

präglats av infektion, lättare gulsot och stora uppfödningssvårigheter med en knapp 

viktuppgång. Personer i flickans omgivning hade även uttryckt stor oro.  Modern hade även 

vid flera fall varit aggressiv och uttalat hot om att ta livet av sig själv och sin dotter. Utöver 

det tyckte man att flickan påvisat distanslöshet och var kontaktsökande. Det lades i helhet ett 

stort fokus på moderns problematik.  Likaså här fastslog Kammarrätten att det fanns risk för 

skada och fastslog Länsrättens dom.  

Regeringsrätten hade en annan uppfattning och menade istället att mycket fokus i tidigare 

beslut varit baserade på modern och enbart att en vårdnadshavares egna problem inte utgör 

skäl för att bereda ett barn vård genom LVU. Det fanns heller inga uppgifter om några fysiska 

skador på flickan. Det saknades även tillräckligt med underlag ifråga om hot från modern.  

                                                           
15

 Prop. 1989/90:28, s. 107 f. 
16

 Prop. 1989/90:28, s. 108. 
17

 Prop. 1989/90:28, s. 107. 
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Att flickan uppfattats vara distanslös och kontaktsökande vilket skulle tyda på 

missförhållanden till modern ansågs sakna underlag, då det fanns uppgifter som påvisade det 

motsatta.  

Därmed ansåg Regeringsrätten att det inte fanns tillräckligt med underlag för att konstatera att 

det på grund av brister i omsorgen om flickan förelåg påtaglig risk för skada. De brister i den 

fysiska omsorgen som påtalats måste anses vara så allvarliga ifråga om hygien, kläder eller 

mat att den unge utsatts för vanvård.  Oavsett om modern brustit i den fysiska omsorgen, 

utgjorde det inte skäl för att bereda flickan vård genom LVU endast på den grunden.  

2.2.2 Rättsfall HFD 2014 ref 23 

 

Högsta förvaltningsdomstolen fann att hotelser som skett i skrift mot en moder och hennes 

barn inte kunde anses vara förhållanden i hemmet eftersom hoten riktats utifrån och därmed 

att LVU inte vara tillämpar.  

Målet handlade om fyra barn vilket socialnämnden ansåg vara i behov av vård enligt 2 § 

LVU. Modern till barnen hade blivit hotad per brev där en klan påtalat sig om att avrätta 

familjen. Det hade också kommit ett paket vilket innehöll dokument med hot. Efter en 

polisanmälan bedömde säkerhetspolisen situationen som allvarlig. Det avråddes också att ha 

någon kontakt med fadern till barnen, eftersom denne kunde vara delaktig i hoten. Modern var 

sedan tidigare skild med fadern till barnen.   

Förvaltningsrätten menade att föräldrarnas utgångspunkt var att se till barnens bästa. Men 

konstaterade precis som socialnämnden, att det förelåg skäl för påtaglig risk för barnens hälsa 

och utveckling skulle skadas och att de ansågs vara hänförliga till hemmet i den mening som 

avses i 2 § LVU. Därmed biföll Förvaltningsrätten socialnämndens ansökan.  

Kammarrätten kom fram till samma bedömning som Förvaltningsrätten och avslog 

överklagan, de utryckte också att fadern inte kunde uteslutas som oskyldig, varvid 

Kammarrätten biföll Förvaltningsrättens dom.    

Högsta förvaltningsdomstolen såg dock annorlunda på fallet.  

Socialnämnden hade efter hoten beslutat om att omedelbart omhänderta barnen genom LVU. 

Förutom det skulle också barnens vistelseort inte röjas för fadern. Socialnämnden framhöll att 

det fram till dess att det inte råder någon som helst oklarhet gällande faderns roll och koppling 

till klanen som står bakom hotet, så kan man inte bortse från att en hotbild föreligger. 2 § 

LVU ger sociala myndigheter rättsliga förutsättningar för att skydda barn från faror eller 

missförhållanden som en vårdnadshavare eller annan i barnens närhet orsakar. De hot som 

riktats mot modern kan dock inte utgöra förhållanden i hemmet, därmed att överklagandet 

skulle bifogas. Hoten hade riktats utifrån, därmed upphävde Högsta förvaltningsdomstolen 

underinstansernas domar och avslog socialnämndens ansökan.  

 

2.2.3 Rättsfall RÅ 2009 ref 64  

 

I Regeringsrättens avgörande fastslogs att eventuella framtida omsorgsbrister inte kan ligga 

till grund för ett beslut av LVU. Målet handlade om en flicka som vistades på en institution 
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tillsammans med sin mor. Modern hade en lindrig utvecklingsstörning (begåvningsmässigt 

likt en tio åring) varvid socialnämnden menade att hon brast i sin omsorg. Därmed fanns det 

en chans att flickans hälsa och utveckling skulle ta skada. 

Socialnämndens utredning visade att flickan slutat ge uttryck för sina behov och att hon låg 

efter i den metodistiska utvecklingen. Bristerna som modern hade skulle heller inte kunna 

kompenseras genom stöd.  

Länsrätten ansåg dock att det stöd som skulle kunna ges på frivillig väg var tillräckligt, 

därmed att socialnämndens ansökan om LVU avslogs.  

Kammarrätten kom att resonera kring barnets bästa, vid en intressekonflikt skulle alltså 

barnets behov gå före. Mormodern och dennes sambo hade utryckt stöd för att vara till hjälp 

för modern och hennes flicka. Enligt Kammarrätten var det högst osäkert om paret – sett 

under tid – skulle orka och ta ansvar över flickan. Det fanns också en viss osäkerhet kring hur 

moderns liv skulle gestaltas i framtiden. Kammarrätten biföll därför socialnämndens ansökan 

om vård.  

Regeringsrätten framhöll dock att ett tvångsomhändertagande måste vila på tungt vägrande 

skäl, därmed att en oklar eller avlägsen risk tillsammans med hypotetiska resonemang inte 

kan ligga till grund för ett beslut om tvångsvård. Kammarrättens resonemang om framtida 

riskfaktorer var allt för oklara och hypotetiska.  

Därmed var förutsättningarna för beredande av vård genom LVU inte uppfyllda och 

Regeringsrätten ändrade Kammarrättens dom och socialnämndens ansökan avslogs. 

 

2.2.4  Rättsfall RÅ 1995 ref 46 

 

Regeringsrätten nekade LVU också i ett annat fall på grund av brist i konkret skaderisk. En 

moder hade en paranoid psykisk störning varvid henne beteende ansågs olämpligt i fråga om 

uppfostran av ett barn. Dock fanns inga konkreta skador på barnet som påvisade både psykisk 

och fysisk god hälsa varvid Regeringsrätten fann att det var för oklart om framtida eventuella 

skador kunde uppstå.  

Modern hade haft störningar under flera år och hade en dotter som beskrivits som en normalt 

fysisk frisk fyraåring. Modern hade samma dag som dottern omhändertogs, intagits för 

psykiatrisk tvångsvård enligt lagen om psykiatriskt tvångsvård (LPT).  

Moderns psykiska ohälsa och bristande insikt betraktade Länsrätten vara en påtaglig risk för 

att dotterns psykiska och fysiska hälsa skulle skadas. Därmed biföll Länsrätten 

socialnämndens ansökan om vård med stöd av 1 § andra stycket och 2 § LVU.  

Kammarrättens bedömning var densamma som Länsrätten. Flickans grundläggande behov av 

fysisk och psykisk omvårdnad kunde inte uppnås på grund av moderns psykiska störning.  

Regeringsrätten fattade dock ett beslut i motsatt riktning. Domstolen tog upp förarbetena till 

LVU i fråga om brister i omsorgen och att en psykisk störning hos en förälder kunde leda till 

omhändertagande genom LVU, exempelvis i fråga om behov av känslomässig trygghet. 

Regeringsrätten tog även upp Socialstyrelsens allmänna råd enligt vilka psykiska 
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störningstillstånd hos en förälder kunde innebära en hemsituation där barnets hälsa och 

utveckling tar skada, såväl fysiskt som psykiskt.  

Regeringsrätten menade dock att det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att 

en skaderisk föreligger. Det måste konstateras att den finns konkreta skaderisker vilket ska ha 

riskfaktorer med sådan allvarlig inverkan på barnets hälsa och utveckling att barnet har ett 

tydligt vårdbehov. I ärendet framkom det dock att betydande osäkerhet förelåg varvid 

Regeringsrätten fann att det saknades förutsättningar för att bereda flickan vård genom LVU.  

 

2.2.5 Analys av miljöfallen  

 

I målen dyker det upp diskussioner kring rekvisiten för vård genom LVU. I samtliga rättsfall 

är ”miljörekvisiten” som enda skälet inte tillräckligt för vård, utan snarare att det är 

konsekvenserna för den unge som är anledningen till om vård ska beredas. Det tycks också 

som att domstolarna har svårt att finna någon klar formulering bakom begreppen för skada 

och att begreppen är vaga och oklara vilket ger rum för både missuppfattningar såväl 

tolkningsproblem. I slutändan är dock rekvisitet för skada högt ställt, avgöranden i målen ger 

ett intryck av att en konstaterad skada måste ske för att det ska kunna anses vara ”risk för 

skada”. Det framstår också som att riskfaktorerna kan elimineras genom en eller flera 

skyddsfaktorer som på det sättet förhindrat att rekvisiten ska uppnås för skada, vilka dessa är 

framgår dock inte specifikt. Domstol såväl socialnämnder har även lätt att blanda ihop 

föräldrarnas problematik och därmed bedöma att barnet, endast på grund av en förälders 

problem ska omhändertas för vård enlig LVU.  

 

2.3 Förutsättningar för vård vid beteendefall 

 

3 § LVU reglerar fall där beslut ska ges om vård på grund av att den unge utsätter sig själv för 

en påtaglig skada genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslighet eller annat 

socialt nerbrytande beteende vilket riskerar den unges hälsa eller utveckling. Det ska också 

beslutas om vård om den som dömts till sluten ungdomsvård enligt 32kap. 5 § BrB vid 

verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård.  

Beroendeframkallande medel enligt LVU är medel som narkotika, alkohol eller preparat 

vilket kan jämställas med dessa.
18

 

Socialt nerbrytande beteende är när den unge avviker från vad som anses vara socialt normalt 

eller att den unge beter sig på ett sätt som avviker från samhällets sociala normer. Det behöver 

dock inte vara ett beteende som grundar sig i en brottslig verksamhet, utan kan röra sig om 

enstaka brott. I huvudsak är det inte brottsligheten som ger skäl för LVU utan snarare om det 

finns en brottslighet vilket ger uttryck för vård och behandlingsbehov.
19

  

Miljöer kan anses vara direkt olämpliga och ligga till grund för vård där den unge, annat än 

tillfälligt visats i miljöer såsom knarkkvarter, missbruksmiljöer eller där den unge prostituerar 

                                                           
18

 SOU 2015:71, s. 301. 
19

 Svensson, s. 98.  
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sig eller uppträder på sexklubb. Dock måste samtliga beteenden innebära risk för den unges 

hälsa eller utveckling för att LVU ska bli tillämpar.
20

  

Att den unge ska tvångsomhändertas för vård, efter att denne dömts till sluten ungdomsvård är 

en bestämmelse som trädde i kraft i samband med att det infördes regler om sluten 

ungdomsvård den 1 januari år 1999. Stadgandet tillkom för att säkerhetsställa kontinuiteten i 

vården. Skäl för LVU kan vara där verkställighetstiden av ett straff är kort men den unge 

anses fortfarande vara i behov av vård. I propositionen har det även framgått att bestämmelsen 

kan motverka risken att den som är föremål för LVU-vård begår brott i syfte att få en 

tidsbestämd och kanske kortare vårdtid.
21

   

 

2.3.1 Rättsfall RÅ 84 2:31  

 

Målet handlade om en pojke som bedömdes lida av en social missanpassning vilket kunde 

innebära allvarlig fara för pojkens hälsa och utveckling varvid att beteendet var jämförbart 

med 1 § andra stycket av 1980 års LVU.  

Pojken hade vid tiden för Regeringsrättens dom fyllt 18 år, därmed användes 1 § av 1980 års 

LVU, som stadgade att vid beteendefall fick vård beredas för den som fyllt 18 men inte 20 år. 

Pojken hade isolerat sig, vänt på dygnet, inte deltagit i måltider och knapphändigt svarat på 

frågor.  

Länsrätten bedömde att pojken genom sitt beteende utsatt sig själv för fara, men att det inte 

kunde beslutas om vård på grund av att pojken inte hade någon form av missbruk eller 

kriminalitet vilket kunde ge skäl för omhändertagande. Länsrätten gjorde en restriktiv 

bedömning således att domstolen avslog socialnämndens ansökan.  

Kammarrätten gjorde samma bedömning som Länsrätten och avslog socialnämndens ansökan.  

Efter Kammarrättens bedömning fortsatte pojken att isolera sig samt gjorde sig skyldig till tre 

inbrottsstölder. Pojken hade även uttalat sig om självmord och blivit inlagd på ett 

mentalsjukhus vilket han dock avvek från. Regeringsrätten fann att brotten inte ansågs vara en 

brottslig verksamhet, dock att den sociala missanpassningen innebar allvarlig fara för pojkens 

hälsa och utveckling. Även om pojken uttalat sig om frivillig vård bedömde Regeringsrätten 

att det fanns risk för att han skulle avvika från vården och socialnämndens ansökan om 

tvångsvård bifölls med stöd av 1 § andra stycket 2 i 1980 års LVU.  

 

2.3.2 Rättsfall RÅ 2000 ref 33  

 

I målet prövade domstolen innebörden av uttrycket ”socialt nerbrytande beteende” och 

precisera rekvisitet ytterligare.  

Målet handlade om en 15 årig pojke som bland annat haft problem med aggressivitet och kom 

från en bakgrund präglad av missbruk, våld och asocialitet.  Pojken hade stängts av från 

                                                           
20

 Prop. 1989/90:28, s. 109. 
21

 Prop. 1997/98:96, s. 174. 
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skolan efter att han hotat och slagit elever samt skolpersonalen. Styvfadern hade slagit pojken, 

som i sin tur slagit och hotat modern. Pojken hade även hotat sina syskon och varit delaktig i 

personrån.  Pojken bedömdes ha koncentrationssvårigheter, ångest och var impulsiv.  

På dessa skäl bedömde Länsrätten att pojken var i behov av ett tvångsomhändertagande för 

vård genom LVU. Modern hade gett samtycke till en vårdplan, men det bedömdes inte utgöra 

tillräcklig garanti varvid socialnämndens ansökan bifölls. 

Kammarrätten ansåg att till stöd för ett omhändertagande hade socialnämnden gjorts gällande 

att pojken genom sitt aggressiva och utagerande beteende, utgjort ett sådant socialt 

nedbrytande beteende som omfattas av 3 § LVU, beteendet resulterat i en påtaglig risk för 

pojkens hälsa och utveckling. Dock ansåg Kammarrätten att pojkens beteende inte var ett 

sådant socialt nedbrytande beteende som enligt 3 § LVU utgjorde en förutsättning för LVU. 

De brott som pojken gjort kunde heller inte anses vara en brottslig verksamhet. Därmed biföll 

Kammarrätten överklagande och upphävde Länsrättens dom.   

Regeringsrätten menade att vad som framkommit redan i underinstanserna utgjorde skäl för 

ett socialt nedbrytande beteende. Efter Kammarrättens dom hade situationen eskalerat och 

situationen i familjen var nu ohållbar. Pojken hade blivit dömd för olaga hot och åklagare 

hade beslutat om åtalsunderlåtelse för stöld. Pojken hade även brukat narkotika vilket gjorde 

att hela situationen framstod som alldeles uppenbar att beteenderekvisitet var uppfyllt för 

beredning av vård enligt 1 och 3 §§ LVU. Därmed upphävde Regeringsrätten Kammarrättens 

dom och dömde pojken till vård.  

 

2.3.3 Rättsfall RÅ 2010 ref 24 

 

I målet kom man att fastställa att ADHD och autismspektrumstörning inte utgjorde grund för 

vård genom LVU endast på grund av symtomen från störningarna.  

Målet handlade om en flicka som påvisat både självskadligt beteende liksom utagerande 

aggressivitet. Flickan hade svårt att integrera sinnesintryck och kunde snabbt skifta från ett 

lugnt temperament till att få våldsamma utbrott. Flera gånger hade hon även skadat sig själv 

såväl andra.    

Modern höll med om att det fanns ett vårdbehov men motsatte sig att den skulle ske genom 

LVU. Modern menade att det förelåg ett samtycke, men Länsrätten menade att hon haft en 

ambivalent inställning till vilken vårdform som var bäst för dottern. Länsrätten tog beslut om 

att vård genom LVU ansågs vara nödvändigt för att trygga en långsiktig och behövlig vård. 

Länsrätten biföll socialnämndens ansökan om vård med stöd av 1 § andra stycket och 3 § 

LVU.  

Kammarrätten anförde proposition 1989/90:28 som säger (s 67) att ungdomar som till följd av 

en psykisk störning missbrukar, begår brott eller har ett annat socialt nedbrytande beteende 

kan ge skäl för att ingripa med ett LVU- omhändertagande. Dock menade Kammarrätten att 

en sådan bedömning ska ske individuellt samt att ett funktionshinder inte innebär ett socialt 

nedbrytande beteende i LVU:s mening. Det är först om flickan till följd av sitt 

funktionshinder uppvisar ett socialt nedbrytande beteende som det kan ske skäl för LVU- 

omhändertagande. Kammarrätten ansåg att omständigheterna kring flickan var sådana att det 

kunde anses vara ett socialt nedbrytande beteende och att vård inte kunde ske på frivillig väg, 

därmed att överklagandet avslogs med stöd av 1 § andra stycket och 3 § LVU, med 

hänvisning till RÅ 2000 ref 33.  
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Regeringsrätten menade att ungdomar som lider av en psykisk störning inte enbart av det 

skälet kan blir föremål för vård genom LVU. Flickans beteende var snarare att betrakta som 

symtom på en psykisk störning. Därmed att det inte utgör ett sådant socialt nedbrytande 

beteende som avses i 3 § LVU. Regeringsrätten menade att störningen annars skulle tillåtas 

ligga till grund för ett beslut om LVU, vilket inte är avsikten med lagen. Istället ska ett socialt 

nedbrytande beteende snarare vara ett beteende som framstår likaväl med någon utan ett 

funktionshinder. Regeringsrätten betraktade flickans beteende som symtom på hennes 

psykiska funktionshinder och undanröjde underinstansernas domar.  

2.3.4 Analys av beteendefallen  

 

I samtliga ovan angivna mål råder olika uppfattningar mellan socialnämnden och den unge 

själv i fråga om vårdbehov och vilken vård som anses vara lämpligast. Liksom i miljöfallen är 

det konsekvenserna för den unge som är anledningen till om vård ska beredas. Rekvisitet 

”socialt nerbrytande beteende” blir den enda anledningen till att ett beteende kan leda till vård 

genom LVU. Indirekt säger rekvisitet vad som inte kan ge skäl för ett omhändertagande. Det 

framstår som att en ”påtaglig risk” först kan anses förekomma när det redan finns en 

uppkommen skada, vilket blir motstridigt.  

Begreppet ”socialt nedbrytande beteende” fångar in beteenden som inte accepteras 

normmässigt i samhället. I beteendefall verkar det även råda avsaknad av motivering till 

varför ett beteende ska anses bryta mot de sociala normerna. Det kan tyckas att socialnämnder 

och domstolar istället ser beteenden som självklara utan vidare formulering.  

Det går att se, likt i miljöfallen, att det sätts höga krav på vad som kan anses vara en skada 

och för att det ska föreligga ett vårdbehov på grund av brott, ska dessa begås i större 

utsträckning.   

 

2.4 Förutsättningar för omedelbart omhändertagande 

 

Omedelbart omhändertagande är ett interimistiskt beslut vilket fattas av socialnämnden. 

Enligt 6 § LVU får socialnämnden besluta att den som är under 20 år omedelbart ska 

omhändertas, om det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av LVU och 

rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller 

utveckling eller att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder 

hindras.
22

  

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

eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat, besluta om omhändertagande enligt 6 

§ LVU. Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. När socialnämnden har 

ansökt om vård med stöd av lagen, får även rätten besluta att den unge omedelbart ska 

omhändertas.
23

 

                                                           
22

 SOSFS 1997:15, s. 43. 
23

 SOSFS 1997:15, s. 43. 
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En underställning ska ske snarast möjligt. Beslutet ska underställas Förvaltningsrätten inom 

en vecka från den dag då beslutet fattats. Om beslutet inte underställts Förvaltningsrätten 

inom förskriven tid så upphör omhändertagandet enligt 7 §.
24

  

Socialstyrelsen har framhävt att socialnämnden har rätt, men också en skyldighet att i 

undantagsfall besluta om omedelbart omhändertagande utan att i förväg underrätta 

vårdnadshavare. Undantagsfall kan vara situationer där den unge är i behov av ett direkt 

skydd vid misstanke om sexuella övergrepp eller misshandel.
25

  

Ett fullständigt beslutsunderlag för omedelbart omhändertagande saknas ofta. Inte allt för 

sällan inträffar plötsligt en situation där den unge omhändertas och utredningen påbörjas först 

i det aktuella omhändertagandet på grund av händelsen eller anmälan. Även om vård genom 

LVU inte bedöms vara nödvändigt, så är det inte utan anledning att beslutet ansågs vara 

korrekt. Situationen kan ha förändrats, ett samtycke till vård har skett, eller att andra stöd- och 

hjälpinsatser kan erfordras.
26

  

I en ämbetsberättelse av JO togs frågan upp om det förelåg tillräckligt med underlag för ett 

beslut om omedelbart omhändertagande. En pojke anhölls på grund av misstanke om bankrån. 

Polisförhör med pojken fortsatte dagen därpå och han försattes på fri fot samma dag.  

Misstankarna var svaga, trots detta blev pojken omhändertagen av socialtjänsten samma kväll 

som han försatts på fri fot. Dagen därpå blev pojken frisläppt men en månad senare kom 

polisen för att igen omhänderta pojken, trots att beslutet om omhändertagande hade hävts. JO 

anförde att socialnämnden hade misslyckats i sin uppgift, genom att okritiskt granska polisens 

uppgifter om omhändertagande och därmed brustit i sitt ansvar. Det ska föreligga goda 

grunder till att tillämpa 6 §, omedelbart omhändertagande.
27

 

 

2.4.1 Miljöfall  

 

Rör det sig om ett miljöfall enligt 2 § LVU ska risken för den unges utveckling eller hälsa 

bedömas akut för att det ska anses vara tillämpligt med ett omedelbart omhändertagande. 

Barnet i situationen kan vara i direkt behov av läkarvård eller sjukvårdande behandling, vilket 

vårdnadshavare motsätter sig. Det kan röra sig exempelvis om, blodbyte eller operation, 

läkemedelsbehandling eller annan behandling. Ett akut fall är också om små barn står utan en 

fungerande vårdnadshavare, inte får mat eller fungerade omvårdnad. Dessa situationer kan 

vara direkt livshotande exempelvis att ett spädbarn eller sjukt barn är i direkt behov av 

särskild omvårdnad. Rör det fall där den unge utsatts eller misstänkts utsatts för misshandel 

eller sexuellt övergrepp finns det anledning till ett omedelbart omhändertagande. Den unges 

egna uttryck för rädsla ska tas med största hänsyn.
28
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2.4.2 Beteendefall 

 

Omedelbart omhändertagande som rör ett beteendefall enligt 3 § LVU ska ske om den unge är 

i ett pågående missbruk eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet och det finns en 

risk för fortsatt brottslighet. Det finns även skäl till omedelbart omhändertagande om den 

unge rymt hemifrån och vistas i olämpliga miljöer. Dock får inte syftet vara att skydda 

omgivningen från den unge genom omhändertagandet. Grundregeln är alltid att det finns skäl 

till att den unges beteende riskerar att hälsan eller utvecklingen skadas. 

Riskerar den unge häktning eller sitter redan häktad, bör socialnämnden överväga om det 

finns skäl till ett omedelbart omhändertagande. Beslutet kan fattas men inte verkställas under 

häktningstiden.
29
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3.  Processen och reglerna bakom LVU  
 

3.1 LVU-processen  

 

En LVU-process börjar med att en anmälan eller ansökan kommer in till socialnämnden, 

anmälan ska inkomma till den kommun den unge bor i. Socialnämnden har en utredningsplikt 

enligt 11kap 1 § SoL och ska utan dröjsmål inleda en utredning av vad som framkommit i den 

aktuella ansökan eller anmälan. Socialnämnden har även skyldighet enligt 11kap 1a § SoL att 

vid en anmälan enligt 1 § SoL som berör barn eller ungdomar genast göra en bedömning om 

det finns skäl till ett omedelbart skydd. Rör det sig om ett behov av omedelbart skydd kan det 

bli fråga om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU.  

Beslutet att inleda eller inte inleda utredningen ska fattas inom fjorton dagar efter det att 

anmälan har kommit in. Dock kan utredningen förlängas om det finns synnerliga skäl.  

Socialnämnden ska vid utredningen konsultera sakkunniga och ta de kontakter som behövs. 

Detta kan ske i situationer där den sociala bedömningen kompletteras med exempelvis 

rättsläkarintyg, barnpsykiatriskt intyg eller psykologutlåtanden.
30

  

Utredningen ska präglas på ett sådant sätt att ingen utsätts för skada eller olägenhet. 

Utredningen ska inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i 

ärendet, bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Fyramånaders-

gränsen tillkom efter kritik mot att socialnämnden inte slutförde utredningar inom rimlig tid. 

Utredningar kunde vara under flera år utan att bli fullständigt avslutade. År 1998 tillkom 

fyramånaders-gränsen och syftade till att stärka barnrättsperspektivet.
31

   

Den som berörs av utredningen ska också underrättas om att en utredning inletts. 

Bestämmelsen är ett förtydligande vilket tillkom efter kritik mot att socialtjänsten bedrivit 

utredningar utan enskildes vetskap, därmed skulle bestämmelsen bringa ökat förtroende för 

socialtjänstens arbete. Nämnden har ett långtgående utredningsansvar och utredningen kan 

genomföras oberoende av vårdnadshavarens inställning.
32

  

Fattar socialnämnden ett beslut om att den unge är i behov av vård och att detta inte kan 

genomföras med samtycke från vårdnadshavare eller den unge själv, ska socialnämnden 

lämna en ansökan om vård genom LVU till Förvaltningsrätten enligt 4 § LVU.  
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I samband med ansökan till Förvaltningsrätten är det lämpligt att socialnämnden samtidigt 

presenterar en specificerad vårdplan. Vårdplanen är en övergripande plan över hur vården ska 

utformas och den vård som socialnämnden anser nödvändigt.
33

  

Förvaltningsrätten prövar målet och tar en ställning till om vårdbehov anses föreligga. 

Underlaget för ett beslut bygger på en muntlig förhandling mellan samtliga berörda och styrs i 

regel av en domare och tre nämndemän. Eftersom dessa mål oftast anses vara känsliga 

ärenden så är det inte ovanligt att domstolen beslutar om stängda dörrar vilket innebär att 

allmänheten och inte direkt berörda inte får närvara i rättssalen. Om det anses att vård 

föreligger kan ett offentligt biträde utses vilket har till uppgift att representera och ta tillvara 

på den unge och vårdnadshavarens intresse. Är den unge under 15 år och därmed inte fått en 

processhabilitet, ska en ställföreträdare utses. 

Socialnämnden beslutar om åtgärderna, hur vårdnaden ska ordnas och vart den unge ska bo 

under vårdtiden. Ett ärende har chans att prövas i tre instanser, Förvaltningsrätten, 

Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.  

 

3.2 Åldersgränsen, annan vård, samtycket och behövlig vård 

 

 Det finns gemensamma bestämmelser för miljöfall och beteendefall. Dels regler som handlar 

om i vilken ålder den unge kan omhändertas med stöd av LVU samt betydelsen av samtycke 

till förslagen vård.  

 

3.2.1 Åldersgränsen och annan vård 

 

I fråga om åldersgränsen får den unge omhändertas i miljöfall såväl beteendefall till dess att 

den unge fyllt 18 år, men till skillnad från miljöfallen får ett beteendefall beredas vård genom 

LVU också mot den som fyllt 18 men inte 20 år enligt 1 § 3st. Förutsättning för 

omhändertagande är att det inte kan anses att vård kan genomföras på frivillig väg. Dels om 

det kan antas att vårdnadshavare till den unge inte samtycker till vård. Eller om den som fyllt 

15 år själv frånsäger sig vård.
34

   

1 § 3st LVU säger att vård med stöd av 3 § får beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år, 

om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är 

lämpligare än någon ”annan vård” och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med den 

unges samtycke. 

I RÅ 83 2:52 utreddes uttrycket ”annan vård”, där det framkom att tvångsvård får ske i de fall 

den anses vara lämpligare än någon annan vård och det kan antas att behövlig vård inte kan 

ges med samtycke. ”Annan vård” ansågs endast vara institutionell vård som sker gentemot 

någons vilja, exempel LVM, LPT, LRV eller kriminalvård.
35

  

                                                           
33
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34
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35
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I 1 § framkommer det dock inte hur länge LVU-vården får pågå, vilket däremot anges i 21 §. 

Enligt 21 § LVU ska vården upphöra på beslut av socialnämnden när vården inte länge anses 

behövas. I miljöfall ska beslut om vård upphöra när den unge fyller 18 år, medan i 

beteendefall ska vården upphöra när den unge fyllt 21 år.   

I en ämnesberättelse av JO anses en skriftlig underrättelse om upphörande av vård, inte utgöra 

tillräcklig åtgärd för att upplysa någon om att han eller hon inte längre står under tvångsvård. 

JO menar att den som beretts vård direkt och utan dröjsmål ska informeras av nämndens 

beslut. Genom att underrättas omgående om beslut av upphörande av vård undviks 

missförstånd.
36

  

 

3.2.2 Samtycket 

 

Gällande samtycket finns en grundläggande värdering från socialtjänstlagstiftningen, 

nämligen att chansen till bäst resultat är som störst om vård sker på frivillig basis. Gemensamt 

för miljö – och beteendefall är att vård genom LVU inte ska ges om samtycke till vård finns.
37

   

Enligt förarbeten till 1980 års lag kan LVU bli tillämplig trots att formellt samtycke till vård 

finns. Dels om föräldrarna inte kan antas vara seriösa eller om det finns misstanke om att den 

unge inte kommer att medverka till vården han själv förklarat sig införstådd med. Det kan 

exempelvis också finnas skäl till att föräldrarna lämnar samtycke på grund av en pressad 

situation efter upptäckt av svår barnmisshandel eller där förälder missbrukar alkohol eller 

narkotika kort tid efter att samtidigt begärt tillbaka sitt barn.
38

  

I ett LVU-mål är det vanligt att domstolen tar ställning till om förhållandena är sådana att den 

unge föreligger påtaglig risk för att utveckling och hälsa skadas, innan man utreder om det 

finns ett samtycke till vård.  

Det finns exempel på rättsfall där ett samtycke till vård har funnits, men domstolen har i sin 

praktiska tillämpning sätt annorlunda på samtycket och fortfarande tillämpat LVU.   

Regeringsrätten bedömde i RÅ 83 2:87 att vård genom LVU skulle ges trots att ett samtycke 

till frivillig vård fanns. Fallet handlade om en 14-årig flicka vars fader som var 

vårdnadshavare, var dömd för sexuella övergrepp mot flickan. Övergreppen hade pågått under 

ett par år, trots detta fanns ingen anledning att anta att samtycket inte var allvarligt menat. 

Regeringsrätten fann att i den vård som flickan behövde fanns bland annat starka skäl till att 

hon skyddades från kontakt med fadern. Vården skulle därmed inte kunna åstadkommas om 

vårdansvaret låg på fadern. Därmed ansåg Regeringsrätten att behövlig vård för flickan inte 

kunde beredas utan ett förordnande om vård med stöd av LVU.  

 

I RÅ 84 2:31 (se 2.3.1) fanns ett samtycke från den unge själv till frivillig vård. Domstolen 

såg det som icke troligt att pojken skulle infinna sig för vård efter tidigare företeelser. Därmed 

gjordes en bedömning att hellre se till ett omhändertagande för vård genom LVU, än att 

riskera ett fortsatt socialt nerbrytande beteende. Praktiska tillämpningen blev därmed att gå 

emot den grundläggande principen om frivillig vård enligt socialtjänstlagstiftningen.  

 

                                                           
36
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37
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38
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I RÅ 2000 ref 33 (se 2.3.2) fanns ett samtycke från modern till den pojke som ansågs vara i 

behov av vård genom LVU. Man ansåg att modern haft svårt att sätta tydliga gränser, samt att 

hon haft svårt att kontrollera sin son. Domstolen bedömde att omhändertagande för vård 

genom LVU fortfarande skulle ske, trots samtycket till vård. Detta på grund av att modern 

inte utgjorde garanti för att erhålla pojken den vård som han var i behov av.  

 

3.2.3 Behövlig vård 

 

Det ska inte beslutas om tvångsvård om det finns ett samtycke om ”behövlig vård”. 

Socialnämnden är i första hand den som bestämmer vad som utgör behövlig vård, men det är 

Förvaltningsdomstolen som i sista hand avgör saken. Förvaltningsdomstolen har rätt att 

underkänna vad socialnämnden anser vara behövlig vård, vilket kan ske efter det att 

exempelvis vårdnadshavare argumenterar för andra åtgärder än de som socialnämnden 

förslagit.
39

  

I RÅ 1991 not 206 fann Regeringsrätten att socialnämndens åtgärder för vård antogs vara allt 

för långtgående och långvariga. Som förslag fanns istället terapeutiska åtgärder vilket 

föräldrarna också samtyckt till att betrakta som behövlig vård.  

I fråga om behövlig vård ansåg även Regeringsrätten i RÅ 1996 ref 61 att vård genom LVU 

vilket pågått under en lång tid utan resultat, inte gav fog för att betraktas som behövlig vård. 

Barnpsykiatrisk och miljöterapeutisk expertis hade under 7 månader inte lyckats med att 

aktivera en flicka. Därmed betraktades det vid tiden för Regeringsrättens avgörande att det 

inte fanns brister i omsorgen eller andra förhållanden i hemmet som kunde ligga till grund för 

vård genom 2 § LVU. Vården som socialnämnden förespråkat var alltså inte behövlig vård.   

 

3.3 Barnets bästa  

 

Sveriges lagstiftning utgår från principen om att barn har rättigheter. FN:s generalförsamling 

antog år 1989 konventionen om barnets rättigheter, barnkonventionen (BK). I 

barnkonventionen är ”barnets bästa” ett centralt begrepp. Barnkonventionen är dock inte 

antagen i svensk lag, men Sverige har ratificerat den. Detta innebär att Sverige har gett löfte 

att innehållet i barnkonventionen ska transformeras till svensk rätt. Artikel 3 i 

barnkonventionen säger att alla åtgärder som rör barn och som vidtas av sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ ska 

barnets bästa komma i främsta rummet.
40

  

1 § 5 st LVU är en anpassning till artikel 3 i FN:s barnkonvention. Sveriges Domarförbund 

anförde att bestämmelsen skulle stärka barnperspektivet i LVU, samt att anpassningen till 

barnkonventionen skulle öka respekten för den unges rätt till privat och familjeliv enligt 

Europakonventionen. 

 LVU är primärt en skyddslag för barn och unga, men barnets bästa hade innan bestämmelsen 

den 1 juli år 2003 med tillägget av 1 § 5 st LVU tenderat till en rättsutveckling som inte alltid 

satte den unges intresse främst. Studier visade sig istället genom remissvar från 

                                                           
39

 Svensson, s. 130. 
40

 Svensson, s. 101. 



19 
 

socialförvaltningen i Stockholms stad att föräldrarätten riskerat att komma i fokus i LVU-mål 

varvid bestämmelsen om barnets bästa inte kom att blir avgörande vid alla beslut enligt lag.
41

  

Om det föreligger en konflikt mellan den unges behov och andra intressen ska barnets bästa 

alltid ges företräde. Dock finns en svårighet att precisera just innebörden av begreppet. I 

proposition hänvisade regeringen till införandet av barnets bästa i 6 kap. 2a § föräldrabalken. 

Regeringen yttrade att barnets bästa många gånger avgörs i varje enskilt fall utifrån en 

bedömning av de individuella förhållandena. Regeringen menade dock att det är nära omöjligt 

att slå fast vad som är bäst för barn och ungdomar samt att det är domstolen och 

socialnämndens uppfattning, antaganden och bedömningar som i slutändan blir avgörande.
42

  

Svensson menar att i propositionen till bestämmelsen om barnets bästa antyds att tvångsvård 

inte ska beslutas på annat sätt än utifrån 2 och 3 §§ LVU. Föreskriften i 1 § 5 st LVU ska 

enbart ses som en uppmaning om den unges intressen ska vara det avgörande momentet när 

ställning tas till om tvångsvård ska beslutas eller inte.
43

   

Det har också kommit till att bli en fråga om ”barnets bästa” är ett rekvisit eller inte, vilket 

inte beskrivs tydligt i lagförarbetena. Formellt kan inte lagen ge stöd för att barnets bästa ska 

anses vara ett rekvisit. Efter införandet av formuleringen i lagen har det inte gjorts någon 

förändring i rekvisiten som fortfarande anges i 2 § och 3 § LVU.
44

   

Barnets bästa är en neutral formulering som därmed också är öppen för tolkning. Tolkningen 

kan ske såväl restriktivt som extensivt. Men eftersom bestämmelsen om barnets bästa infördes 

efter kritik och att det kom som ett önskemål att förändra synsättet på lagen och frångå 

föräldrarätten, kan bestämmelsen vara en mer extensiv tolkning av LVU.
45

  

Hollander menar att brister i en precisering av barnets bästa, i fråga om vilken betydelse och 

funktion som ska tillmätas, gör det oklart om barnets bästa verkligen har stärkts.
46

 Hollander 

menar även att lagstiftningens allmänna syfte samt den övergripande konstruktionen av 

regleringen på barnskyddsområdet påverkar tolkningen, således den praktiska tillämpningen 

av barnets bästa. Den unge har en begränsning i vad den kan åstadkomma ifråga om 

talerätten, därmed att det är avgörande i tolkningen av barnets bästa om den vuxne tar hänsyn 

till vad den unge uttrycker och vill.
47

  

Den nuvarande regeringen, 2015, har uttalat att man vill ge barnkonventionen en ställning 

som svensk lag i framtiden och i februari år 2015 tillsattes en utredning vilket skulle lämna 

förslag till hur en inkorporering av barnkonventionen ska ske.
48

  

 

3.4 Innehållet i en ansökan  

 

I 4 § finns kraven på vad en ansökan om vård genom LVU ska innehålla.  
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En ansökan skall innehålla:  

- En redogörelse för den unges förhållanden,  

- De omständigheter som utgör grund för att den unge behöver beredas vård, 

- Tidigare vidtagna åtgärder,  

- Den vård som socialnämnden avser att anordna,  

- Hur relevant information lämnats till den unge,  

- Vilket slags relevant information som lämnats,  

- Den unges inställning.  

Förutom dessa krav finns ingen lag som beskriver hur omfattande en utredning ska vara eller 

vilka uppgifter som ska inhämtas, vilket varken förtydligas i förarbeten eller Socialstyrelsens 

allmänna råd.
49

 Det finns heller ingen bestämmelse i LVU som sätter något tydligt krav på 

vårdens utformning.  

Eftersom det finns en avsaknad i hur omfattande utredningen ska vara, kan det istället bli till 

att granska hur stort utredningsansvar domstolen har. Det finns dock inget givet svar hur långt 

utredningsansvar domstolen har, vare sig i processrätten eller förvaltningsprocessrätten.
50

 

LVU-mål och processen bakom den brukar anges vara kontradiktorisk till sin karaktär vilket 

innebär att parterna i målet ses som jämbördiga. Detta innebär att domstolen i högre grad 

lämnar över till parterna att utforma processen, därmed att domstolen inte aktivt processleder 

d.v.s. begär ytterligare utredningar eller ger besked till någon part att dennes talan behöver 

komplimenteras.
51

    

Leviner påtalade efter sin granskning av utredningsansvaret för domstolar, att rättskällorna 

hon undersökt inte gav någon närmare ledning kring hur omfattande en barnskyddsutredning 

bör vara. Detta i fråga om grunden för ett beslut att avsluta utredning av insatser, besluta om 

erbjudna insatser samt att ansöka om LVU-vård.
52
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4. Tolkning, synpunkter och alternativ till LVU  
 

4.1 Tolkningen av lagen 

 

Tolkningen bakom LVU har vid flera tillfällen varit föremål för diskussion. Det finns inget 

entydigt svar, därmed att lagen har tolkats både restriktivt såväl extensivt. I fråga om en 

restriktiv tolkning ska tvångsomhändertagande räknas som ett offentligrättsligt ingrepp på 

familjens integritet och privatliv, en åsikt som framträddes framförallt av Bramstång
53

.  

Tolkar man istället lagen som att den är extensiv, är det snarare att barnet alltid har rätt till 

vård således att lagen är ett samhällsskydd även om vården sker med hjälp av tvång
54

. 

Det nämns inte i något förarbete hur tolkningen av lagen ska ske, dock efter uttalande av 

socialutskottet
55

 gör Bramstång gällande att LVU bör tolkas restriktivt.  Regeringsrätten har 

även i vissa hänseenden kommit att uttala sig i riktning av en restriktiv tolkning, men det finns 

även domar som ger stöd för en mer extensiv tolkning.
56

    

Man skulle även kunna tolka lagen konkret respektive abstrakt. Hollander menade i sin 

avhandling att båda lagstifttyperna i barnvårdlagstiftning också föregås med svaghet. Skulle 

lagen bli allt för detaljerad skulle det resultera i att den unge inte blir omhändertagen trots att 

det finns skäl för omhändertagande, endast på den grunden att vissa rekvisit inte anses 

uppfyllda. En abstrakt lagstiftning skulle snarare leda till en allt för stor tolkning, varvid barn 

riskerar att omhändertas på fel grunder.
57

  

Svensson menar att beslut av LVU är normrationellt präglat, vilket betyder att domstolar 

förväntas korrekt tolka lagen och att tvångsvård endast ska komma till stånd under de 

förutsättningar som lagen tillåter. Genom korrekt tolkning ska domstolen utöva kontroll över 

enskilda ärenden och se till att tvångsvård kommer till stånd förutsatt att det sker under lagen. 

Därmed vill lagstiftaren inte att domstolarna ska stå för någon form av normbildning. Det som 

uttrycks i LVU är också vad samhället vill ska uppnås med lagen. I takt med att reglerna 

preciseras och detaljeras blir det också lättare att utöva kontrollen.   
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Högsta förvaltningsdomstolen har som uppgift att ge prejudikat, med andra ord att meddela 

domar vilket ska vara till ledning för rättstillämpningar på lägre nivå.  Domstolen prövar alltså 

överklaganden av domar från lägre instanser. När domstolen utför prejudikat, leder detta till 

precisering av befintliga normer. Att regler preciseras och detaljeras är något som alltså beror 

på att Högsta förvaltningsdomstolen gett prejudikat.
58

  

Ser man till olika begrepp i LVU, så är begreppen för förutsättningarna för tvångsvård allmänt 

hållna. Dessa är specifikt ”brister i omsorgen” i miljöfall och ”annat socialt nerbrytande 

beteende” i beteendefallen. Det finns också ett utryck gemensamt med både miljö- såväl 

beteendefall som är allmänt hållet, nämligen ”påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling”. 

Utformningen av rekvisiten har inte gjorts för att skapa någon slags svårighet i att bedöma vad 

som kan vara risk för den unge, utan snarare att det skulle vara väldigt svårt för lagstiftare att 

precisera alla olika risker som kan uppstå på flera olika sätt.
59

 

Det finns också meningsskiljaktigheter i synen på riskrekvisit och dess ställning i LVU.  

Bo Vinnerljung som är professor på institutionen för socialt arbete vid Stockholms Universitet 

är kritisk till att riskrekvisitet ska ha en stark ställning i LVU. Han menar att risk endast är en 

ökad eller minskad sannolikhet och att begreppet är kvantitativt. Han vill istället att 

riskrekvisitet ska definieras tydligare, men att det inte ska försvinna på grund av att rekvisitet 

fortfarande har en funktion att agera preventivt i samhället. Det finns även en motsatta sida till 

debatten om riskrekvisit. Magnus Åhammar som är rådman vid Förvaltningsrätten i 

Stockholm tycker snarare att det inte är ett problem med riskrekvistet eftersom 

Förvaltningsrätten får ledning av Högsta förvaltningsdomstolens domar. Han menar att 

”påtaglig risk för hälsa och utveckling” är ett rekvisit som de försöker att göra till ett juridiskt 

begrepp och att fall behandlas lika.
60

  

I fråga om socialtjänsten och tvångsomhändertagande av barn och unga, konstaterar 

Lundström att sociala arbetet vid ett tvångsomhändertagande är en fråga om balansgång 

mellan etiska principer, än att i alla lägen utgå från en överordnad etisk princip. Därmed är det 

viktigt att klargöra de värderingar som ligger bakom ställningstagandena. Han menar att 

socialtjänsten utsätts för motsägelsefulla signaler när det kommer till tvångsomhändertagande, 

i vissa perioder handlar det om barnets rätt till skydd, medan det ibland snarare handlar om 

familjens rätt till integritet.
61

    

Det sker även olika tolkningar mellan pojkar och flickor vid tillämpningen av LVU, vilket 

inte alltid uppfattas som likvärdig. Detta kan vara exempelvis vara sättet att bedöma 

tvångsvård eller olika regler och åtgärder som påverkar den unge.
62

 

 

4.2 Synpunkter kring LVU  
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LVU är debatterad och olika människor med expertis inom tvångsvården har lyft fram åsikter 

kring lagen.  

Anna Kaldal, docent i processrätt, menar att LVU är föråldrad, särskilt 3 § som reglerar 

beteendefall, vilket hon menar infattar en samhällssyn som riktar sig 20-30 år tillbaka i tiden. 

En följd av detta har lett till att det idag är svårt att fånga upp flickor med 

beteendeproblematik. Lagen har utformas med fokus på missbruksproblematik eller kriminellt 

beteende bland unga män. Lagen borde istället bli mer könsneutral, eftersom flickor fått ett 

beteende som liknar pojkar mer och tvärt om i fråga om pojkar som liknar flickor. Vi har 

också blivit mer medvetna om att flickor fallit i en annan form av missbruk och är våldsamma 

såväl kriminella i en högre utsträckning.  Hon tycker även att det är en svår fråga i de ärenden 

som berör barn i gränslandet mellan psykiatrisk och social problematik och hur samhället ska 

hjälpa dessa. Idag finns det finns större vetskap kring en beteendestörning och orsaker bakom 

den. Därmed att frågan också lyder om barnen ska få vård med stöd av LVU eller ett 

psykiatriskt tvångsomhändertagande. Hon nämner avgöranden där Högsta 

förvaltningsdomstolen tyckte att beteendeproblematiken gick att koppla direkt till den 

neuropsykiatriska diagnosen och att det därför handlade om en psykiatrisk problematik, 

varvid LVU inte tillämpades. Därmed att gränsdragningen är svår och unga med vårdbehov 

riskerar att falla mellan stolarna. Kaldal menar också att samma fråga gäller flickor med 

självskadebeteende, vilket är en ny grupp som alltid har funnits men deras problematik har 

identifierats varvid de inte passar in för vård genom LVU.  

Magnus Åhammar menar även att det skett förändring i LVU-målen och att frågeställningar 

idag ser annorlunda ut. Tidigare sociala frågor berörde missbruk och kriminalitet. Medan det 

idag handlar om neuropsykiatriska diagnoser i många mål, vilket inte fanns för tio till femton 

år sedan. Hedersrelaterade frågor har också dykt upp i en utsträckning som inte tidigare har 

funnits.  

Just kring hedersproblematiken menar Kaldal att det innebär svåra dilemman. Hon menar att 

familjerna fungerar oftast på många sätt bra, ekonomiska ordnade förhållanden finns och 

barnen går i skolan, men lever samtidigt under svåra förhållanden. Det blir svårt att identifiera 

barnen och LVU används då i en familjekontext som ser annorlunda ut. Trots att barnen lever 

under svåra förhållanden vill de ändå vara kvar hemma, vilket leder till att barn som 

tvångsomhändertas rymmer hem ofta.  

Lena Isaksson är advokat, och menar att barn sällan får den tidiga psykiatriska hjälp de är i 

behov av. Problemet kommer att utvecklas till ett socialt nerbrytande beteende och det är först 

då som samhället griper in, dels med vård genom LVU. Dessa barn har psykiska problem, 

vilket kan yttra sig i ett självskadebeteende, ADHD-problematik eller andra psykiska 

problem. Barn skulle få mycket hjälp genom tidiga adekvata psykiatriska vårdinsatser.  

Anna Hollander som är professor i rättsvetenskap anser också att LVU är föråldrad. Att 

rekvisiten har samma konstruktion som den första barnavårdslagen som antogs och att 

samhället förändrats avsevärt sedan dess. Både i kunskap om sociala problem och 

förhållanden mellan barn och föräldrar. Hon menar att lagen är konstruerad på ett sådant sätt 

att symtom angrips och inte grundläggande eller bakomliggande problemen. Det gäller 
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särskilt när socialtjänsten endast bedömer beteendet och inte orsaken bakom det.  Många barn 

får idag diagnoser, vilket påverkar förutsättningarna för att tillämpa LVU.
63

  

Göran Grauers är samhällsdebattör och har i över ett decennium företrätt människor i LVU-

ärenden och tycker att LVU är en lag där rättssäkerheten och insynen är dålig. Utredningar är 

varken sakliga eller objektiva och likhet inför lagen existerar inte. Han menar att utredningar 

bygger på rent tyckande och därmed reflekteras den enskilde socialsekreterarens 

uppfattningar. Det råder en brist i granskningen av utredningar, eftersom socialnämnder består 

av fritidspolitiker som inte har tid eller kunskap att sätta sig in i ärenden. Det finns heller inte 

några riktlinjer för hur en sådan granskning ska gå till. Han tycker att det finns brister i fråga 

om ombudet, vilket åsidosätter sina klienters intresse och att det finns en brist i att engagera 

sig i barnets bästa.
64

  

Regeringen har utsatt en utredare av LVU. Håkan Ceder har haft till uppgift att granska lagen 

och kommit fram till att dagens LVU-lagstiftning borde skrotas och ersättas av en ny lag med 

tydligare barnperspektiv och bättre rättssäkerhet.  

Det har lämnats ett förslag till barnministern Åsa Regnér om att nuvarande LVU ska upphöra 

och ersättas med en ny lag. Dels ska den nya lagen ha ett barnperspektiv men även tydliggöra 

barnets grundläggande rättigheter vid tvångsvård. Därmed att till skillnad från nu gällande 

LVU sätta tydliga krav på vårdens utformning. Det ska också ske förändringar i tvångsvården.  

Ceder tycker att det är anmärkningsvärt att nuvarande LVU saknar tydliga regler ur 

rättssäkerhetssynpunkt. Lagen bör bli mer pedagogisk såväl överskådlig så att föräldrar och 

barn lättare ska förstå grunderna för tvångsvård.   

Rättssäkerheten bör stärkas exempelvis genom att beslut som rör samtliga tvångsåtgärder vid 

särskilda ungdomshem ska kunna överklagas, vilket inte är fallet idag. Lämplighetskrav ska 

ställas på offentliga biträden som företräder barn i LVU-mål och barn såväl vårdnadshavare 

ska också ha rätten till offentligt biträde i mål om umgängesbegräsningar.
65

  

I förslaget till en ny reform av LVU påpekar man bland annat att de processuella reglerna för 

tvångsvårdsinsatserna och de materiella förutsättningarna som krävs för att tvångsinsatser ska 

kunna genomföras får lagen att uppfattas som repressiv. Samt att LVU till stor del är en 

processlagstiftning och är en kompletterande lag till socialtjänstlagen. Därmed att det också 

blir svårt och kunna få en överblick i fråga om vårdens innehåll. I förslaget om en ny reform 

av LVU syftar man till att få en överskådlig och pedagogisk lag som utgår från 

barnkonventionen.
66
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4.3 Standardiserade riskbedömningar?  

 

Det har framförts kritik mot att LVU bär på en osäkerhet i fråga om riskbedömningarna, 

vilket förmås vara en ren tolkning utan någon objektiv bedömning. Istället skulle lagen ur en 

praktisk synvinkel kunna tillämpas annorlunda, ett förslag är standardiserade 

riskbedömningar. Detta är något som uppmärksammats tidigare och Wahlgren menar att 

juristernas kompetens skulle öka väsentligt om de kunde komplettera juridisk metodkunskap 

och riskanalysmetoder.
67

 Vid en riskanalys måste det skiljas på prediktioner och prognoser. 

Prediktioner är förutsägelser på en gruppnivå, d.v.s. en grund baserad på resultat från en 

vetenskaplig studie vilket anger sannolikheter. Dessa sannolikheter är såväl risk- som 

skyddsfaktorer. Prognoser är istället förutsägelser på en individnivå. Vilket anger 

sannolikheter eller risker för en individ som är utsatt för ett visst förhållande eller har ett visst 

beteende och vad individen i så fall kan drabbas av för konsekvens.
68

 Det viktigaste i en 

riskbedömning är alltså att få reda på i vilken utsträckning som prediktionen kan ligga till 

grund för prognosen.  

För att bedömningarna inte ska gå i olika riktningar skulle en enhetlig riskbedömning kunna 

underlätta vilket skulle ske genom riskbedömningsinstrument. Dessa instrument skulle ange 

sannolikheten för risker och uttryckas i olika skalor.
69

  

Riskbedömningsinstrumenten bygger på ett antal prediktioner och skulle kunna agera 

hjälpmedel i arbetet att peka ut riskgrupper. Dock blir det tveksamt i fråga om det skulle 

kunna innebära någon hjälp även i individuella prognoser. Det finns nackdelar med 

riskbedömningsinstrument, dessa är att de pekar ut allt för många falskt positiva som alltför 

många falskt negativa. Falskt positiva är individer som påstås ha problem, utan att ha det. 

Medan falskt negativa är individer som riskerar att fara illa utan att 

riskbedömningsinstrumentet indikerar det. För att det skulle kunna underlättas vid prognosen, 

skulle de hanteras av personer med ett gott omdöme och som kan beakta omständigheter som 

är unika för den speciella situationen, detta kallas ”klinisk erfarenhet”. Om så inte blir fallet 

kan riskbedömningar komma att bli sämre och således resultatet.  

Även om det är omöjligt att utifrån ett riskbedömningsinstrument skapa en absolut säker 

prognos, kan de dock komma att bli ett användbart hjälpmedel. Idag finns ett starkt stöd att en 

klinisk riskbedömning komplimenterad av ett standardiserat bedömningsinstrument medför 

bättre prognosförmåga än endast en klinisk riskbedömning. Standardiserat 

riskbedömningsinstrument kan komma att leda till en mer enhetlig bedömning dels mellan 

olika socialarbetare samt mellan socialtjänsten i olika kommuner.
70
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5. Statistik och granskning av rapporter 
 

5.1 Socialstyrelsens rapporter och statistik 

 

Socialstyrelsen har genom åren lämnat rapporter som redovisar officiell statistik över 

socialtjänstens insatser för barn och unga. Statistiken bygger på uppgifter och insatser enligt 

SoL och LVU.
71

 Socialstyrelsen har även fört statistik över antalet anmälningar inom barn- 

och ungdomsvården, orsaker bakom anmälan och handläggningen av inkomna anmälningar.
72

 

Statistiken är viktig för att kunna bilda sig en uppfattning i vilken utsträckning LVU används 

och hur utvecklingen sätt ut i Sverige gällande tvångsomhändertagande av barn och 

ungdomar. Det har aldrig varit så många mål som berör LVU som det gör idag, enligt 

domstolsstatistiken har en ökning skett i de mål som handlar om LVU de senaste fjorton åren.  

 

År 2000 inkom 3588 mål som var LVU- och LVM mål. Under år 2014 inkom 4046 LVU-mål 

och 1421 LVM- mål. I sin helhet ser man en ökning av antal inkomna LVU mål och de 

senaste fyra åren har en ökning på 699 fall skett. Det har också skett en ökning i antalet 

avgjorda LVU mål. Mellan åren 2010-2014 var det en ökning på 769 antalet avgjorda mål.
73

   

 

5.1.1 Ålder och kön 

 

Statistik visar att heldygnsinsatser är som vanligast i åldersgruppen 13-17 år. Jämför man 

åldrarna 0-20 så är den vanligaste åldersgruppen nästan dubbelt så hög med 14 783 barn och 

ungdomar, till skillnad från åldrarna 0-12 (8 791) och 18-20 (8 988).
74

  
 

I fråga om ålder och utveckling av barn och unga med påbörjade heldygnsinsatser mellan åren 

2005-2013 är det barn och ungdomar i åldern 13-17 år som har ökat kraftigt. Ökningen utgörs 

till största delen av pojkar. Dessa pojkar har en annan vårdnadshavare än sina föräldrar eller 

okänd vårdnadshavare. I fall som rör vård enligt SoL har en ökning skett med 80 procent 

mellan åren 2005-2013. En förklaring till denna ökning anser socialnämnden kunna bero på 

ensamkommande flyktingbarn.
75
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Även när det kommer till placering i hem för vård eller boende (HVB), har det skett en markant 

ökning i antal pojkar medan flickorna minskat i antalet år 2013, oavsett placeringsform i 

jämförelse med förgående år. Socialnämnden finner också här, att anledningen borde vara 

ensamkommande flyktingbarn. Dock finns ingen statistik som särredovisar detta. Ökningen har 

nästan fem dubblats under åren 2005- 2013.76  

 

 

5.1.2 Omhändertagande  

 

När ett beslut sker om vård genom LVU kan olika vårdsinsatser bli aktuella. Dessa 

vårdinsatser kan exempelvis vara en heldygnsinsats vilket är en insats med placering. Insatsen 

är inriktad på ett visst resultat, vilket förgås av en individuell behovsprövning. Som 

heldygnsinsats är familjehem, vilket är enskilda hem som tar emot barn för stadigvarande 

vård och uppfostran på uppdrag av socialnämnden, den vanligaste vårdformen.
77

 Av de LVU-

vårdade barn och ungdomarna var 70 procent familjehemsplacerade den 1 november år 

2013.
78

 

Heldygnsinsatser genom SoL och LVU påbörjades under år 2013 för ungefär 12 900 barn och 

unga. I fråga om vård genom LVU, var det 1681 barn och unga som påbörjade insatser under 

år 2013. Av de barn och unga som beretts vård någon gång under året, var det 6 893 barn och 

unga som beretts vård genom LVU. Av dessa var cirka 137 barn och ungdomar nytillkomna 

d.v.s. de hade inte varit föremål för någon heldygnsinsats under de fem närmaste åren. Endast en 

procent fick vård genom LVU som nytillkomna, medan omedelbart omhändertagande genom 

LVU var desto större och uppgick till 13 procent.79  
 

5.1.3 Skäl för LVU  

 

År 2013 var det vanligare att besluta om insatser som berodde på brister i hemmiljön enligt 2 

§ LVU, än det egna beteendet enligt 3 § LVU. Det har skett en ökning i vård på grund av 

brister i hemmiljön, nio procent i jämförelse med statistkår 2012. Av de barn och ungdomar 

som fick LVU-vård under år 2013 åberopades att cirka 72 procent fick vård på grund av 

brister i hemmiljön. LVU-vården berör i dessa hänseenden inte ett omedelbart 

omhändertagande. I fråga om beteendefall och LVU-vård under år 2013, angavs 24 procent 

ligga till skäl för vård som berodde på eget beteende. Medan cirka fem procent åberopades att 

både brister i hemmiljö såväl eget beteende låg till grund för vård genom LVU.
80

  

 

Det visade sig bland de barn och ungdomar som vårdats någon gång under år 2013 att vid högre 

ålder desto vanligare blev det att den unge blev föremål för insats på grund av det egna 

beteendet. LVU-vård på grund av det egna beteendet var också större bland pojkar än 

flickor.
81
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Det var cirka 60 procent av barn och ungdomar som påbörjade LVU-vård år 2013 på grund av 

brister i hemmiljön. Medan 33 procent påbörjade vård genom LVU på grund av eget beteende och 

cirka 7 procent åberopades att både brister i hemmiljö såväl eget beteende låg till grund för vård 

genom LVU.
82

 

 

5.2 Anmälningar till socialtjänsten  

 

5.2.1 Hur många far illa?  

 

I Sverige är det svårt och veta hur många barn som far illa, eftersom definitionen ”far illa” 

kan vara svårtolkad. Begreppet används främst inom juridiken och avser barn och ungdomar 

som inte får den omsorg som krävs av dennes föräldrar, liksom barn och ungdomar som har 

ett självdestruktivt beteende. 

Statistiken kan vara svår att jämföra eftersom gruppen som studerats i forskningen inte alltid 

är densamma. Socialtjänsten råder under kommunen och kommuners statistiksystem varierar, 

därmed att statistiken blir svårt att jämföra sinsemellan. Anmälningsstatistiken varierar också 

beroende på hur hög tolerans det finns på anmälningsbenägenheten. Därmed finns det ingen 

direkt koppling mellan antal anmälningar och barn som faktiskt far illa.  

 

Tittar man på svensk forskningsstatistik finns det en grupp pojkar och flickor på 1-2 procent 

som utstått fysiska övergrepp och misshandel med tillhyggen. Det kan låta som lite, men 

fysiska övergrepp är bara en liten del i en större problematik. Ser man istället på utsattheten, 

riskerar vart tionde barn i Sverige att fara illa i sin fortsatta utveckling. Av dessa föregås 2-5 

procent av allvarliga problem.  

 

I fråga om sexuella övergrepp finns ett stort mörkertal där undersökningar visat att många 

barn och ungdomar som blivit utsatta inte berättat om övergreppen. Den kroppsliga 

bestraffningen har dock stått oförändrad under 2000-talet, liksom det grövre våldet. I de fall 

som handlar om beteendeproblem, ligger oftast kriminalitet, aggressivitet, missbruk eller 

annat självdestruktivt beteende till grund för beteendeproblematiken.
83

  

 

5.2.2 Utgången av anmälningar  

 

För att det ska ske en utredning angående om det föreligger skäl att besluta om vård enligt 

LVU krävs det en anmälan till Socialstyrelsen. Det har visat sig att sannolikheten för att en 

anmälan leder till en insats är låg. Enligt Stefan Wiklunds studie sorterades 36 procent av alla 

inkomna anmälningar ut innan utredningen, och variationen mellan landets kommuner låg på 

0-83 procent
84

.  

 

Efter att en studie genomförts på barn i Linköpings kommun, kom man fram till att knappt 

hälften av alla anmälningar under ett år sorterats ut. Av dessa var det endast en sjättedel av 

anmälningarna som ledde till beslut om insats. I senare studier har det också visat sig att två 
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tredjedelar av alla anmälningar sorterats ut och en femtedel ledde till ett beslut om en insats. 

Många av dessa ärenden slutade i att ansvaret lades på andra aktörer, så som skolan
85

.  

 

Antalet anmälningar har ökat i Sverige, medan antalet beslut samtidigt minskat i antalet beslut 

om att starta en utredning grundad på anmälningarna.
86

 

 

Samband mellan anmälan, utredning och insats har visat inom det internationella 

forskningsområdet vara strukturella villkor där andelen anmälningar och insatser beror på 

fattigdom och bristfälliga sociala resurser. Det finns en avsaknad i stödjande nätverk vilket 

kan påverka familjer och framförallt barnen. Det har framkommit att kommuner med många 

ensamstående föräldrar kombinerat med ohälsa och höga kostnader för ekonomiskt bistånd 

också hade högt antal vårddygn på fosterhem eller andra institutioner för barn och 

ungdomar.
87

 

  

Svenska studier tyder på att det finns en skillnad i sannolikheten att en anmälan leder till en 

utredning på grund av kön. Flickor har större sannolikhet att utredas jämfört med pojkar.
88

 

 

I remissvar har man utrett problematiken kring föräldrarätten, vilket kan ses i förhållandet 

mellan anmälan och utredning. Föräldrars påstådda samarbetsvilja har visat sig vara ett 

argument i frågor både om in- som utsortering att anmälan leder till en utredning.   

Studier pekar på att socialarbetare undviker svåra beslut som går emot föräldrars och 

ungdomars vilja och att arbetet snarare blir ”överoptimistiskt” och sker genom 

”frivilligideologi”.
89

  

 

Majoriteten av anmälningarna i Sverige är anmälningar som rör brottsanmälda ungdomar. 

Detta är en markant skillnad internationellt sätt. Sverige ligger på en mellan nivå 

internationellt när det kommer till anmälningar, med en låg grad av problematik.
90

  

 

Statistik från år 2008 visar att ansökan om vård oftast föregick på ett beslut om omedelbart 

omhändertagande enligt 6 § LVU i de fall som berörde brister i hemmiljön. Jämför man med 

år 1993 har en ökning skett i antal fall där omedelbart omhändertagande används för ansökan 

om vård genom LVU.
91

  

 

5.2.3 Vem anmäler och åldersfördelning 

 

Beträffande anmälningar kan det konstateras att polisen står för flest anmälningar till 

Socialstyrelsen i Sverige.  

I Sverige råder ingen allmän anmälningsplikt, utan det är endast myndigheter och personal 

som enligt 14 kap. 1 § SoL kommer i kontakt med barn genom sin yrkesutövning som har en 

plikt att göra en anmälan till socialnämnden vid misstanke eller oro om att ett barn far illa.
92
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Helgdygnsinsatser var år 2010 som vanligast bland ungdomar i åldrarna 13-17 år. Vid en 

samlad bedömning av antalet anmälningar är det samma åldersgrupp som står för flest 

anmälningar till socialnämnden. Den samlade bilden är att antalet anmälningar ökar i takt med 

att barn och ungdomar blir äldre. Statistik kan konstatera att antalet anmälningar är som störst 

för pojkar, 58 procent mot 42 procent flickor.
93

  

   

5.3 Granskning av Länsrätter och Kammarrätters beslut  

 

5.3.1 Översikt  

 

Socialstyrelsen har granskat domar i Länsrätter och Kammarrätter i de fall då socialtjänsten 

ansökt om vård genom LVU i en rapport som gjordes år 1995. Efter rapporten har senare 

uppföljningar gjorts med anledning att undersöka om det skett några förändringar av 

bestämmelser som utgår från barnkonventionens artiklar om barnets bästa och barnets rätt i 

förhållande till SoL och LVU. Efter granskning av olika mål i Kammarrätten, blev slutsatsen 

att det fanns svagheter i socialnämndernas beslutsunderlag. Det fanns inget samband mellan 

beslutsunderlagets kvalitet och utfallet i Kammarrätten, utan snarare att den muntliga 

förhandlingen kunde få avgörande betydelse oavsett hur väl motiverad socialnämndens 

ansökan var
94

.  

 

Beviskravet i de fall som handlade om misshandel var särskilt högt ställt men jämförbart 

mellan åren 1993 och 2008 verkade beslutsunderlagen blivit bättre. Barnets ställning har 

också stärkts i utredningarna. Mellan året 1993 och 2008 har iakttagelse och utsagor från 

barnen själva ökat, socialsekreterare tog nästan alltid upp den unges synpunkter, tidigare har 

länsstyrelsen riktad återkommande kritik mot socialnämnder
95

.  

 

Barnets rätt har stärkts när det kommer till bestämmelser i SoL och LVU. Detta på grund av 

att den unge får sina behov och förhållanden utredda av socialnämnden, komma till tals och 

själv kunna påverka sin sak. Den unge blir informerad om vad som kan komma eller kommer 

att hända, liksom får hjälp att förstå processen i målet. Den unge får komma till tals genom 

sitt offentliga biträde i domstolsprocessen och vara fokus i målet.
96

 

 

Barnrättskommittén gjorde en granskning år 2014 där en synpunkt var angående likvärdig 

tillgång till grundläggande tjänster för barn i utsatta situationer. Man uttryckte bland annat oro 

över skillnaderna mellan kommuner och landsting. Barnrättskommittén framförde att barn och 

ungdomars möjlighet att framföra klagomål behöver stärkas.
97

   

 

När det kommer till ställföreträdare, har det bland annat kommit förslag om att denne ska ha 

en särskild kompetens, för att på så sätt ha den rätta kompetensen som krävs för uppdraget. 

Krav ska också ställas på att den som företräder den unge faktiskt träffa denne.
98

 Synen på 

stödet för de yngre barnen är splittrat, efter granskningar av kammarättsakter har det 
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framkommit att det inte var självklart för alla ställföreträdare att träffa den pojke eller flicka 

som han eller hon skulle företräda. Det har visat sig att det är ovanligt att ställföreträdare 

träffar barnet mer än två gånger, och benägenheten att ställföreträdare träffar barnet växer sig 

större, i takt med att barnet blir äldre.
99

  

 

Socialnämndens undersökning år 2008 kom fram till att flickor förekom i större utsträckning 

än pojkar i de fall där vård genom LVU skett på grund av missförhållanden i hemmet. 

Hälften av alla unga i åldern 13-17 år var i behov av vård på grund av missförhållandena i 

hemmet, dock var det fler pojkar än flickor som i stället fått vård på grund av eget beteendet.  

Sammanställningen grundade sig i domar från Kammarrätten och visade att det också var 

vanligare att Kammarrätten ändrande Länsrättens domar i miljöfall. En förklaring kan vara att 

det kan bero på skillnaderna i vad som ska påvisas mellan ett miljö- och ett beteendefall. Det 

finns större rum för en tolkning om vad som kan anses vara missförhållanden i hemmet, än 

när den unge själv risker att ta skada genom sitt eget beteende.
100

 

 

5.3.2 Socialtjänstens bedömning 

 

Det har framkommit att socialtjänstens bedömningar och prognoser som ligger till grund för 

underlag i de fall som rör vård genom LVU, i huvudsak är tillräckliga. Men att det även fanns 

utredningar vilket brustit i tydlighet i fråga om kravet som ställs på ett beslutsunderlag. 

Underlag som bygger på prognoser kan vara svåra att tolka, exempelvis där små barn inte 

visar något tecken på fysisk skada.
101

 I de fall där föräldrarna har ett missbruk, har det istället 

visat sig att utredningarna är allt för oproportionerliga när det kommer till föräldrarnas 

bakgrund, utan att ha en direkt koppling till konsekvenser som berör den unge. Skadorna 

saknas som tydliga rekvisit och blir istället invävda i texten. Ibland saknas helt någon form av 

redovisning av skador.
102

  

 

En studie av Lina Ponnert har visat att socialsekreteras syn på tvångsvård sätt ett dilemma 

eller en risk förknippad med LVU- processen. Den rättsliga prövningen har upplevts 

godtycklig och personer i Länsrätten har ansetts varit okunniga om barns behov. Därmed har 

det varit svårt att förutse Länsrättens beslut, i synnerlighet brister i hemmiljön. Länsrätten ska 

också varit bättre eller sämre beroende på vem som hade hand om målet, eftersom 

kompetensen var individuell.
103

  

Det finns en studie av Leviner som intervjuade socialsekreterare som ansåg att det fanns en 

brist i rättslig vägledning när socialtjänsten ska ansöka om LVU-vård. I avsaknad av riktlinjer, 

fick socialsekreterare istället använda sig av sin magkänsla. Socialsekreterare kände sig 

frustrerade på grund av att domstolarnas bedömning varierade och skilde sig från deras egna. 

Bedömningar var i stort utrymme för godtycke och subjektivitet i barnskyddsärenden, vilket 

kunde ge vika för diskriminering.
104
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Socialstyrelsen har även beskrivit att målgruppen för barn- och ungdomsvårdens insatser i 

praktiken förändrats. Den har kommit till att utvidgats och i viss mån blivit otydligare. Detta 

kan bero på att samhället förändrats i fråga om problembilden. Bland annat genom förändrade 

familjemönster, attityder till alkohol och droger samt en större etnisk mångfald. Det kan också 

bero på samhällets ökade ambitioner i fråga om stöd till barn och unga samt den 

professionalisering och specialisering som Socialstyrelsen genomgått.
105

  

 

5.3.3 Orsak till ansökan  

 

I de fall som undersöktes av Socialstyrelsen år 2008 visade det att ansökan i miljöfallen oftast 

berodde på omsorgsbrist som enda rekvisit, eller i kombination med misshandel. 

Som omsorgsbrist kan det bero på missbruk, psykisk ohälsa eller andra orsaker från 

vårdnadshavarens sida. Misshandel rörde sig främst om fysisk eller psykisk sådan, eller i 

kombination tillsammans. Det var få barn i förskoleåldern där fysisk misshandel åberopades 

som skäl till vård genom LVU, istället var det vanligare med att barnen blivit utsatta för 

omsorgsbrist
106

.  

I tolv mål åberopades som skäl till ansökan psykisk misshandel, några av dessa berodde på 

hedersrelaterad problematik. Kammarrätten har exempelvis bedömt att omfattande kontroll 

eller övervakning av en familjemedlem kan anses vara rekvisit för psykisk misshandel enligt 2  

§ LVU. Om anmälan rör misshandel blir det oftast fråga om det kan påvisas att den unge 

blivit misshandlad, såväl om den unge själv kan anses vara trovärdig. I granskningen av antal 

ansökningar om otillbörligt utnyttjande var detta att anses som ovanligt
107

.  

 

I de ansökningar som handlade om beteendefall, var socialt nerbrytande beteende största skäl 

för ansökan om vård genom LVU. Det var heller inte ovanligt att i kombination med socialt 

nerbrytande beteende fanns också missbruk- och brottsproblematik. Brottslig verksamhet var 

ovanligt som ansökningsgrund medan missbruk lika ofta själv, som i kombination med något 

annat kunde åberopas som skäl för vård genom LVU.
108

  

 

5.3.4 Avslag 

 

I Socialstyrelsens granskning av domar år 2008, kan man konstatera att i de fall där ansökan 

avslagits av Länsrätterna, kan beslutet grunda sig i att förbättringar skett sedan nämnden 

ansökte om vård. Därmed att vårdbehovet inte längre ansågs vara nödvändigt. Det kan röra 

sig exempelvis om en förälder som under domstolsprocessen inlett en behandling mot ett 

missbruk. Det kan också finnas anledning till att frivilliga insatser anses vara tillräckliga, eller 

att brister som åberopats inte kan medföra en påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling.
109
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I vissa fall kan det bli avslag i ansökan som berör barn med missbrukande föräldrar, dessa har 

avslagits av Kammarrätten på grund av att utredningarna som redovisat föräldrarnas bakgrund 

och missbruk saknat ett förtydligande i vilka konsekvenser det bringar barnet. Därmed att 

motiveringen av vårdbehovet inte varit styrkt.
110

  

 

5.3.5 Överklagan 

 

Ser man till statistiken som förts i antal domar år 2008 i Kammarrätten, var det ca 1530 mål i 

landets 23 Länsrätter, av dessa avgjordes 371 mål i de fyra Kammarrätterna.  

 

Sett till vårdnadshavaren eller den unge, var det ett fåtal domar som blev ändrade i jämförelse 

med antalet överklagande i miljöfallen. I de fall där socialnämnden varit klagande, har 

ändrande av domar nästan skett i hälften av miljöfallen. Totalt sett är det endast nio procent av 

alla överklaganden som kommer från socialnämnden. Liksom i miljöfallen så är det merparten 

av alla överklaganden i beteendefallen som inte leder till en ändring av domen.
111
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6. Samlad analys och diskussion  
 

I takt med att lagen tillämpas i större utsträckning har även kraven på lagen skärpts. Det har 

överlag skett en förbättring angående att ta tillvara på barnets intresse såväl att socialtjänstens 

bedömningar och prognoser som ligger till grund för vård genom LVU är fungerade. En röd 

tråd löpandes genom alla propositioner och förändringar genom åren, är att förbättra lagen 

och att större hänsyn ska tas till den unge själv med beslut som ser till barnets bästa.  

Dock kvarstår problematik kring LVU och särskilt den praktiska tillämpningen av lagen. 

Rapporter påvisar återkommande problem som publicerats flera år mellan varandra, trots detta 

har ingen större förändring skett, varken i rekvisiten för skada eller införandet av olika 

verktyg för sociala myndigheter.   

Det finns svårigheter för sociala myndigheter i tolkningen av rekvisitet för skada. 

Föräldrarnas problematik kopplas samman till barnet utan att kunna visa på någon konkret 

skada. Det finns också utredningar som är oklara i den mån att det inte redovisas specifika 

skador. Skador har blivit svårare att bedöma och dagens LVU verkar vara bristfällig i att 

identifiera nya risker som uppkommer i takt med förändrade samhällsmönster.  

Även om LVU blivit mer tydlig genom praxis, kvarstår problemet att lagen fortfarande 

innehåller samma rekvisit som tidigare och lämnar stort utrymme för tolkning. Det tyder 

därför på att sociala myndigheter i vissa fall har svårt att kunna göra en tillräckligt omfattande 

utredning, vilket leder till ett bristfälligt beslutsunderlag. Samtidigt som lagen ger stort 

utrymme för tolkning blir det även svårt för sociala myndigheter att kunna tillämpa LVU i 

avsaknad av tydligare beskrivningar om hur omfattande en utredning ska vara, eller vilka 

uppgifter som ska och bör inhämtas. Detta visar sig stämma kanske främst på grund av att det 

inte finns något samband mellan beslutsunderlag och utfall då den muntliga förhandlingen 

snarare väger tyngre än utredningen i sig.  

Studier visar att anmälningar hade en stor variation beroende på kommun, vilket pekar på att 

det råder stor skiljaktighet i bedömningen för socialsekreterare när rekvisiten för skada anses 

uppnådd enligt LVU.  
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Man får intryck av att sociala myndigheter har en ganska oklar metod för hur en LVU-process 

går till. Processen är varken enhetlig eller objektiv, studier pekar på beslut som fortfarande ser 

till föräldrarätten och socialarbetare som undviker att fatta svåra beslut. Barnets bästa kan 

därmed riskera att komma ur fokus till följd av en sviktande rättssäkerhet.  

Det råder en splittrad syn på ställföreträdare och att dessa brister i kompetensen samt tiden de 

tar till den unge. Det borde rimligen ske en förändring, att barnet varken träffar sin 

ställföreträdare eller att ställföreträdaren har bristfällig kompetens leder till att barnets intresse 

således inte avvägs.  

I antalet domar som socialnämnden överklagat har en ändring skett i hälften av miljöfallen, 

medan det är ett fåtal domar som vårdnadshavaren eller den unge lyckats få ändrad. Det råder 

en uppfattning om att parterna i målet ses som jämbördiga, men det verkar finnas ett mönster i 

att det fortfarande är socialnämnden som väger tyngre part i målen.  

Eftersom såväl socialnämnder samt domstolar har svårt att tolka rekvisitet för skada, måste 

det också antas vara väldigt svårt för vårdnadshavare samt den unge själv att förstå hur LVU 

fungerar, vilket måste vara ansträngande när ingreppet är så stort för de enskilda individerna.  

Det finns ett stöd för en standardiserad riskbedömning, vilket borde kunna underlätta de 

problem som råder i nuvarande lag. Eftersom vi ser problematik, för såväl sociala 

myndigheter samt domstolar, i att göra en tillräcklig riskbedömning borde en sådan 

bedömning kunna leda till en lösning och rimligen ingå i en ny lagändring.   

Det finns konflikter mellan socialnämnder och domstolar, dessa bedömer rekvisit för skada 

olika samt att utredningsansvaret inte framstår som tydligt, det finns även en avsaknad i vem 

som ska se till att en ordentlig utredning genomförs. 

Statistik visar att det har skett en ökning i antalet miljö- såväl beteendefall. Lagen har kommit 

till att bli mer ansträngd eftersom flera barn och ungdomar bereds vård genom LVU. I takt 

med att flera fall bereds, måste också rättssäkerheten stärkas och ett objektivt 

utredningsansvar måste införas med tydliga riktlinjer för vem som ska göra vad, och i vilken 

instans det ska ske.  

Barn och ungdomar med psykiatriska problem har även blivit föremål för LVU-utredningar, 

vilket skapar en bild av att lagen kommit att bli en slasktratt som fångar upp barn och 

ungdomar där tidigare instanser misslyckats. Detta orsakar i sin tur problem, eftersom det 

frångår lagens ursprungliga syfte. Det får aldrig glömmas att lagen är till för att se till den 

unges bästa och får aldrig användas för att bli bukt med ett barn som orsakar ”svårigheter”.  

Det finns heller ingen direkt bestämmelse som säger hur vården ska genomföras och vilket 

vårdförslag som ska ges i domstolen. Här borde det rimligen införas bestämmelser till vilken 

vård som ska genomföras, hur den ska genomföras och hur vården ska hjälpa den unge. 

Därtill att domstolar även kan bli bättre på att argumentera varför risker leder till någon form 

av skada.    

Sammanfattningsvis kan det tyckas att LVU fått mycket kritik, dock får det inte glömmas att 

lagen fortfarande genomgått stora förbättringar genom åren. Eftersom LVU är en 

tvångslagstiftning kommer det alltid finnas kritik och missnöje med lagen. Det finns även 

naturliga svårigheter att identifiera och påvisa skador vid missförhållanden och oavsett 

lagstiftning kommer det alltid finnas ett mörkertal i antalet barn och ungdomar som far illa.  
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LVU har förbättrat vården för barn och ungdomar, men lagen kan fortfarande utvecklas och 

förbättras på många punkter.  
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Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:15) Tillämpning av lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga  

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:4) Våld i nära relationer  

 

Propositioner  

 

Prop. 1979/80:1 Om socialtjänsten  

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

Prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen  

Prop. 1997/98:96 Vissa reformer av påföljdssystemet  

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

Prop. 2012/13:10 Stärkt stöd och skydd för barn och unga  

 

Rapporter från myndigheter  

 

Socialstyrelsen, Barn och unga - insatser år 2013 – Vissa insatser enligt socialtjänstlagen 

(SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Stockholm, 2014  

Socialstyrelsen, Anmälningar till socialtjänsten om barn och unga – en undersökning om 

omfattning och regionala skillnader, Stockholm, 2012   

Socialstyrelsen, Barnets rätt och LVU - Om barnet i rättsprocessen, Stockholm, 2009  

Domstolsverket, Domstolsstatistik – court statistics statistics official statistcs of Sweden, 

Jönköping, 2004  

Domstolsverket, Domstolsstatistik 2014, Jönköping, 2014  
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Leviner, P., Rättsliga dilemman i Socialtjänstens barnskyddsarbete, Jure Förlag AB, 
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Hollander, A., Omhändertagande av barn – en studie av barnavårdsmål vid 

förvaltningsdomstolarna åren 1974, 1977 och 1982, Aktuell juridik, Stockholm, 1985  

Lundström, T., Etik i den sociala barnavården, I Pettersson, U., 
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Stockholm, 2003  

Ponnert, L., Mellan klient och rättssystem – tvångsvård av barn och unga ur 
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Rättsfall  

RÅ 83 2:52 

RÅ 83 2:87 

RÅ 84 2:31  

RÅ 1991 not. 206 

RÅ 1992 ref 6 

RÅ 1995 ref 46  

RÅ 1996 ref 61 

Rå 2000 ref 33  

RÅ 2009 ref 64 

RÅ 2010 ref 24  

HFD 2014 ref 23  

 

Justitieombudsman  

JO 2010/11 s. 384 

JO 2012/2013 s. 314 
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Bilaga  
 

Barn och unga fördelade efter olika heldygnsinsatser år 2013, tabell A. 

 

 

Barn och unga som någon gång under 2013 fick vård enligt SoL eller insats enligt LVU 

(heldygnsinsatser), tabell B.  
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Barn och unga med påbörjad vård enligt SoL eller insats enligt LVU (heldygnsinsatser), 

2013, tabell C.   
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Barn och unga med heldygnsinsats år 2013 efter åldersgrupp, tabell D.  

 

 

Barn och unga med påbörjade heldygnsinsatser 2005– 2013 efter insatstyp, tabell E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn och unga med påbörjade heldygnsinsatser 2005–2013 efter ålder och kön, tabell F.  
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Barn och unga, 13-17 år med påbörjade heldygnsinsatser (familjehem, HVB) 2005–

2013, tabell G.  

 

 

Antal ansökningar år 2008 fördelade på länsrätterna och procentandel av 

dessa som föregicks av ett omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, tabell H. 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgiftslämnare vid anmälan redovisat som andelar 2010, tabell I.  
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*Övriga enligt statistiken ovan är flera olika uppgiftslämnare, såsom Kronofogdemyndigheten 

och Migrationsverket, eller ärenden som internt initierats inom socialtjänsten, såsom 

socialjouren. 

 

Anmälda barn/unga i olika åldersgrupper 2010, tabell J.  

 

 

 

 

Fördelning av grund för ansökan i de fall som rörde hemmiljön 2008, tabell K.  
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Fördelning av grund för ansökan i de fall som rörde den unges eget beteende 2008, 

tabell L.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


