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Abstract 
 
”Immediate care. A study on the interlocutory order within LVU by the best interests of the 
child ”.  
Authors: Arshin Mermer och Helena Ehsani Andersson  
 
This study analyzes the court of appeals work on judging immediate care (6 § LVU) by the 
child´s best from 10 court cases. This study has been reviewing 10 court cases and reviewing 
the court of appeals applicable laws in their decisions on interlocutory order within LVU. The 
material than have been analyzed consists of immediate care of children, and the concept of the 
best interests derived from the UN Convention on the Rights of the Child.  
The legal sanctions includes when a state signs a convention, which Sweden has. This means 
that Sweden is at their disposal to offer all children within its territorial limits, up to 18 years 
may take part of the rights set down in the Convention of the Rights of the Child. This means 
that all decisions relating to the individual child, should always be taken with respect to the best 
interest of the child, when a child for varoius reasons end up in a lawsiut.  
 
The concept of the best interest of the child are vague and abstract because it is not clearly 
defined. So when authorities and courts come into contact with that kind of cases, they need to 
adapt the contents of the convention, to the individual childs specific situation.  
This can be considered to be a complex task. 
 
Keywords: LVU, interlocutory order, the best interest of the child, convention on the rights of 
the child, the court of appeal, administrative Court, social services, administrative law, court of 
cases and EKMR. 
 
Nyckelord: LVU, interimistiska beslut, barnets bästa, barnkonventionen, kammarrätten, 
förvaltningsrätten, socialtjänsten, förvaltningslag, rättsfall och EKMR.  
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Förord 
 

Vi har tillsammans bearbetat denna undersökning och författat inledning, syfte, frågeställning, 

avgränsning, metod och material. Avslutningsvis analyserade vi våra rättsfall och 

sammanställde en enhetlig analys och avslutande diskussion tillsammans.  

 

Arshin Mermer har huvudsakligen stått för följande delar i undersökningen: Barnets bästa och 

dess innehåll, Socialtjänsten och dess innehåll, Interimistiska beslut, Förvaltningslagen och 

dess innehåll, Förvaltningsrätten, sammanfattning av rättsfall 1-5. Vidare har Arshin Mermer 

ansvarat för innehållsförteckning, källförteckning, formalia samt layout.  

 

Helena Ehsani Andersson har huvudsakligen stått för följande delar: Lagen om vård av unga 

och dess innehåll, Kammarrätten och dess innehåll, EKMR och slutligen sammanfattning 

rättsfall 6-10.  
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Förkortningar 

 

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

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

SoL: Socialtjänstlag (2001:453) 

BvL: Barnavårdslag (1960:97) 

HFD: Högsta förvaltningsdomstolen  

FN: Förenta nationerna 

Prop: Proposition  

LSS: lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.  

EKMR: Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande 

friheterna. 

SOU: Statens offentliga utredning 

FL: Förvaltningslagen  
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1. Inledning 

När barn och ungdomar döms till tvångsvård eller blir omedelbart omhändertagna, behöver 

lagstiftningen erbjuda ett rättsskydd för den enskilde. Detta rättsskydd kan betraktas utifrån 

barnets bästa. Barnets bästa blev ett centralt legalt begrepp till följd av Barnkonventionen som 

Sverige ratificerade år 1990, efter att FN:s generalförsamling antog konventionen år 1989. 1 

I denna undersökning behandlas interimistiska beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser 

om vård av unga (1990:52) LVU.  Studiens fokus ligger på 6 § LVU, som avser omedelbart 

omhändertagande. Vidare kommer denna studie att utgå ifrån en analys av kammarrättens 

tillämpning av begreppet “barnets bästa” som härleds ur Barnkonventionen.  

 

När en stat undertecknar en konvention innefattar det rättsliga påföljder. Det innebär att Sverige 

har skyldighet att erbjuda alla barn inom landets territoriella gränser, upp till 18 år, ta del av de 

rättigheter som nedtecknats i Barnkonventionen.2 När ett barn av olika anledningar hamnar i en 

rättsprocess skall barnets bästa vara i centrum. Detta innebär att alla beslut som rör det enskilda 

barnet, alltid ska tas med hänsyn till barnets bästa. Enligt statens offentliga utredning, SOU 

1997:116 ”Barnets bästa i främsta rummet” samt FN:s konvention om barnets rättigheter i 

Sverige är barnets bästa, ett vagt begrepp. Utredarna menar att det vaga begreppet är 

kontextbundet och måste betraktas utifrån det enskilda barnets individuella egenskaper. Även 

samhällets rådande normer bör beaktas. Begreppet är vagt och abstrakt eftersom det inte 

definierats tydligt. Detta får bland annat följden att de berörda myndigheterna som kommer i 

kontakt med den typen av ärenden, ska kunna anpassa konventionens innehåll efter individens 

specifika situation.3 Detta kan anses vara en komplicerad uppgift.  

När interimistiska beslut ska fattas måste beslutet ha lagstöd men akuta omständigheter kan ge 

behörighet till myndigheten att omgående vidta åtgärder utan förvaltningsrättens beslut. Ett 

ingripande med stöd av LVU behöver inte underrättas till föräldrarna. Ett interimistiskt beslut 

gäller omedelbar och kan omhänderta barnet omgående. Syftet med interimistiska beslut är att 

tillgodose barnets behovs och att minimera att barnet råka illa ut samt vara ett skydd för det 

enskilda barnet. 4 

 

 

 

1 Schiratzki, 2010:19 
2 Thulin, 2008, s.186 
3 SOU, 1997:116, kap.6 
4 Singer, 2012:153 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att analysera hur kammarrätten har bedömt i 10 utvalda 

rättsfall utifrån 6 § om omedelbart omhändertagande av barn och ungdomar (LVU). Besluten i 

rättsfallen kommer att undersökas med hänsyn till Barnkonventionens begrepp om barnets 

bästa. 

 

1.3 Frågeställning 

Hur bedömde kammarrätten det interimistiska beslutet (6 § LVU) med hänsyn till 

Barnkonventionens begrepp om barnets bästa, i de utvalda rättsfallen?  

 

1.4 Avgränsning 

LVU är en omfattande lag, därmed avgränsas ämnet till att endast fokusera på 6 § LVU som 

avser omedelbart omhändertagande. I denna undersökning kommer information som betraktas 

viktig för förståelsen av ämnet omedelbart omhändertagande, att tas upp. Exempelvis kommer 

de olika lagarna (Socialtjänstlagen, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) och 

dess bakgrund att redovisas. Vi har valt att avgränsa oss till rättsfall under år 2013.   

Vi har begränsat oss till ärenden som överklagas till kammarrätten.  

 

1.5 Metod och material  

I denna undersökning har den juridiska metoden använts. Den juridiska metoden innefattar 

användning av de traditionella rättskällorna: lag, förarbeten och doktrin, så kallad rättskällelära. 

Rättskälleläran är ett begrepp som används när gällande rätt tolkas genom rättskällorna. Den 

juridiska metoden innebär att fakta behandlas i relation till rättskällorna, vår avsikt i denna 

undersökning är att besvara frågeställningen. Termerna juridisk metod och rättsdogmatik är inte 

tydligt definierade inom rättsvetenskapens litteratur. Sandgren5 menar att rättsdogmatik som 

term skall användas med försiktighet, då det kan bidra till begreppsförvirring. Vidare anser 

Sandgren6 att argumentationen och reflekterandet inom rättsvetenskapen är ganska fri. Utifrån 

Sandgrens mening har uppsatsförfattarna i denna undersökning exempelvis relativ stor rörlighet 

att genom praktisk metod besvara studiens frågeställning.  

 

 

 

5 Sandgren, 2011:36,53 
6 Sandgren, 2011:36,53 
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Det material som har använts i undersökningen för att besvara frågeställningen är först och 

främst rättsfall från kammarrätten.  

Tillvägagångssättet för att hitta rättsfallen var följande: vi gick via skolans databas 

Bibliotekskatalogen som tog oss vidare till Infotorgs hemsida (www.infotorgjuridik.se). På 

hemsidan skrev vi i sökrutan vårt sökord ”omedelbart omhändertagande barnets bästa”, 

klickade oss vidare på ”kammarrätt” och sedan ”2013”.  

Vi valde att avgränsa oss till rättsfall från år 2013 eftersom avsikten var att ge undersökningen 

en överblick (utifrån de 10 valda fallen) i de senaste avgörandena från kammarrätten gällande 

omedelbart omhändertagande. Valet av rättsfall var en omfattande process och mycket 

tidskrävande. Vi valde med omsorg för att uppnå målet som var finna relevanta, intressanta och 

givande rättsfall.  

Resterande källor har vi hittat genom att undersöka vår primära författning, lag (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Den omfattande internetsökning på det valda 

ämnet gav oss idéer kring doktriner, vilket i sin tur tog oss vidare till förarbeten och 

propositioner.  

 

2. Barnets bästa 

Målsättning med barnets bästa är att uppfylla barnets behov och intressen i alla frågor som 

berör barn. Barnets bästa ska ses som det enskilda barnets rättighet och ska vara individuellt 

anpassad till det enskilda barnet. Barnet ska ses som en egen individ med egen identitet som 

även har egna rättigheter som en vuxen person.7  

 

2.1 Historiskt bakgrund om barnets bästa  

Under upplysningstiden i slutet av 1700-talet började barn få eget värde och ansågs inte längre 

bara vara en del av första stadiet till vuxenlivet. Familjelivet hade ett högt värde och var viktigt 

för barnet. Barn ansågs vara formbara och uppfostran började spela en stor roll. Religion var en 

normkälla som övergavs då föräldrar vände sig till vetenskap såsom beteendevetenskap och 

pedagogik. Under 1800-talet tillkom en del nya lagar om barn, år 1842 inrättades 

folkskolestadgan och år 1902 uppkom uppfostringslagarna. Under denna tidsperiod förändrades 

det svenska samhället där industrialismen tog över och bondesamhället började försvinna. 

Människor började flytta in till storstäderna och familjelivet upplöstes sakta då det föddes 

många barn av ogifta mödrar som hade ekonomiska hinder. Barnen började arbeta för att kunna 

7 Singer, 2008:17 
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försörja sig i det industriella samhället och många barn for illa när de arbetade.  

Samtidigt ökade fattigdomen och fattigvårdens utgifter började öka.8  

I början av 1900-talet försökte politiker lyfta fram familjens värde och poängterade att det är 

väldigt viktigt för barnet att vara delaktig i ett familjeliv. Vägledande målsättning inleddes med 

hänvisning till lagstiftningen som funnits sedan tidigare. Detta utfördes för att familjen skulle ta 

hand om barnet och fostra barnet. Fostran vid den tiden innebar att barnet skulle lyda och att 

aga ett barn var tillåtet om det behövdes.9  

Vid denna tid var det även komplicerat att fastställa barnets föräldrar. Staten hade problem med 

fäder som inte ville uppfylla sina skyldigheter, att vårda och försörja barnet. Modern hade en 

rättighet som kallades anonymitetsrätten, som inrättades av kungen år 1778. Detta innebar att 

kvinnan kunde föda sitt barn i en okänd ort och barnets mor blev okänd. Anledningen till denna 

rättighet var att kvinnor ofta råkade illa ut, bland annat för ärekränkningar. Anonymitetsrätten 

avskaffades år 1917. 

År 1917 infördes lagar i svensk rätt som gjorde det möjligt att rättsligt fastställa barnets 

föräldrar. Lagarna gjorde ingen skillnad mellan barn som föddes i äktenskap och de som föddes 

utanför äktenskap. Samtidigt avskaffade begreppet äkta och oäkta barn. Detta gjordes för att 

öka ambitionen hos föräldrar att ta hand om sina barn, uppfostra, försörja samt ge barnet en 

familj med rättslig tillhörighet. Begreppet äkta och oäkta barn avskaffades i samband med den 

ökade målsättningen att fastställa moderskap och faderskap av barnet. Gifta par som fick barn 

blev rättsliga föräldrar automatiskt, denna regel finns fortfarande i svensk rätt. Fastställandet av 

faderskap utanför äktenskap blev till genom erkännande eller en dom. Vid den tiden kunde 

faderskap inte fastställas genom genetik så det fanns en risk att faderskapet slogs fast för fel 

man. Det fanns även begränsningar för barn till ogifta föräldrar, barnet kunde inte ärva efter sin 

fader men fick ärva efter sin moder eftersom faderskapet ansågs vara för osäkert.10  

Mellan år 1917-1920 bildades lagarna som kallades barnlagarna, där politiker lyfte fram att 

barn som var födda utanför äktenskap måste behandlas likadant som de barn som var födda 

inom äktenskap. Lagen om barn inom och utanför äktenskap samt äktenskaplig börd överfördes 

till föräldrabalken år 1950. Det ingick vissa förändringar med syftet att bättre kunna fastställa 

om mannen var genetisk far till barnet. Under tiden växte ett medvetande fram om barn som 

egen individ, som behöver behandlas med respekt och att felaktig fostran kan ha negativa 

konsekvenser på barnets framtid. Barnuppfostran fick en ny bild där det blev viktigt med hur 

8 Singer, 2008:20 
9 Singer, 2012:21  
10 Singer, 2011:22 
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barnet såg andra samt hur barnet såg sig själv, att vilja samarbeta med andra och fungera 

självständigt. Barnets förmåga att kunna ha egna omdömen och fatta beslut blev en viktig 

egenskap.  

Barnuppfostran blev mer en professionaliserad uppgift i det moderna samhället. Dessa 

kunskaper var speciella och alla hade inte tillgång till dessa kunskaper förutom 

beteendevetenskapare.11 

Från och med 1960-talet växte det fram en ny syn på barnet och barn blev en del av 

lagstiftningen. Uppmärksamheten riktades mot barnet och gamla vårdnadsreglerna var 

omoderna. I början av 1970-talet ökade skilsmässorna och genom giftermålsbalken, den så 

kallade äktenskapsbalken, fanns bestämmelser om att modern fick ensam vårdnaden över 

barnet, detta kunde i sin tur resultera i att många fäder tappade kontakten med sina barn.12 

Samtidigt under år 1970 fick barn till ogifta föräldrar arvsrätt efter båda föräldrar.13 

 

2.2 SOU utifrån barnets bästa 

En utredning tillsattes år 1977 från statens offentliga utredningar SOU om barnets rätt. Denna 

utredning tillsattes för att kunna tillgodose barns intressen och behov på ett bättre sätt. Syftet 

var att öka barnets förutsättning om en god och harmonisk uppväxt. År 1978 kom utredningens 

första förslag, aga måste förbjudas. Förslaget fastslogs och finns i 6 kap. 1§föräldrarbalken. 

Vidare kom utredningen fram till att kunskaperna om barnets behov, intresse och utveckling 

borde stå uttryckligen i lagen samt att vårdnadsreglerna borde förnyas för att kunna tillgodose 

barnets behov både psykiskt och fysiskt. 

 

Några identifierade grundläggande behov:   

• Barn behöver omvårdnad och skydd. 

• Barns behov av att ta emot och ge kärlek. 

• Barn behöver stabilt och varaktig förhållande till föräldrar.  

• Barn behöver få leva och utvecklas i en miljö som kan tillgodose barnets behov av 

stimulans.  

• Barn behöver också föräldrarnas hjälp att sätta gränser för sitt handlande. 

• Barn måste få känna att de behövs, att de har en uppgift att fylla och att få ta ansvar. 

• Barn bör vidare få påverka sin situation.   

11 Singer, 2012:25 
12 Singer, 2008:26 
13 Schiratzki, 2010:13 
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• Barn måste också få frigöra sig från sina föräldrar för att så småningom bli 

självständiga.  

• Barn har också behov av samhörighet med båda föräldrarna.14  

 

Utredningen föreslog att barnets talerätt skulle respekteras under vårdnadstvister. Ett barn som 

är 12 år ska kunna ha sin egen talerätt under vårdnads eller umgängestvister. 

Utredningen redovisades år 1979 och blev en viktig del i hur barnets bästa ska definieras i 

rättsliga avgörande kring barnet. Fokus ska ligga på det enskilde barnets behov och intresse.  

Utredningens förslag angående vårdnadsreglerna innebar att det ska finnas bestämmelser som 

har barnets bästa som målsättning vid beslut. De nya bestämmelserna infördes år 1982, 6 kap. 

föräldrabalken, barnets behov ska vara en viktig faktor att beakta vid avgörande av vad som är 

barnets bästa. Genom dessa bestämda regler lyfts barnets bästa fram inom svensk lagstiftning 

och begreppet fick en stor betydelse inom rättsliga sammanhang.15 Det sista förslaget från 

utredningen var att barnet måste få talerätt i mål och ärende inom vårdnads - eller 

umgängestvister till ena föräldern. Barnet blev process behörigt från 12 år och därmed har rätt 

att föra sin talan. Utgångspunkten i utredningen var att vårdnad och umgänge angår barnets 

bästa, det blev rättsprincip i svensk rätt år 1987.16  

 

2.3 Barnkonventionen 

FN: s generalförsamling antog år 1989 efter tio års arbete, Konventionen om Barnets 

Rättigheter. Denna konvention ratificerades av Sverige år 1990.17 Barnets rättigheter så som 

trygghet, överlevnad och skydd mot angrepp står inskriven i konventionen. Några rättigheter 

som är grunden för konventionen är att alla barn ska ha lika värde, barnet bästa ska komma i 

första hand, bli respekterad, ha rätt att säga sin mening samt att länder som har ratificerat 

konventionen har skyldigheter att stödja barnets bästa.18  

Syftet med konventionen är att påpeka för staterna att de är skyldiga till att uppfylla 

konventionen och inte den enskilde. Barnkonventionen behandlar även förhållandet mellan 

barnet och föräldrar. Enligt artikel 5 ska staten respektera de skyldigheter och rättigheter som 

föräldrar eller vårdnadshavare har. Samtidigt ska staterna respektera att föräldrars rättigheter 

14 Singer, 2012:27 
15 Singer, 2012:29 
16 Singer, 2012:30 
17 Schiratzki, 2010:19 
18 Holgersson, 2008:255  
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minskar i samband med att barnets rättigheter ökar.19 

Barnrättens utgångspunkter är att barnets barndom kan kännetecknas av fysiska och psykiska 

förmågor och är under utveckling. Detta är grundläggande för barnets relationer till sig själv 

men även till andra människor. Barnet ska kunna klara av vissa saker själv såsom äta själv, 

klara av hygien samt klara av att vara empatisk och kunna kommunicera med andra. Barnet är 

beroende av omsorg, tillsyn och målet är att barnet formas till en fungerande 

samhällsmedborgare.20 Barnkonventionen skyddar alla barn som är under 18 år och i svensk 

rätt tillämpas barnrätt för barn under 18 år.   

Barnkonventionen har undertecknats av alla länder utom Somalia och USA. Men 

barnkommittén har fastställt att synen på barn är splittrad eftersom några länder har gjort 

reservationer i barnkonventioner som de anser strider mot landets lagstiftning. Exempelvis (har 

det varit) länder där religionen är av stor betydelse, har landet gjort reservation mot artikel 14 

om religionsfrihet och artikel 21 angående adoption. FN:s barnkommitté kan inte föreskriva att 

medlemsländer ska vara bundna till artikeln när staten redan har gjort en reservation emot de 

artiklarna.21 I artikel 18 ska konventionsstaterna underlätta för föräldrars ansvar för att kunna 

utföra barnets uppfostran och utvecklingen.22 

 

2.4 Kontrollen av konventionen  

Vart femte år lämnar konventionsländerna en rapport till FN-kommittén som består av 10 

fristående experter som ska handlägga rapporterna. Dessa experter får sitta med i kommittén 

mot bakgrund av deras arbete och representerar inte några länder. Kommitténs arbetsuppgifter 

är att granska rapporterna och se till att länderna uppfyller konventionen. De kan även ge råd 

för att förbättra efterlevandet av konventionen.23 

Sverige lämnade in sin andra rapport och fick flera anmärkningar i efterlevandet av 

konventionen. Anmärkningarna var att den ekonomiska åtstramningen år 1991-1993 har 

påverkat barnen negativt, skydd för de gömda barnen uppfylls inte samt att statslösa barns 

rättighet till en nationalitet är otillfredsställande. Vidare har Sverige inte kunnat hindra barns 

tillgång till pornografiska material och inte kunnat skydda barn mellan 15-18 år mot sexuell 

exploatering.24 

 

19 Schiratzki, 2010:28 
20 Schiratzki, 2010:15 
21 Schiratzki, 2010:19 
22 Schiratzki, 2010:87 
23 Holgersson, 2008:256 
24 Holgersson, 2008:258 
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2.5 Svensk rätt 

Sverige är en dualistisk stat och det påverkar hur internationella konventioner blir en del av 

svensk lagstiftning. Det finns tre olika metoder att implementera internationella konventioner 

till svensk rätt. Den första metoden är föredragskonform tolkning som innebär när riskdagen 

förklarar normharmoni mellan svenska rätten och konventionen. Riksdagen och regeringen 

måste anpassa den svenska lagstiftningen till konventionen.25 Den andra metoden är 

transformation och innebär att svensk lagstiftning ger en motsvarighet till konventionen. Den 

tredje är inkorporering som innebär att överenskommelsen implementeras oförändrat i den 

svenska rättsordningen.26 

Barnkonventionen har implementerats i den svenska rätten och återfinns i föräldrabalken, 

socialtjänstlagen, utlänningslagen och lagen om vård av unga. Inom dessa lagar finns det 

förklaringar om barnets bästa och tolkningarna kan variera beroende på rättsområden. Vid 

tillämpning av barnets bästa ska objektiva och subjektiva perspektiv vara uppfyllda. Det 

objektiva perspektivet innebär att beslutsfattaren bedömer i ett fall med hänvisning till barnets 

bästa grundat på vetenskap, forskning och erfarenhet. Det subjektiva perspektivet är när 

beslutsfattaren lyssnar på barnet och tar hänsyn till barnets synpunkter.27 

Inom socialrättsliga barnrätt har utgångspunkten varit i de objektiva och subjektiva 

perspektiven medan i civilrättsliga barnrätten har det varit slumpmässiga bedömningar. 

Förarbeten från 2006 ändrade barnperspektivet i Sverige, nuvarande barnperspektivets 

utgångspunkt är ett samspel mellan barnets fulla människovärde och integritet. Barnperspektiv 

innebär att beslutsfattaren ska lyssna och förstå hur barnet tänker samt analysera beslutets 

innehåll. Barnkommitténs uppfattning av barnets bästa är att barnets vilja ska kunna vara 

avgörande i vissa fall i domstol eller socialnämndens bedömningar.28 

Inom svensk rätt kan barnets bästa tolkas på olika sätt, inom utlänningslagen ska barnets behov 

uppfyllas såsom omvårdnad och skydd, respekt för sin integritet och ett förhållande till bägge 

föräldrarna. Inom lagen om vård av unga framhåller lagen att barnet ska beaktas som 

självständigt i förhållande till föräldrar och andra familjemedlemmar. Det gemensamma draget 

är att särskild hänsyn ska tas till att barnet är barn och underlätta barnets bästa.29 

Det finns olika uppfattningar om barnets bästa inom olika rättsområden men även rättsområden 

ger ett tillfälle för argument om det enskilde barnets bästa. Det som ska vara uppfyllt är att 

25 Schiratzki, 2010:22 
26 Schiratzki, 2010:23 
27 Schiratzki, 2010:30 
28 Schiratzki, 2010:31 
29 Schiratzki, 2010:32 
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lagen är förenligt med barnets bästa.30 I lagen finns det bestämmelser som förklarar föräldrars 

skyldigheter och rättigheter. En förälder har olika ansvar som ska bli uppfyllda, exempel 

vårdnadsansvar som är att barnet får omsorg, trygghet, god fostran och tillgång till hälso- och 

sjukvård. Förmynderskap är när barnets tillgångar ska förvaltas, det är föräldrars uppgift att 

förvalta barnets tillgångar. Underhållskyldighet har föräldrar gentemot sitt barn oavsett om 

denne har vårdnaden över barnet eller inte. Arvsrätten ingår i föräldraskapet och barnet ska 

automatiskt ärva efter både sina föräldrar.  Rätt till ett namn, inom svenskt rätt namnlagen 

(1982:670) och barnkonventionen artikel 7-8, har barnet rätt till ett namn inom tre månader.31 

 

3. Socialtjänsten 

Samhällets sociala verksamhet kallas för socialtjänsten och är underordnad socialnämnden. 

Principerna är att insatserna ska ske tillsammans med den enskilde. Socialtjänsten ska kunna 

erbjuda den enskilde service och hjälp som den enskilde behöver. Socialtjänstens arbetar under 

socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av unga (LVU).32 

 

3.1 Historiskt bakgrund om socialtjänsten  

Barnavårdreformens ändring år 1902 gjorde så att staten fick mer makt över barnet. Lagen om 

tvångsuppfostran var tvingande för föräldrar och istället för straff för ett barn mellan 15-18 år 

kunde barnet tvångsomhändertas. Barnet dömdes då till tvångsuppfostran på en 

uppfostringsanstalt. Samtidigt infördes vanartslagen som innebar att barn under 15 år kunde 

tvångsomhändertas om de ansågs vara vanartade eller försummade och omhändertagandet 

kunde ske utan föräldrars vilja. Beslut om tvångsomhändertagande fattades av länsstyrelsen.  

Anonymitetslagen innebar att barnet kunde födas utan vetskap om modern och barnet hamnade 

i ett så kallad barnhem. Staten ville förbättra fosterbarnens situation med en lag som hette 

fosterbarns vård. Lagen innebar att fosterbarnet var samhällets ansvar men det fanns en 

åldersbegränsning som var sju år. Barn som var över sju år var utan skydd och tillsyn av 

lagen.33 

År 1924 bildades barnavårdsnämnden som skulle finnas i varje kommun och deras 

arbetsuppgifter var att ingripa vid brister som uppkom av föräldrar såsom misshandel, vanvård i 

hemmet eller om det behövdes uppfostringsåtgärder. Nämnden kunde varna föräldrar och 

inkomma olika åtgärder såsom anlita hjälp för hem uppfostran, om hjälpen inte var tillräcklig 

30 Schiratzki, 2010:33 
31 Singer, 2008:92 
32 Singer, 2008:192 
33 Holgersson, 2008:55    
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skulle barnet omhändertas för skyddsuppfostran. År 1960 förändrades åldersgränsen för 

skyddsuppfostran från 16 år till 18 år.  

Barnavårdsnämndens verksamhet utökades och en ny reform bildades för att kunna arbeta i 

förebyggande syfte, såsom omhändertagande av ungdom för utredning, förhindra brottslighet 

eller skadlig verksamhet.34 

Socialtjänstens reform som uppkom år 1982 gjorde stora förändringar. Barnvården, 

nykterhetsvården och socialhjälpen fick en benämning som blev socialtjänsten som jobbar 

under socialtjänstlagen. Lagen är en ramlag som innehåller bestämmelser för socialtjänstens 

arbete och hur dem ska gå till väga för att uppnå målet.35 Inom socialtjänstlagen finns det 

bestämmelser om hur en socialarbetare ska kunna arbeta för att uppnå målet för den enskilde 

eller för gruppen. Vården ska kunna ske frivilligt men om det är nödvändigt när det handlar om 

barn och ungdomar, finns det en tvångslag som är lagen om vård av unga (LVU).36 

 

3.2 Socialtjänstens arbete  

Socialtjänstens arbete har tre huvudfunktioner, den första är strukturinriktade insatser som 

innebär att arbeta för en god samhällsmiljö och med sociala problem. Den andra är allmänt 

inriktade insatser är för att tillgodose behov av de sociala insatserna inom kommunen exempel 

äldreomsorg, barn och ungdoms omsorg. Den tredje är individuella inriktade insatser som är 

den direkta sociala insatsen för den enskildes behov.37 

Socialtjänsten ska påbörja en utredning direkt när en anmälan inkommer och om ett ingripande 

av socialnämnden behövs ska utredningen vara korrekt och fullständigt.38 

Staten har skyldighet att bevaka barnets rättigheter uppfylls enligt socialtjänstlagen. Inom lagen 

finns det bestämmelser såsom anmälningsskyldighet till socialtjänsten och hur länge en 

utredning får ske när det handlar om barn. Genom anmälningsskyldigheten sedan 1990- talet 

har antalet anmälningar till socialtjänsten ökat.39 

När en utredning inkommer till socialtjänsten görs en förhandsbedömning för att snabbt kunna 

analysera familjens behov av hjälp. De vanligaste insatserna är samtalskontakt, vårdplaceringar 

eller kontaktperson. Socialtjänstens frivilliga åtgärder kan ibland var otillräckliga och behöver 

hjälp av en tvångslag i sitt arbete. Barnet kan vara i behov av att skyddas från sina föräldrar 

eller från ett destruktiv beteende. Det är socialsekreterarens arbete att utse vad som är bäst för 

34 Holgersson, 2008:56 
35 Holgersson, 2008:100 
36 Holgersson, 2008:102 
37 Grönwall & Holgersson, 2004:111 
38 Grönwall & Holgersson, 2004:270 
39 Holgersson, 2008:230 
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barnet. När ett barn ska vårdas utanför hemmet måste det upprättas ett vårdplan och för att detta 

ska kunna ske på ett korrekt sätt, har projekten Barns behov i centrum kommit till för öka 

strukturen och dokumentationen inom socialtjänstens arbete.40 

 

4. Lagen om vård av unga  

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) (LVU), är ett komplement till 

socialtjänstlagen och en tvångslagstiftning. Syftet med LVU är att samhället skall kunna 

tillgodose barnets behov av skydd, med behandling och vård fullgör samhället sin skyldighet 

till det utsatta barnet.41 LVU brukar benämnas som en skyddslag för barn och unga och lagens 

tillämpning är bunden till att den unge har ett vård- eller skyddsbehov. Den gällande LVU 

trädde i kraft den 1 juli 1990 och ersatte den tidigare lagen (1980:621) som hade samma 

namn.42  

 

4.1 Historiskt bakgrund om LVU 

Socialtjänstlagen är inte en tvångslagstiftning och frivillighet är ledande inom lagen. Men 

socialnämnden har ett särskilt ansvar enligt 12 § Socialtjänstlag (2001:453) att barn och 

ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden.43 Om det då uppkommer en situation 

där samhället tillsammans med vårdnadshavaren och den unge i fråga, inte kan genomföra den 

vård som behövs, måste det finnas en möjlighet att använda tvång för att förhindra en negativ 

utveckling hos den unge. Därför finns lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga som 

reglerar situationer där frivilliga insatser av olika anledningar inte är genomförbara. 

Socialnämnden har alltså inte bara befogenhet att ingripa utan även en skyldighet att ingripa när 

förutsättningarna för LVU är uppfyllda. Dock förutsätter användningen av LVU inte att 

frivilliga insatser först prövats och lagen kan inte användas för att tillgodose ett 

samhällsintresse. Utan det är den unges behov på kort eller lång sikt som är styrande för 

socialnämndens insatser. LVU omfattar alla barn som vistas i Sverige oberoende nationalitet 

eller härkomst. 44 

 

 

 

40 Holgersson, 2008:231 
41 Prop. 1989/90:28 
42 SOSFS, 1997:15, s.9  
43 Prop. 1989/90:28 
44 SOSFS, 1997:15, s.11 
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Förutsättningen för tillämpningen av LVU har tre rekvisit:  

1. Ett missförhållande skall föreligga med anknytning till den unges hemmiljö (s.k. 

miljöfallen) eller till den unges eget beteende (s.k. beteendefallen). 

2. Missförhållandet skall medföra att det finns en påtaglig risk för att den unges 

hälsa eller utveckling skadas. 

3. Behövlig vård kan inte ges på frivillig väg.  

 

Behövlig vård innebär att vårdnadshavaren och/eller den unge själv, när denne fyllt 15 år, inte 

samtycker till den vård som socialtjänsten bedömt som nödvändig. Den som fyllt 15 år är 

process behörig i mål och ärenden enligt LVU och därmed har dennes mening i frågan en 

självständig betydelse vid prövning av lagens tillämpning, enligt 36 § första stycket LVU. 

 

Målet med LVU är att den skall förmedla olika stödinsatser för att den unge skall kunna 

återvända till sitt eget hem eller eget boende. Därför skall LVU:s vårdinsats ses som en 

tidsbegränsad insats, vilket man även kan kalla för ett interimistiskt beslut. Men det finns 

enskilda fall där en återförening över tid inte är realistisk, då kan en vårdnadsöverflyttning 

aktualiseras med stöd av föräldrabalken.45 

 

6 § LVU Omedelbart omhändertagande 

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

omhändertas, om 

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

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

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

åtgärder hindras. Om socialnämndens beslut om omhändertagande inte kan avvaktas, får 

nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om 

omhändertagande. 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 skall omhändertas” (1990:52).  

 

I 6 § LVU måste båda förutsättningarna enligt 1 § och 2 § vara uppfyllda för att legitimera ett 

beslut om omedelbart omhändertagande. Meningen med att lagen möjliggör för ett omedelbart 

45 SOSFS, 1997:15, s.11 
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omhändertagande av barn och unga är för att socialnämnden ska ha möjlighet att utföra sin 

rättighet - och skyldighet gentemot barn och unga i utsatta och akuta situationer. Situationer 

som är akuta kan vara vid misstanke om sexuella övergrepp, misshandel eller andra typer av 

bristande omsorg från vårdnadshavarnas sida. I sådana situationer behöver socialnämnden 

ingripa akut utan att behöva vänta på förvaltningsrättens beslut om vård. Detta fastställer 6 § 

LVU som medger ett interimistiskt beslut i avvaktan på ett slutligt beslut i frågan. Ett beslut om 

omedelbart omhändertagande är ett interimistiskt beslut i sig och den logiska efterföljden är att 

en preliminär bedömning av om LVU är tillämplig, måste göras. På grund av att 

omständigheterna kring omedelbart omhändertagande är akuta och tenderar vara ”oordnade” 

ligger det i sakens natur att beslutsunderlaget för det omedelbara omhändertagandet inte är 

fullständig vid tillfället. Därför fastställer lagstiftaren att vid akuta situationer måste en hög 

grad av osäkerhet ibland accepteras. Det som i första hand ska styra socialnämndens handlande 

är LVU:s grundläggande skyddsintresse. Det vill säga barnets bästa och dennes skyddsbehov. I 

vissa fall visar det sig att vård med stöd av LVU inte behövde komma till stånd. Detta behöver 

inte betyda att beslutet var en felbedömning utan kan istället röra sig om situationer där 

problemet har kunnat lösas genom samtycke till frivillig vård utanför hemmet. Vidare kan det 

röra sig om att olika typer av stöd- och hjälpinsatser vidtagits eller att farorekvisitet inte längre 

är aktuell.46  

Socialnämnden är inte den enda som kan besluta om ett barn omedelbart ska bli 

omhändertagen, även rätten kan besluta om detta, efter att socialnämnden ansökt om vård med 

stöd av LVU. Detta återfinns i 6 § tredje stycket LVU.47  

 

Socialnämnden ska i sitt beslut om omedelbart omhändertagande ange om det är 

hemförhållandena, s.k. miljöfall (2§) eller den unges eget beteende, s.k. beteendefall (3§) eller 

både och som brister i fråga. Missförhållandena ska även preciseras i vilket utsträckning. Om 

den unge i fråga fyllt 18 år och det är hemförhållandet som brister, kan ett beslut om 

omedelbart omhändertagande inte tas.48 

När ett beslut om omedelbart omhändertagande fattats av ordförande eller ledamot i 

socialnämnden skall detta anmälas vid nämndens nästa sammanträde, så kallad 

anmälningsplikt. Detta är till för att nämnden ifråga ska ha insyn i handläggningen av ärenden 

samt kunna övervaka att ett ärende inte pågår längre än nödvändigt. Om det finns 

46 SOSFS, 1997:15, s.41 
47 SOSFS, 1997:15, s.46 
48 SOSFS, 1997:52, s.42 
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omständigheter som visar på att omhändertagandet kan avslutas ska nämnden besluta att det 

skall upphöra, men den rätt som prövat frågan skall meddela beslutet, enligt 9 § tredje stycket 

LVU.49  

 

4.2 Underställning av beslut om omedelbart omhändertagande  

Ett beslut om omedelbart omhändertagande skall underställas förvaltningsrätten inom en vecka 

från och med den dagen då beslutet fattades, enligt 7 § första stycket LVU. Ett beslut om 

omedelbart omhändertagande går inte att överklaga. Men på grund av att nämnden i fråga 

måste underställa handlingarna i ärendet och beslutet till förvaltningsrätten, hamnar beslutet 

under domstolsprövning inom kort tid då detta skall ske utan oskäligt dröjsmål. Den som fattat 

beslutet är ansvarig att dokumentera beslutet och skälen, samma dag och om beslutet fattades 

under kvälls eller nattetid, skall det dokumenteras senast dagen efter. En nämnd får inte avvakta 

med att lämna in handlingarna till förvaltningsrätten för att utreda om rekvisiten för omedelbart 

omhändertagande är uppfyllda. Även om tidsfristen är utsatt till en vecka skall underställningen 

av beslutet alltid ske så fort som möjligt. Lagen (1930:137) om beräkning av lagstadgad tid är 

en lag som beaktas vid beräkningen av underställningstiden. Om underställningen inte 

inkommit till rätten under föreskriven tid, upphör omhändertagandet med stöd av 7 § tredje 

stycket LVU.   

Förvaltningsrätten ska i sin tur pröva beslutet så fort som möjligt men senast en vecka från att 

underställningen inkommit till rätten.50  

Angående inhibition, det vill säga att en högre instans kan meddela att vidare åtgärd för 

verkställighet inte får ske, kan ej göras av förvaltningsrätten beträffande socialnämndens beslut. 

Detta beror på att beslutet underställs och inte överklagas hos förvaltningsrätten. Däremot om 

förvaltningsrätten fastställer det omedelbara omhändertagandet kan beslutet överklagas till 

kammarrätten som i sin tur kan begära inhibition. Om förvaltningsrätten inte fastställer det 

underställda beslutet kan socialnämnden överklaga detta och begära att kammarrätten med stöd 

av 28 § förvaltningsprocesslag (1971:291) skall låta den unge vara omhändertagen enligt 6 § 

LVU i väntan på att kammarrätten prövar frågan om omedelbart omhändertagande.51  

 

 

 

49 SOSFS, 1997:52, s.47 
50 SOSFS, 1997:15, s.47 
51 SOSFS, 1997:15, s.52 
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4.3 Underlag för tillämpningen av LVU  

Den gällande LVU trädde i kraft den 1 juli 1990 och ersatte den tidigare lagen (1980:621) som 

hade samma namn. LVU lagstiftningen är ett lagområde som ändrats ett flertal gånger, dels på 

grund av en mängd nya rättsfall och JO-avgöranden. Behovet av allmänna råd inom detta 

område är stort som riktar sig till socialnämnderna och dess personal. Men dessa råd innefattar 

dock bara tillämpningen av LVU och inte utredningsmetoder eller handläggningsrutiner 

gällande barn och ungdomar. Tillämparna av lagen hänvisas då till Socialstyrelsens allmänna 

råd (1994:3) ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten”. I dessa allmänna råd 

används begreppet ”socialnämnd” vilket i denna mening innebär den nämnd som ansvarar för 

åtgärder enligt socialtjänstlagen eller LVU. Begreppet ”utskott” avser en särskild avdelning 

som består av ledamöter eller ersättare i nämnden.52  

 

5. Interimistiska beslut 

Ett interimistiskt beslut kan fattas av domstolen under den tid som ärendet pågår i domstol. Det 

innebär att domstolen fattar ett beslut  och det gäller tills den slutliga beslutet är fastställ. Ett 

interimistiskt beslut kan handla om ärende angående umgänge av barn, vårdnad eller om LVU. 

Den slutliga beslutet som fattas av domstolen kan ha stor påverkan på det interimistiska 

beslutet. När det handlar om att barnet kan skadas eller fara illa så överväger domstolen noga 

om det intermistiska beslutet är nödvändigt.  

Om en domstol ska fatta ett interimistiskt beslut, kan den ta hjälp av socialnämnden det kallas 

för snabbupplysningar som finns 6 kap.20§ st.2 FB. Snabbupplysningar innehåller inte en 

bedömning utan beslutsunderlag för domstolen. Socialnämnden har då inte gjort en större 

utredning men en särskild uppmärksamhet ska vara på om barnet råkar illa ut hos någon av 

föräldrarna. Ett interimistiskt beslut kan upphävas eller fastställas av en domstol.53 

 

6. Förvaltningslagen  

Förvaltningslagen (1986:223) innehåller de allmänna förfarandereglerna som kan användas vid 

handläggning av förvaltningsmyndigheternas ärende. Förvaltningsmyndigheternas 

bestämmelser under handläggningsprocessen indelas i tre delar, anhängiggörande, bredning och 

beslutfattande.  

Förvaltningslagen är subsidiärt enligt FL3 §, det innebär att om en annan lag eller en förordning 

innehåller någon bestämmelse som avviker från denna lag, gäller speciallagen. Ett exempel kan 

52 SOSFS, 1997:15, s.9 
53 Singer, 2012:153 
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vara när LVU har några andra bestämmelser som avviker från förvaltningslagen så gäller LVU.  

 

6.1 Anhängig  

Ett ärende blir anhängigt när den hamnar hos myndigheten. Begreppet syftar att ärendet är 

under handläggning och myndigheten är skyldig att behandla ärendet. Myndigheten måste 

inkomma ett svar eftersom myndigheten har skyldigheten att behandla ärendet. Detta gäller 

oavsett om ärendet ska avvisas formell anhängig eller ett avgörande svar materiell anhängig. 

Ett ärende kan anhängiggöras på två sätt, publikt anhängiggörande eller privat 

anhängiggörande. Publikt anhängiggörande innebär att ärende påbörjas på initiativ från en 

myndighet det kallas det för ex officio. Det kan tas upp på initiativ på den beslutande 

myndigheten eller andra myndigheter. Privat anhängiggörande är när initiativet utgår från en 

enskild person, kan ske genom en anmälan eller en ansökan.54 

 

6.2 Sakprövningsförutsättningar  

För att ett ärende ska vara anhängiggörande måste sakprövningsförutsättningar vara uppfyllda.   

Det krävs att rätt person: fysiska eller juridiska personen initierar att ärendet ska vara sak 

legitimerad. Den som ansöker eller anmäler ska vara myndig och ärendet ska beröra personen.   

Det krävs också att rätt myndighet har rätt att befatta sig med frågan enligt lagarna. 

Myndighetens tjänsteman ska vara behörig för att kunna ta ett beslut i ärendet. Skulle en 

ansökan eller anmälan inkomma till fel myndighet så ska myndigheten skicka ärendet vidare 

till den rätta myndigheten FL 4§ 3st.55 

Ett ärende ska inkomma inom rätt tid och myndigheten sätter upp vilken tid som gäller för 

anmälan och överklagan. Vid en överklagande av ett ärende ska överklagan inkomma inom den 

bestämda tidsfristen enligt FL 23-24§. Inkomna handlingar räknas som inkommen från den 

dagen som den anländer till behörig myndighet eller behörig tjänsteman FL 10§. 

Den sökande eller anmälaren ska kunna få hjälp av myndigheterna då de har skyldighet att 

hjälpa och vägleda den sökande eller anmälaren. Ett beslut kan inte tas när det finns brister i 

handlingarna och myndigheten måste hjälpa den enskilde och vägleda till fullständiga 

handlingar. Denna skyldighet kallas för serviceskyldighet FL 4-6§.56  

 

 

54 Strömberg, Lundell, 2011:98  
55 Strömberg, Lundell, 2011:95 
56 Strömberg, Lundell, 2011:102 

21 
 

                                                 



6.3 Beredning 

Myndigheten ska ha omfattande underlag för att kunna ta ett noggrant beslut det kallas för 

beredningen. Officialprincipen ske gälla under beredningen och innebär att myndigheten ska 

införskaffa upplysningar och bevis från andra myndigheter eller andra parter. Utredningen ska 

bli fullständigt utrett och utredningens ansvar ligger hos myndigheten. Beredning sker med 

delaktighet från anmälare, svarande, sakkunniga eller andra berörda myndigheter som kan bidra 

till utredningen.57   

Inom förvaltningsmyndigheter ska handläggningen av ärendet vara skriftligt förfaranden men  

kan var muntligt också om parter har begärt det. Beslutet är ett skriftligt förfaranden och det 

ska ingå en besvärshänvisning och beslutsmotivering.58 

 

6.4 Beslut 

Ett förvaltningsbeslut kan vara på två sätt, materiella beslut som innebär ett slutligt avgörande 

av sakfrågan och den processuella beslut som hänför sig till ärendets handläggning. Det 

materiella beslut kan även förekomma inom de interimistiska beslut som kan bestämmas under 

beredningen i väntan på den slutliga beslutet.59  

 

7. Förvaltningsrätten 

År 1971 uppkom två stycken länsdomstolar, länsrätter och länsskatterätter. Senare år 1975 

bildades ännu en länsdomstol som kom att heta fastighetstaxeringsrätten. De tre 

länsdomstolarna slogs samman och bildades i varje kommun och fick namnet länsrätt, och 

arbetade självständigt. 

År 2010 försvann länsrätten till tolv domstolar över hela landet och fick namnet 

förvaltningsrätt. Förvaltningsrätten ingår i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Deras 

arbetsuppgifter består av handläggning av mål som är mellan den enskilde och myndigheten.60 

Ärenden som tillkommer förvaltningsrätten kan vara besvärsmål som består av 

fastighetstaxering, skattemål, socialtjänst mål och ansöknings mål som är LVU.  

Överordnad domstol över förvaltningsrätten är kammarrätten.61 

 

 

57 Strömberg, Lundell, 2011:107 
58 Strömberg, Lundell, 2011:108 
59 Strömberg, Lundell, 2011:65 
60 Strömberg, Lundell, 2011:185 
61 Strömberg, Lundell, 2011:187 
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8. Kammarrätten 

Kammarrätten är andra rättsinstans i instansordningen inom de allmänna 

förvaltningsdomstolarna. Kammarrättens ställning och förhållande till Högsta 

förvaltningsdomstolen kan liknas vid hovrätternas ställning i förhållande till Högsta 

domstolen.62 

 

8.1 Historiskt bakgrund om kammarrätten 

Kammarrätten är Sveriges äldsta förvaltningsdomstol och kan härledas till slutet av 1600-talet. 

Domstolen blev så småningom en besvärsinstans i ärenden som beslutats av en kommunal 

nämnd under 1800-talet som till stor del handlade om skatteärenden. Kammarrättens ställning 

förändrades till en förvaltningsjudiciell mellaninstans inom sitt målområde, till följd av att 

Regeringsrätten (idag Högsta förvaltningsdomstolen) inrättades år 1909. Innan dess 

överklagades länsstyrelsens (idag förvaltningsrätten) beslut direkt till Regeringsrätten. 

Ambitionen till upprättandet av Regeringsrätten var att den skulle fungera som en 

prejudikatinstans men domstolen blev snabbt överlastad med besvärsärenden där en principiell 

tvistefråga inte förelåg, ärendena var alltså av enkel karaktär och domstolen fick svårt att 

hantera denna ärendebalans som slutligen blev ohanterlig och påverkade rättsäkerheten. 

Regeringsrätten kunde alltså inte längre vara den enda instans som kontrollerade förvaltningen. 

Kammarrätten kontrollerade bara skatteärenden, därför blev en modernisering av hela systemet 

nödvändig.  

Reformarbetet initierades under 1940-talet och resulterades i den så kallade 

förvaltningsreformen år 1971 och den ursprungliga kammarrätten ersattes av två domstolar – 

kammarrätten i Stockholm och kammarrätten i Göteborg. Regeringsrätten gjordes till högsta 

allmänna förvaltningsdomstol (HFD). Idag finns det fyra kammarrätter i Sverige; i Göteborg, i 

Stockholm och kammarrätten i Jönköping och Sundsvall inrättades år 1977. Resultatet av 

förvaltningsreformen blev att Högsta förvaltningsdomstolen fick en tydlig ställning som 

prejudikatinstans, det vill säga att de ska stå för vägledande avgöranden i oklara eller 

tveksamma rättsfrågor. Kammarrätten står för sin praxis och ansvarar för att materiell rättvisa 

skipas i de enskilda fallen.63 

 

 

 

62 Strömberg & Lundell, 2011, s.189 
63 Svensson, 2012: 84, 175 
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8.2 Kammarrättens arbete 

Kammarrätterna är uppdelade i olika avdelningar, sedan i olika rotlar och domstolen är domför 

med tre lagfarna domare. Mer än fyra lagfarna ledamöter får inte sitta i rätten. I mål angående 

LVU eller LVM består den vanliga sammansättningen i tre lagfarna domare och två 

nämndemän.64 Idag är instansordningen inom förvaltningsdomstolarna följande: 

förvaltningsrätt (12 st.), kammarrätt (4 st.) och Högsta förvaltningsdomstolen. Kammarrätten 

har ett brett kompetensområde vars uppgift i besvärsmål är att ta fram materiellt riktiga 

avgöranden.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 Svensson, 2012: 176 
65 Strömberg & Lundell, 2011:188–189 
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9. Rättsfall 

1. Mål nr 2096-13 kammarrätten 

Klagande: N.B. modern och S.B. fadern 

Motparter: Socialnämnden i Katrineholms kommun, Barnen: E.B. född 12 och S.B. född 10. 

Saken: Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

Bakgrund 

Socialnämnden i Katrineholms kommun beslutade den 27 juni 2013 att med stöd av 6 § LVU 

omedelbart omhänderta E.B. och S.B. och placera dem i ett jourhem. Beslutet verkställdes den 

27 juni. Motiveringen för beslutet har varit att det föreligger allvarliga missförhållanden i 

hemmiljön och att detta medför en påtaglig risk för att barnens hälsa och att deras utveckling 

skadas. 

Yrkande 

N.B. bestred det omedelbara omhändertagandet och ansåg att socialtjänstens underlag är 

felaktigt och bedömningen av hennes situation är missvisande. Hennes man S.B. har inte 

misshandlat henne. Kontakten med socialtjänsten har funnits sedan 2009 men hon tycker att 

socialtjänsten har fått fel bild av hennes familjeförhållande, det finns inget missbruk eller 

kriminalitet hos familjen. Det har kommit in en orosanmälan om barnen och därefter har hon 

granskats extra noga. Hon kan ta hand om barnen och har god hjälp av deras far S.B. Hon är en 

bra mamma och deras familj är fungerande.  Det finns inte någon fara att barnens hälsa eller 

utveckling skulle äventyras. 

S.B. motsatte sig det omedelbara omhändertagandet och han tillbakavisade uppgifter om våld 

och missbruk som skulle ha förekommit i deras familj. Det finns ingen grund för påståendet att 

barnen löper risk att utsättas för eller bevittna våld. Det förekommer inte heller något missbruk 

i familjen. Han och N.B. har en god förmåga att ta hand om barnen. Flickorna är mycket små 

och behöver vara hos sina föräldrar. Det föreligger inte något skäl för ett omedelbart 

omhändertagande och beslutet ska därför upphävas. 

 

Barnens ställföreträdare godtog de omedelbara omhändertagandena av barnen då det inkommit 

uppgifter som kräver att barnen bereds vård med stöd av LVU. Enligt uppgift som inkommit 

från nämnden har N.B. anmält S.B. för misshandel vid flera tillfällen. Misshandeln ska ha 

inträffat hemma och det har förekommit uppgifter om alkoholmissbruk i familjen samt 

oklarheter kring om missbruket även omfattar andra preparat. Hon ska också vid flera tillfällen 

ha varit placerad i kvinnoboende, men valt att åka hem. När det handlar om barnens utveckling 

så finns det uppgifter från familjehemspappan att barnen har funnit sig tillrätta i 
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familjehemmet. 

Utredningen från socialtjänsten i april 2013, kom fram till att familjen har varit i kontakt med 

socialtjänsten under flera år på grund av anmälningar om missförhållanden i deras hem. Det har 

framkommit att barnen har levt i miljö där det förekommit missbruk, våld och kriminalitet. För 

ett par veckor sedan placerades N.B. i skyddat boende under en pågående polisutredning om 

koppleri och misshandel, något som N.B. ska ha råkat ut för av S.B. S.B. har varit aggressivt 

mot socialtjänsten och vägrat arbeta med socialtjänsten. 

Enligt nämndens uppfattning är N.B:s inställning till situationen tveksam och hon är inte 

kapabel till att skydda barnen. Situationen hemma bedöms vara så pass allvarlig att både barnen 

är i behov av omedelbart skydd av socialtjänsten. 

Förvaltningsrättens bedömning 

Förvaltningsrätten anser att det allvarliga missförhållandet påverkar barnens hälsa och 

utveckling. Det som hittills framkommit i målet medför att barnen sannolikt behöver beredas 

vård med stöd av LVU.  Därmed fastställdes det underställda beslutet.  

Kammarrättens bedömning 

Parterna överklagade och yrkade hos kammarrätten att de skulle upphäva förvaltningsrättens 

beslut om omedelbart omhändertagande av barnen. De anförde att det inte finns grund för 

socialnämndens påståenden om missförhållanden i familjen. Orosanmälningarna kommer från 

personer som S.B. har dåliga relationer till och som inte känner till familjeförhållandet. 

Socialnämnden motsatte sig bifall till överklagandet och redovisar huvuddragen i den utredning 

som lett till det omedelbara omhändertagandet. LVU är en skyddslagstiftning. De uppgifter 

som lämnats beträffande familjen är av sådan karaktär att barnens hemförhållanden måste 

utredas ytterligare. Det är för närvarande sannolikt att barnen behöver beredas vård med stöd av 

LVU. Beslut om vård kan inte avvaktas med hänsyn till att den fortsatta utredningen allvarligt 

kan försvåras. Överklagandet avslogs 

 

2. Mål nr 5946-13 kammarrätten 

Klagande: A.A. fadern och F.A. modern 

Motpartner: Individ- och familjenämnden i Västerås kommun, barnen N.A. född 07, A.A. född 

08, A.A. född 09, N.A. född 10 och A.A. född 13. 

Saken: Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

Bakgrund 

Individ- och familjenämnden i Västerås kommun beslutade den 29 augusti 2013 att omedelbart 

omhänderta familjens fem barn. Beslutet motiverades med att det var sannolikt att de behöver 
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beredas vård enligt LVU och att rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken 

för de ungas hälsa och utveckling, samt att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras. 

Beslutet verkställdes samma dag och underställdes förvaltningsrättens prövning efterföljande 

dag. Polisförhör den 29 augusti 2013 genomfördes med tre av de nu omhändertagna barnen 

utan föräldrarnas vetskap. Äldre halvsyskon har berättat i polisförhör att deras far utsätter några 

av barnen i familjen för grovt och regelbundet våld under flera års tid. Detta har de äldre 

halvsyskonen och samtliga familjemedlemmar bevittnat. Barnens mor har själv använt våld mot 

barnen men har slutat med det nu samt att hon inte har förhindrat barnen från att uppleva våld 

från fadern. De har uppgett att de yngre barnen i familjen utsätts för bestraffningar och 

kränkande behandling, men inte fysiskt våld.  De båda äldre halvsyskonen är frivilligt 

placerade på ett familjehem respektive behandlingshem under sommaren 2013, eftersom det 

fanns en risk för att barnen skulle utsättas för våld eller tvingas bevittna våld på grund av att 

föräldrarna informerats om polisförhöret, måste samtliga barn skydds placeras i akutskedet. 

Yrkande 

Modern F.A. motsatte sig det omedelbara omhändertagandet av barnen och uppgav att det inte 

finns någon risk att barnens hälsa och utveckling skadas. Hon uppgav även att det inte har 

förekommit något våld i familjen. Barnen har inte heller utsatts för bestraffningar eller annan 

kränkande behandling. 

Fader A.A. motsatte sig det omedelbara omhändertagande av barnen och uppgav att han aldrig 

har utsatt barnen för bestraffningar eller kränkande behandling samt att han inte har utsatt 

någon i familjen för grovt och regelbundet våld.  A.A. och F.A. är separerade sedan 2009, båda 

bor under ordnade förhållanden och är ansvarstagande vårdnadshavare som bland annat 

tillgodoser barnens behov av trygghet och omsorg. 

Barnens ställföreträdare godtog omhändertagandet av fyra barn utom den minsta som var sex 

veckor gammal vid tillfället. Ställföreträdaren ansåg att det framkommit att syskonen utsatts för 

kränkande bestraffningar i hemmet men hittills har det inte framkommit något specifikt 

angående misshandel av det yngre barnet. A.A. och det finns inga uppgifter om att det 

föreligger några brister i omsorgen om honom. Med hänsyn till hans ålder och att det finns ett 

starkt behov av anknytningen till modern ska utvecklas på ett positivt sätt, godtas inte 

omhändertagandet av honom. Det kan finnas förödande konsekvenser för ett så litet barn att 

separeras från sin primära anknytningsperson, hävdade barnens ställföreträdare.  

Nämnden ansåg att om A.A. omhändertas och anknytningen till modern inte finns, är 

konsekvenserna mindre skadliga i jämförelse med riskerna han utsätts för i en hemmiljö 

präglad av våld, kränkningar och bestraffningar. Nämnden anser att den information som 

27 
 



inkommit i ärendet om att barnen lever i en otrygg hemmiljö, där det förekommer våld och 

kränkningar följt av informationen, så behöver barnen skyddas med stöd av LVU då det annars 

finns risk för deras hälsa och utveckling samt risk för att den fortsatta utredningen försvåras. 

Förvaltningsrättens bedömning 

I 12 § första stycket LVU anges att vård ska beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk 

misshandel eller något annat förhållande i hemmet, finns en påtaglig risk för att den unges hälsa 

eller utveckling skadas. I 6 § LVU anges bland annat att socialnämnden får besluta att den som 

är under 20 år omedelbart ska omhändertas, om det är sannolikt att den unge behöver beredas 

vård med stöd av denna lag. Rättens beslut om vård kan inte avvaktas med hänsyn till risken för 

den unges hälsa eller utveckling, eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras 

eller vidare åtgärder hindras. Om socialnämndens beslut om omhändertagande inte kan 

avvaktas, får nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat, 

besluta om omhändertagande. 

Den informationen som hittills framkommit i målet om bestraffningar och kränkningar, fann 

förvaltningsrätten att det är sannolikt att samtliga barn kommer att behöva beredas vård med 

stöd av 1 - 2 § § LVU. Rättens beslut kan inte avvaktas med hänsyn till barnet bästa och risken 

för deras hälsa och utveckling skadas. När det gäller de tre äldre halvsyskonen måste de också 

omhändertas för att inte försvåra den fortsatta utredningen. Förutsättningarna för omedelbart 

omhändertagande enligt 6 § LVU är därmed uppfyllda. Därmed fastställdes det underställda 

beslutet.  

Kammarrättens bedömning 

A.A. överklagade och yrkade på att kammarrätten skulle upphäva beslutet om omedelbart 

omhändertagande. I sitt yrkande uppgav han att barnen aldrig har blivit utsatta för kränkande 

behandlingar, bestraffningar och han aldrig har utsatt någon i familjen för grovt och 

regelbundet våld. Han påpekar att uppgifterna är påhittade och han kan inte förstå varför barnen 

har berättat så som de har gjort. Det finns ingen objektiv bevisning som kan styrka dessa 

behandlingar. Det finns även inga dokument från BVC eller förskola som kan styrka dessa 

påståenden. Utifrån barnens bästa bör besluten genast upphävas. När det gäller det yngsta 

barnet är det särskilt viktigt att anknytningen till modern utvecklas på ett positivt sätt. 

Kammarrätten ansåg att det som A.A. har anfört och informationen som i övrigt har tillkommit 

i målet, medför inte att kammarrätten gör en annan bedömning än den förvaltningsrätten har 

gjort. Förvaltningsrättens beslut att fastställa de underställda besluten var därmed korrekt. Det 

har inte heller kommit fram att den nuvarande situationen är sådan att ett omedelbart 

omhändertagande inte längre behövs. Överklagandet avslogs.  
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3. Mål nr 6066-13 

Klagande: N.I. fadern och A.B. modern. 

Motparter. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd i Stockholms stad, barnen B.I. född 00, L.I. född 02, 

R.I. född 06 och F.I. född 10. 

Saken: Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

Bakgrund 

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade den 16 september 2013 respektive den 18 september 

2013 att med stöd av 6 § LVU omedelbart omhänderta samtliga fyra barn. Som skäl för beslutet 

angavs att det är sannolikt att de behöver beredas vård med stöd av LVU och att rättens beslut 

om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för deras hälsa och utveckling. Besluten 

verkställdes den 16 september 2013 respektive den 18 september 2013 och underställdes 

förvaltningsrättens prövning den 23 september 2013. 

Yrkande  

A.B. och N.I. motsatte sig det omedelbara omhändertagandet. Det är inte sannolikt att barnen 

behöver beredas vård med stöd av LVU och det finns inte heller någon akut risk för deras hälsa 

eller utveckling. De anser att en utredning kan göras utan att barnen omedelbart omhändertags 

och att socialtjänsten kan bedöma om framsteg gjorts beträffande tidigare påpekanden om 

brister i vård och omsorg av barnen. Påståendena om våld i hemmet är felaktiga och parterna 

hävdade att sonen R.I. påstått dessa saker eftersom han fick uppmärksamhet. Det är inte ett 

okänt faktum att barn i hans ålder minst sagt kan ha livlig fantasi. R.I. kan ofta inte skilja 

mellan fantasi och verklighet. F.I:s förskola har skrivit ett utlåtande där det framgår att det i 

dagsläget inte förekommer något negativt rörande henne. Föräldrarna är inte negativt inställda 

till stöd från socialtjänsten. 

Barnens ställföreträdare godkände det omedelbara omhändertagandet. Han motiverade att 

barnen inte mår bra, är nervösa, oroliga och ger uttryck för otrygghet. Det är för närvarande 

sannolikt att barnen behöver beredas vård med stöd av LVU. 

Nämnden utredde familjen 2012, efter att en anmälan inkommit om sanitära problem i bostaden 

och att grannarna klagat på att familjen är störande. Föräldrarna separerade efter att mannen 

varit våldsam mot hustrun men de verkar numera bo tillsammans igen. 

Den 20 augusti 2013 inleddes en till utredning på grund av inkommen anmälan från 

Familjebostäder. Grannarna hade klagat på att föräldrarna inte har uppsikt över barnen, att det 

slängs saker på grannens uteplats och att familjen verkar vara uppe sent. Den 13 september 

2013 kontaktades socialtjänsten av kuratorn vid R.I:s skola där barnet R.I. hade berättat för en 

lärare att hans föräldrar slår honom och syskon. 
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Barnet B.I. är misstänkt för snatteri och försök till grov stöld. Föräldrarna var tidigare positiva 

till att han skulle få en kontaktperson men har sedan ändrat sig. Han har inte kommit på 

inbokade möten med socialtjänsten. B.I. har en diagnostiserad ADHD och en 

autismspektrumstörning. B.I. behöver habilitering och föräldrarna har trots uppmaning från 

BUP, inte tagit kontakt med habiliteringen eller ansökt om stöd enligt Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Förvaltningsrättens bedömning  

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 denna lag. 

Vidare krävs det att rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den 

unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt försvåras och vidare 

åtgärder hindras. Förvaltningsrätten finner mot bakgrund av vad som framkommit i målet att 

det är sannolikt att samtliga barn behöver beredas vård med stöd av LVU. Med hänsyn till 

risken för deras hälsa och utveckling kan beslut om vård inte avvaktas. Därmed fastställdes det 

underställda beslutet och omhändertagandet kvarstår.  

Kammarrättens bedömning 

Parterna överklagade och yrkade att kammarrätten skulle upphäva förvaltningsrättens beslut att 

fastställa det omedelbara omhändertagandet. De uppgav att uppgifterna om att de inte klarar att 

sköta barnens hygien inte är konkretiserade i tid och omfattning. Det handlar om enstaka 

tillfällen som inte varit orsakade av bristande vårdförmåga från deras sida.  De är inte alls 

negativa till stöd från socialtjänsten, utan det är snarare så att de blivit förvägrade hjälp och 

stöd när de själva sökt det. Under tiden 2006-2009 har det pågått en konflikt mellan fadern N. I. 

och socialtjänsten angående huruvida B.I. ska medicineras för sin ADHD-problematik. 

Den informationen som inkommit och föräldrarnas beskrivning, motiverade inte kammarrätten 

att göra någon annan bedömning än den förvaltningsrätten gjort. Överklagandet avslogs.  

 

4. Mål nr 6605-13 kammarrätten 

Klagande: G.J. modern 

Motparter: Socialnämnden i Helsingborgs kommun och barnet S.J. född 13 

Saken: Omedelbart omhändertagande för vård av unga 

Bakgrund 

Ordföranden i Sociala utskottet i Helsingborgs stad beslutade den 30 oktober 2013 att 

omedelbart omhänderta S.J. med stöd av 6 § LVU. Som skäl för beslutet angavs att det är 

sannolikt att S.J. behöver beredas vård med stöd av LVU och att rättens beslut om vård inte kan 
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avvaktas då det finns en risk att hans hälsa och utveckling skadas. Beslutet verkställdes den 30 

oktober 2013 genom att S.J. placerades i ett familjehem. Socialtjänsten i Helsingborg hade fått 

in två orosanmälningar avseende S.J. Den första anmälan inkom från socialsekreterare vid 

alkohol- och drogrådgivningen eftersom S.J:s mor vid ett antal tillfällen uteblivit från 

inplanerade möten, varpå socialsekreteraren misstänkte att modern återfallit i alkoholmissbruk. 

Den andra anmälan inkom från utvecklingsnämnden efter uppgifter från en anonym anmälare. I 

den anonyma anmälan framhölls att modern har återfallit i sitt alkoholmissbruk. Av 

utredningen framgick det vidare att modern sedan tonåren haft ett alkoholmissbruk och även 

annat missbruk. Hon har aldrig fullföljt en behandling för detta. S.J:s äldre bröder och syster 

har tidigare omhändertagits enligt LVU. Den 30 oktober 2013 kom det till socialtjänstens 

kännedom att modern luktat alkohol vid ett umgängestillfälle med S.J:s. syskon. Med anledning 

av detta mötte socialsekreteraren upp modern och S.J. och konstaterade då att modern luktat 

kraftigt av alkohol. Utifrån inkomna uppgifter fanns det skäl att anta att G.J. återfallit i ett 

alkoholmissbruk och att hon därmed utsätter S.J:a hälsa och utveckling för en konkret och 

påtaglig fara. Hans behov av skydd kan inte tillgodoses av modern. 

Yrkande 

G.J. motsatte sig det omedelbara omhändertagandet av S.J. och uppgav att socialtjänstens 

uppgifter inte stämmer och det inte finns några belägg för dessa påståenden. Hon har inte 

lämnat ett enda positivt prov på alkohol. Hon har inte återfallit i missbruk. Den anonyma 

anmälan är en hämndaktion från en granne. Socialtjänsten har även träffat dem vid ett flertal 

tillfällen utan att det har uppstått några problem. Att hon har en brokig bakgrund är inte något 

som de ska belastas för nu. Hon gör allt för att S.J. ska ha en bra och trygg uppväxt. 

Förvaltningsrättens bedömning  

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. Vidare 

får rättens beslut om omhändertagande om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för 

den unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras 

eller vidare åtgärder hindras. Med hänsyn till den föreliggande utredningen fann 

förvaltningsrätten att det för närvarande framstod som sannolikt att S.J. behöver beredas vård 

med stöd av LVU. Omständigheterna var vidare sådana att rättens beslut om vård inte kan 

avvaktas med hänsyn till risken för att S.J. hälsa och utveckling skadas. Förvaltningsrätten 

fastställde därmed det underställda beslutet. 

Kammarrättens bedömning  

G.J. överklagade domen och yrkade på att kammarrätten skulle upphäva det omedelbara 
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omhändertagandet och uppgav att S.J. haft en fin och trygg uppväxt hos henne. Vidare uppgav 

G.J. samma information som i förvaltningsrätten samt att hon och sambon inte fått några som 

helst indikationer på hur allvarligt socialtjänsten såg på deras situation. Barnets ställföreträdare 

och offentliga biträde ansåg även att kammarrätten skulle avslå överklagandet. 

Med beaktande av vad G.J. numera uppgett instämmer kammarrätten i förvaltningsrättens 

bedömning. Överklagandet avslogs.   

 

5. Mål nr 5685-13 kammarrätten 

Klagande: M.R. modern 

Motparter: Socialtjänsten i Nacka kommun, barnen A.R. född 06 och S.R. född 08. 

Saken: Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

Bakgrund 

Socialnämnden i Nacka kommun beslutade den 9 augusti 2013 att omedelbart omhänderta A.R. 

och S.R. med motiveringen att det var sannolikt att barnen behöver beredas vård enligt LVU, 

samt att rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för deras hälsa eller 

utveckling. Beslutet verkställdes den 9 augusti 2013. Polisen kontaktade socialjouren natten 

den 9 augusti 2013 med anledning av knivslagsmål mellan M.R. och hennes sambo. Barnen 

placerades i jourhem. Upprepade anmälningar har inkommit att det förekommer alkohol och 

våld mellan mamman och sambon då barnen varit hemma. Mamman har i tidigare utredning 

medgivit att hon har alkohol problem som gör henne aggressiv. Hon har även haft flera insatser 

i form av behandling för detta. Nämnden har tidigare övervägt att ansöka om LVU då det finns 

ett mönster av våldsamma gräl och överkonsumtion av alkohol hos mamman. Hon uppfattas 

sakna insikt om hur detta riskerar att ha en negativ inverkan på barnens utveckling. Mot 

bakgrund av upprepade anmälningar om att barnen varit med när det förekommit alkohol och 

bråk i hemmet bedömde nämnden att barnen måste skyddas, då de lever i en mycket oviss 

situation där deras hälsa och sociala utveckling kan komma att allvarligt skadas. 

Yrkande 

M.R. motsatte sig besluten och uppgav att hon har ensam vårdnad om barnen och lever sedan 

några månader tillbaka i en relation. Hon uppgav att socialtjänsten fått uppgifter som inte 

stämmer, exempelvis att hon dricker. Hon är inskriven hos beroendemottagningen och lämnar 

regelbundet prover. Vid tiden för polisens ingripande den 9 augusti 2013 hade hon bråkat med 

sin sambo men hon var inte berusad. Sambon är inte längre välkommen hos henne. Hon uppgav 

vidare att barnen inte såg något av händelsen. Hon har skyddat barnen. Under pågående 

behandlingstid har det inte framkommit några skäl till oro för barnen.  Vid kontakt med de 
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personer som ingår i hennes nätverk såsom vänner, förskola och skola så framkommer det inte 

något negativ. M.R. har lämnat in intyg från Habiliteringscenter Nacka, utredning vid barn- och 

ungdomssjukhuset och intyg utfärdat av barnens skola samt provsvar vid Nacka 

Beroendemottagning. 

Barnens ställföreträdare godtog det underställda beslutet fastställs och uppgav att hon den 15 

augusti 2013 träffat barnen i jourhemmet. Efter samtalet med barnen har ställförträdaren fått 

uppfattningen att det inte kan uteslutas att barnen behöver beredas vård, samt att det föreligger 

behov av ett omedelbart omhändertagande. Socialtjänstens utredning har fått uppgifter som 

stärker deras beslut. 

Förvaltningsrättens bedömning 

Mot bakgrund av vad som hittills framkommit i målet fann förvaltningsrätten att det för är 

sannolikt att barnen behöver beredas vård med stöd av LVU. Rättens beslut om vård kan inte 

avvaktas med hänsyn till risken för deras hälsa eller utveckling. Eftersom grund för omedelbart 

omhändertagande därmed föreligger, fastställdes det underställda beslutet.  

Kammarrättens bedömning 

M.R. överklagade och yrkade att kammarrätten skulle upphäva det omedelbara 

omhändertagandet, vidhåller vad hon anfört och åberopat tidigare samt tillägger följande. Hon 

uppgav även att hon har frågat vad socialtjänsten förväntar sig av henne för att barnen ska få 

komma hem. Socialtjänsten har då uppgett olika krav som att uppvisa total nykterhet/drogfrihet 

i minst ett år, aggressionskontroll, en förändring när det gäller hennes val av män/relationer, att 

hon ska ordna arbete samt att hon ska närvara känslomässigt. Hon har inte längre någon kontakt 

med sin före detta sambo. På grund av S.R:s särskilda behov och de många och omfattande 

utredningar som behoven gett upphov till, har det varit svårt för henne att få arbete. 

Förhoppningen är att det kommer att gå lättare nu eftersom S.R. är inskolad på förskola och har 

fått en fastställd diagnos. Ett byte av skola och förskola och en sporadisk kontakt med henne är 

inte förenligt med deras bästa.  

Vad M.R. anfört i kammarrätten och vad som i övrigt framkommit i målet föranleder inte 

kammarrätten att göra någon annan bedömning än den förvaltningsrätten har gjort. M.R:s 

överklagande avslogs.  

  

6. Mål 937-13 kammarrätten  

Klagande: S.D. modern 

Motparter: Sociala områdesnämnden söder i Jönköpings kommun och barnet H.D. född 10 

Saken: Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda 

33 
 



bestämmelser om vård av unga (LVU) 

Bakgrund 

Den tre åriga flickan H.D. blev omedelbart omhändertagen med stöd av 2 § och 6 § LVU den 

12 mars 2013, ett beslut som fattades av ordföranden i Sociala områdesnämnden söder i 

Jönköpings kommun. Socialnämndens skäl för detta beslut grundade sig i att utredaren ansåg 

att H.D. sannolikt behövde beredas vård med stöd av LVU på grund av påtaglig risk för att 

barnets hälsa och utveckling skadas. Att flickan behövde leva i skyddad miljö var en stor 

anledning till det interimistiska beslutet. Modern S.D. hade i samtal med handläggare på 

socialtjänsten och förskolepersonal den 11 mars 2013, uppgett att hon blivit hotad av sina 

släktingar när hon var på besök hos dem föregående helg. Modern uppgav även att sättet som 

hennes familj behandlar henne påverkar henne i så stor omfattning att det förstör hennes psyke 

samt påverkar hennes roll som mamma till H.D. Tidigare i år, januari 2013 inkom en anmälan 

från förskolan till socialtjänsten att modern S.D. berättat att hennes familj utsätter henne för 

kränkningar inför dottern H.D. Omgivningen till S.D. och H.D. har reagerat under en längre tid 

på grund av S.D:s psykiska utåtageranden och därför misstänkt att dottern också far illa. Både 

modern och dottern har tidigare varit placerad på utredningshem och beviljats stödinsatser i 

form av säkerhetsplan och familjebehandling. När dottern blev omhändertagen drog modern 

tillbaka den uppgivna hotbilden och menar att det är en missuppfattning från handläggarnas 

sida på socialtjänsten angående hotbilden och att detta fått orimliga proportioner.  

Yrkande 

Modern försäkrade sig om att det inte föreligger något hot över familjen och om så varit fallet 

hade hon vidtagit åtgärder som inte anses vara bristande omsorgsförmåga. Modern uppgav att 

hon har en god och regelbunden kontakt med sina föräldrar samt syskon och att den stressiga 

situation hon anser befinna sig i beror på att hon bor på ett behandlingshem, utan att förstå 

varför. Men att denna situation inte är så pass allvarlig och det är ingen fara för dottern H.D. 

Därför ansåg modern att dem oaktade uttalanden från inblandade myndigheter inte skäl nog för 

att omedelbart omhänderta dottern H.D. S.D. vill bara komma hem och återfå stabiliteten 

tillsammans med sin dotter.  

Förvaltningsrättens bedömning 

Förvaltningsrättens bedömning grundar sig i 1,2 och 6 § LVU och menar att de uppgifter som 

var kända vid tidpunkten för omhändertagandet, var sannolikt i linje med att H.D. behöver 

beredas vård med stöd av LVU. Med hänsyn till de uppgifter som framkommit av utredningen, 

fann förvaltningsrätten att H.D. behöver beredas vård med stöd av 2 § LVU. Socialnämndens 

beslut om omedelbart omhändertagande var riktig med hänsyn till risken för H.D:s hälsa och 
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utveckling. Vidare bedömdes det föreligga risk för den fortsatta utredningen skulle ha 

försvårats eller åtgärder hade hindrats. Därefter fastställde förvaltningsrätten det underställda 

beslutet.  

Kammarrättens bedömning  

I kammarrätten överklagade modern S.D. och yrkade vidare på vad som tidigare sagts i 

förvaltningsrätten, att det omedelbara omhändertagandet av dottern skulle upphävas. 

Socialnämnden motsatte sig bifall till överklagandet. Kammarrätten avslog överklagandet och 

skälen till denna bedömning var att LVU är en skyddslagstiftning och vid beslut enligt LVU 

skall vad som är bäst för den unge vara avgörande. Detta är lagstiftat i 1 § femte stycket LVU. 

Kammarrätten ansåg att det i nuläget inte gick att bortse från de hot som framkommit samt 

moderns möjligheter att ge dottern den vård och omsorg hon behöver. Därför är det sannolikt 

att dottern H.D. behöver beredas vård enligt LVU. Socialnämnden skall utreda H.D:s behov av 

vård och ett beslut om omhändertagande av H.D. är i nuläget till hennes bästa, motiverar 

kammarrätten. Därmed var förvaltningsrättens beslut om att fastställa det underställda beslutet 

riktig och överklagandet avslogs.  

 

7. Mål 1351-13 kammarrätten  

Klagande: D.A. Fadern 

Motparter: H.A. Modern, Socialnämnden i Huddinge kommun och barnet D.A. född 06 

Saken: Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU) 

Bakgrund 

Den 5 februari 2013 beslutade ordförande i socialnämnden i Huddinge kommun att omedelbart 

omhänderta den sjuåriga pojken D.A. med stöd av 6 § LVU. Skälet för socialnämndens beslut 

var att pojken sannolikt behövde vård med stöd av LVU och att detta inte kunde vänta med 

hänsyn till risken för pojkens hälsa eller utveckling, utredningen kan försvåras samt att vidare 

åtgärder kan hindras.  

Yrkande 

D.A:s fader som även benämns D.A. motsatte sig det omedelbara omhändertagandet och 

bestred sonens uppgifter om att han blivit slagen i hemmet. Sonen uppger detta för att få 

uppmärksamhet och hans avvikande beteende beror på att han blivit mobbad i skolan av 

skolkamrater under en längre tid. Unge D.A. kommer hem och tar ut sin aggression mot sina 

två syskon och kommer ofta hem och är trött och aggressiv. Fadern yrkar att sonen endast är 

trygg i sitt hem tillsammans med sin familj och menar att han har två andra barn som aldrig 
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förekommit i socialtjänstens utredningar, då det inte funnits anledning till det. Fadern D.A. 

menar vidare att han jobbar natt och kan således omöjligen slå den unge D.A. i den omfattning 

som görs gällande.  

Modern H.A. motsatte sig även det omedelbara omhändertagandet och yrkade på att unge D.A. 

varken utsätts för psykisk eller fysisk våld i hemmet, han har dock haft det jobbigt i skolan på 

grund av mobbningen. Unge D.A. blir mycket avundsjuk hemma på sina syskon, modern ger 

exempel om att D.A. blir avundsjuk när ett av syskonen sitter i hennes knä samt att unge D.A. 

inte låter sina syskon vara ifred. Modern uppger att unge D.A. tidigare hittat på att hans syskon 

slår honom för att få uppmärksamhet från henne och hennes man D.A. när det i själva verket är 

unge D.A. som slår syskonen. Därför tror hon även att unge D.A. hittat på att hans far slår 

honom för att få uppmärksamhet. Modern uppgav att hon är medveten om att unge D.A. inte 

mår bra och kan ordna hjälp på frivillig väg samt är positiv till stöd från socialtjänsten. 

Ställföreträdaren och offentligt biträde för unge D.A. medgav i förvaltningsrätten att det 

omedelbara omhändertagandet fastställs och yttrade att han haft samtal med polis, åklagare och 

socialsekreteraren som sköter kontakten med familjehemmet. Denna sekreterare uppgav att 

unge D.A. fungerar mycket bra på boendet efter omständigheterna.  

Därför anses det bäst att unge D.A. bereds vård utanför hemmet då han lämnat allvarliga 

uppgifter om brott från båda vårdnadshavarnas sida. 

Förvaltningsrättens bedömning  

Den 18 februari 2013 hölls en muntlig förhandling inom stängda dörrar i målet. 

Förvaltningsrätten hänvisade till nämndens skriftliga utredning där unge D.A. uppgett att han 

blivit slagen av både mor och far i hemmet, flera gånger i veckan och främst av fadern med 

tillhyggen. Unge D.A. har uppgett denna information för socialen, polisen samt skolpersonal 

som anmälde detta. Rätten ansåg för att säkerställa D.A:s säkerhet behöver han placeras i ett 

jourhem. Rätten hänvisade till 6 § första stycket LVU som ger rätten till Socialnämnden att 

omedelbart omhänderta ett barn om det sannolikt behöver beredas vård med stöd av LVU och 

att detta inte kan vänta med hänsyn till barnets hälsa eller utveckling. Vidare uppgav rätten att 

det ligger i sakens natur att ett fullständigt beslutsunderlag ofta saknas i situationer där ett 

omedelbart omhändertagande blir aktuellt. Där kommer förvaltningsrättens uppgift in, att göra 

en sannolikhetsbedömning med hänsyn till skyddsaspekten för barnet.   

Mot bakgrund av ovanstående ansåg förvaltningsrätten att unge D.A. sannolikt behöver beredas 

vård med stöd av LVU och fastställde det underställda beslutet om omedelbart 

omhändertagande.  
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Kammarrättens bedömning   

Fadern D.A. överklagade beslutet och yrkade vidare på vad som tidigare sagts i 

förvaltningsrätten och uppgav samma information som tidigare angående nämndens subjektiva 

utredning som saknar stödbevis. Vidare påpekade D.A. att han ännu inte blivit hörd av 

åklagaren angående de misstankar som ligger till grund för nämndens beslut.  

Kammarrätten ansåg inte göra någon annan bedömning efter vad D.A. anfört samt i övrigt 

angående frågan om omedelbart omhändertagande. Överklagandet avslogs.  

 

8. Mål 1726-13 kammarrätten  

Klagande: I.N. modern och J.N. fadern 

Motparter: Socialnämnden i Mörbylånga kommun och barnet A.N. född 13 

Saken: Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU).  

Bakgrund 

Den 15 maj 2013 beslutade ordförande i Socialnämnden i Mörbylånga kommun att omedelbart 

omhänderta pojken A.N. som var fyra månader gammal vid tillfället. En utredning tillsattes 

bara några dagar efter att unge A.N. föddes på grund av paret I.N. och J.N:s livssituation. Ett 

ungt par som inte hade någon ordnad ekonomi samt var inneboende hos I.N:s mamma. Den 22 

mars 2013 inkom en anonym anmälan angående unge A.N. där anmälaren uttryckte oro kring 

att bebisens nacke inte stöttades samt att modern I.N. skriker och svär åt unge A.N. att hon inte 

står ut med hans gnäll. Paret ska även ha varit ute med sonen sent om nätterna bland människor 

som inte är lämpligt sällskap för små barn.  

Denna anmälan resulterade i att hela familjen placerades på ett utredningshem. Där tillsattes en 

utredning och personalen bedömde att situationen var så pass allvarlig att A.N. skulle utsättas 

för fara om han lämnade utredningshemmet tillsammans med sina föräldrar. Man 

rekommenderade då att unge A.N. skulle placeras i ett familjehem. Skälen till detta var att 

föräldrarna verkade ha stora svårigheter att sätta unge A.N:s behov framför sina egna, modern 

I.N. var ofta utåtagerande och hade svårt att styra sina impulser, svårt att läsa A.N:s signaler 

och verkade ha svårigheter att känslomässigt vara närvarande och flexibel utifrån A.N:s behov. 

I.N. tog inte heller till sig råd angående sonens behov och utveckling tillräckligt mycket och 

fadern J.N. förmår sig inte att skydda sonen från moderns impulsiva beteende. Han har 

svårigheter att säga emot sin partner och därmed inte ett tillräckligt skydd för unge A.N. 

Föräldrarna brister i sin föräldraförmåga och A.N:s behov av skydd, omvårdnad och närhet kan 

inte tillgodoses av vårdnadshavarna, enligt utredningen från socialtjänsten. 
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Yrkande 

Paret motsatte sig det omedelbara omhändertagandet och yrkade på att deras brister i sin 

föräldraförmåga var grundlösa och allmänna. De kommer inte från någon bakgrund av 

missbruk, anklagelserna gentemot dem är gamla och outredda anonyma påståenden. 

Utredningshemmets utredning påvisar inget stöd som motiverar ett akut omhändertagande och 

paret har flera gånger sagt sig vara villiga att få hjälp och stöd utifrån så länge de får ha sin son 

hos sig. De kan även vara på ett familjehem tillsammans med sin son A.N. Vidare menar 

föräldrarna att Barnavårdscentralen inte uttryckt någon oro gällande unge A.N, han följer vikt- 

och längdkurvorna och de sköter hans medicinering väl. Paret har nu en ordnad boendesituation 

då de har ett förstahandskontrakt och kan även bevisa att påståendet om att de tagit A.N. till 

olämpliga ställen inte stämmer. Paret upplevde även att de blev motarbetade av personalen på 

Utredningshemmet. I.N. och J.N. yrkade vidare på att deras påstådda bristande föräldraförmåga 

är tvivelaktig och att de kan tänka sig samtycka till olika typer av vårdåtgärder och då är det 

inte aktuellt att unge A.N. behöver beredas vård enligt LVU.  

Den unge A.N:s ställföreträdare motsätter sig det omedelbara omhändertagandet och anför att 

det inte är sannolikt att A.N. behöver beredas vård med stöd av LVU. Uppgifterna om 

föräldrarna kommer från en anonym anmälan och utredningen som skett på Utredningshemmet 

är inte bifogad. Hon uppger att föräldrarna troligt behöver stöd i sin föräldraroll men de 

uppgifter som framkommit är i sig inte stöd för att unge A.N. behöver beredas vård enligt 

LVU.  

Förvaltningsrättens bedömning  

Den 16 maj 2013 hölls förhandling i målet i förvaltningsrätten som hänvisade till 1, 2 och 6 § 

LVU. Rätten poängterade att rättsäkerheten kräver att tvångsingripanden inte beslutas utan 

starka skäl, men att det även ligger i sakens natur att ett fullständigt underlag inte kan finnas till 

hands när misstankar om att ett barn far illa blir aktuellt. Men i sådana situationer kan det vara 

befogat att ingripa även om oklarheter föreligger, med hänsyn till barnets skyddsbehov. Särskilt 

när barnet är väldigt ung och LVU lagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning för de 

unga. Därför kan graden av misstanke om missförhållanden för omedelbart omhändertagande 

av ett barn inte sättas alltför högt.  

Mot bakgrund av detta och de inkomna uppgifterna från utredningen och anmälan, ansåg 

förvaltningsrätten att det är sannolikt att unge A.N. behöver beredas vård med stöd av LVU och 

därför fastställde förvaltningsrätten det underställda beslutet.  

Kammarrättens bedömning  

I.N. och J.N. yrkade vidare på vad som tidigare sagts i förvaltningsrätten, att rätten skulle 
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upphäva beslutet om omedelbart omhändertagande och uppgav samma skäl till detta. 

Socialnämnden motsatte sig en ändring av beslutet och yrkade vidare på att föräldrarna har 

diagnoser som påverkar föräldraförmågan samt att utredningen påvisade allvarliga brister i 

parets föräldraskap. Den stödinsats som paret accepterat är inte en adekvat insats, såsom 

hemterapeut någon gång per vecka. Även unge A.N:s ställföreträdare motsatte sig ändring av 

förvaltningsrättens beslut.  

Kammarrätten ansåg att det som paret anfört i rätten inte ger anledning till att ändra 

förvaltningsrättens beslut och avslog överklagandet.  

 

9. Mål 3446-13 kammarrätten  

Klagande: M.M. modern 

Motparter: Socialnämnden i Hallstahammars kommun och barnet E.M. född 13 

Saken: Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU) 

Bakgrund 

Den 15 maj 2013 beslutade socialnämnden i Hallstahammars kommun att omedelbart 

omhänderta unga flickan E.M. som var tre månader gammal vid tillfället. Beslutet verkställdes 

samma dag och skälet till beslutet grundade sig i 6 § LVU.  

Yrkande 

M.M. som är mor till E.M. bestred genom sitt offentliga biträde beslutet om omedelbart 

omhändertagande och yrkade att rättens beslut kan vänta då E.M. inte riskerar sin hälsa och 

utveckling negativt och det är inte sannolikt att hon behöver beredas vård enligt LVU.  

Modern M.M. är placerad på ett utrednings- och behandlingshem på grund av hennes 

funktionshinder, LSS och hon uppgav att hon kände sig stämplad av personalen på boendet på 

grund av detta. Hon tyckte även att det var svårt då hon fick olika instruktioner från personalen 

angående när de ansåg att hennes bebis E.M. behövde mat och hur man skulle sköta henne. 

M.M. yrkade vidare på att hon är medveten om att hon har problem med städningen och 

behöver hjälp för att klara det, men den hjälpen får hon av sina föräldrar samt av det boende 

hon och pappan till E.M. bor på. M.M. bestred nämndens uppgifter om att hon ska ha svårt att 

knyta an till sin dotter och att hennes dotter E.M. exempelvis skulle vända sig bort och spänna 

kroppen i en båg liknande rörelse när hon är i kontakt med modern. M.M. uppger att detta inte 

är något som hon känner igen. E.M. skrattar mycket när hon ser sina föräldrar och de har 

tillsammans köpt vagn, spjälsäng och liknande saker som E.M. behöver. M.M. yrkade att det 

inte finns några förutsättningar för ett omedelbart omhändertagande av hennes dotter E.M.  
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E.M:s ställföreträdare och offentligt biträde yrkade på bifall till nämndens beslut och anförde 

att hon efter samtal med behandlingshemmet, framkommit att föräldrarna på grund av sitt 

funktionshinder har en oförmåga att uppfylla barnets grundläggande behov. Det ligger i barnets 

bästa att placeras i familjehem så snart som möjligt. Då föräldrarna motsätter sig detta 

föreligger skäl för LVU.  

Förvaltningsrättens bedömning  

Förvaltningsrätten hänvisade till nämndens utredning om att i samband med unga E.M:s 

födelse inleddes en utredning efter en anmälan från en släkting som uttryckte oro. 

Behandlingshemmet som tidigare nämnt, fick i uppdrag att utreda parets föräldraförmåga och 

hela familjen placerades på hemmet. Det konstaterades att modern hade stora svårigheter i att 

förutse risker i vardagen som en bebis kan utsättas för samt har svårt att tillgodose unga E.M:s 

grundläggande behov. Modern förmår även inte att hålla rent vilket resulterar i en ohygienisk 

boendemiljö. Att unga E.M. spänner kroppen i kontakt med sin mor och vänder bort huvudet 

innebär en påtaglig risk för unga E.M:s hälsa och utveckling.  

Mot bakgrund av detta ansåg rätten att de förutsättningar som anges i 6 § samt 2 § LVU är 

uppfyllda och det underställda beslutet fastställdes.   

Kammarrättens bedömning  

Modern M.M. överklagade beslutet och yrkade vidare på vad som tidigare sagts i 

förvaltningsrätten, att det inte finns någon påtaglig risk för att E.M:s hälsa eller utveckling 

skadas.  

Kammarrätten ansåg inte skäl till att ändra förvaltningsrättens beslut på grund av vad M.M. 

anfört, överklagandet avslogs.   

 

10. Mål 4068-13 kammarrätten  

Klagande: M.B. modern 

Motparter: Uppsala kommun Socialnämnden för barn och unga samt barnet W.B. född 96 

Saken: Omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU) 

Bakgrund 

Den 7 juni 2013 beslutade ordförande i Socialnämnden för barn och unga, Individutskott Norr i 

Uppsala kommun att omedelbart omhänderta 17 årige W.B. med stöd av 6 § LVU. Skälet till 

beslutet var att han sannolikt behövde beredas vård med stöd av LVU och att beslutet inte kan 

vänta med hänsyn till risken för unge W.B:s hälsa och utveckling.  
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Yrkande 

Unge W.B. godtog beslutet om omedelbart omhändertagande och yrkade på att han sannolikt 

behöver beredas vård med stöd av LVU. Hans mor M.B. lider av psykisk ohälsa som har 

resulterat i en mycket ansträngd och konfliktfylld hemmamiljö. Unge W.B:s skolarbete 

påverkas negativt av detta och uppger att modern inkräktat i hans privatliv samt hittat på att han 

utsätts för saker. Han mådde mycket dåligt på grund av detta. Han kan inte placeras frivilligt då 

modern inte skulle acceptera en sådan åtgärd, därför är ett omedelbart omhändertagande 

befogat.  

Modern M.B. motsatte sig det omedelbara omhändertagandet och yrkade på att det inte är 

sannolikt att unge W.B. behöver beredas vård med stöd av LVU. Hon har inte brustit in sin 

omsorg av sonen W.B. och ett omhändertagande är inte nödvändig då sonens hjälpbehov kan 

tillgodoses via frivilliga insatser och en jourplacering är inte aktuellt då han redan har ett hem 

han kan bo i.  

Förvaltningsrättens bedömning  

Förvaltningsrätten ansåg att till bakgrund av de uppgifter som framkommit i målet om M.B:s 

psykiska tillstånd och dess konsekvenser, är det sannolikt att W.B. behöver beredas vård med 

stöd av 2 § LVU. Förutsättningarna för ett omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU är 

därmed uppfyllda och det underställda beslutet fastställdes.  

Kammarrättens bedömning   

Modern M.B. överklagade beslutet och yrkade vidare på det som tidigare sagts i 

förvaltningsrätten om att det omedelbara omhändertagandet ska upphöra.  

Kammarrätten ansåg med beaktandet av vad M.B. anfört, inte något skäl till att ändra 

förvaltningsrättens beslut. Förutsättningarna för omedelbart omhändertagande av W.B. är 

uppfyllda och överklagandet avslogs. 
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10. Analys  

I samtliga 10 rättsfallen motiverade socialnämnden ett omedelbart omhändertagande och 

menade att det föreligger risk för barnens hälsa och dess utveckling ansågs därmed riskerad. 

Alla omhändertaganden har hänvisat till 6 § LVU och det ansågs att paragrafens samtliga 

rekvisit var uppfyllda. 

Socialnämnden har utrett barnets livssituation och funnit brister som uppfyller ett ingripande.  

I fall 5 och 7 kan utredningen ses som bristfällig och socialnämnden har inte funnit bevis för 

sitt uttalande. I fallet 5 beskriver socialnämnden att omhändertagandet behövs då modern har 

alkoholproblem som kan skada barnen. I denna argumentation lyfts gamla utredningar fram. I 

bevisningen finns det dokument från moders Habiliteringscenter, utredningen vid barn och 

ungdomssjukhuset, barnets skola och förskola samt provsvar från beroendemottagningen. I 

provsvaret från beroendemottagningen framkommer det att modern inte har druckit alkohol. 

Dock valde socialnämnden att fortfarande arbeta med gamla utredningar. Socialnämnden valde 

då att interimistiskt omhänderta barnen med hänvisning till 6§ LVU. 

 

I fall 7 har socialnämnden gjort bedömning att omhändertagande är befogat, på grund av den 

informationen som barnet har lämnat. Socialnämnden har inte intervjuat de äldre syskonen för 

att analysera trovärdigheten hos barnet.  Om ett barn omhändertas på grund av risk för dennes 

hälsa och utveckling så är det av betydelse att bedöma om samma risk föreligger för de äldre 

syskonen som bor i familjehemmet. Socialtjänstlagen är en frivillig lag som ska kunna erbjuda 

frivillig vård. I fall 7 fanns möjligheten hos socialtjänsten att erbjuda frivillig vård. På detta sätt 

skulle familjen kunna få hjälp genom att öka föräldraomsorgen. Detta visade familjen öppenhet 

och positivitet till. Frivillig vård är grunden till socialtjänsten arbete men detta kan variera 

mellan kommuner.  

 

I fall 9 beskrivs hur en kvinna som bor på ett behandlingshem på grund av sitt funktionshinder 

och erhåller LSS insatser, inte förmår att ta hand om sitt barn. Målet handlade om det unga 

paret vars fyra månaders son omedelbart omhändertogs på grund av parets livssituation. En 

utredning från socialnämndens sida tillsattes, redan vid sonens födsel efter en anonym anmälan 

till socialtjänsten. En person anmälde sin oro kring moderns beteende gentemot sin son. 

Barnets ställföreträdare motsatte sig åtgärden om omedelbart omhändertagande i 

förvaltningsrätten och anförde att uppgifterna kring familjen inte är skäl nog för att legitimera 

ett omhändertagande enligt 6 § LVU. Barnets ställföreträdare poängterade att uppgifterna hade 

inkommit från en anonym anmälare, en tid efter den påstådda informationen kring familjen. 
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Ställföreträdaren hade en annan lösning på problematiken och menade på att föräldrarna 

behöver stöd i sin föräldraroll. Ställföreträdaren stod fast vid att ett omedelbart 

omhändertagande av deras fyra månaders barn inte var bifogat. I detta fall kunde 

socialnämnden ha varit öppen för frivillig vård och på detta sätt hjälpt modern att knyta an till 

sitt barn. Modern beskrev att hon hade hjälp av behandlingshemmet som hon bodde på samt 

hjälpen från sina föräldrar. I detta fall så skulle vården kunna vara frivilligt för att kvinnans 

funktionshinder inte ska vara en begränsning i anknytningen till barnet.  

 

I fall 3 var det ett barn som hade LSS insatser och föräldrarna misskötte hans behandling. Detta 

ansågs riskabelt för barnets hälsa och utveckling. I fall 1,2,3,4 och 8 gjorde socialnämnden en 

bra utredning och bevis värden var hög. I fall 1 har socialtjänsten haft kontakt med familjen 

under några år och det fanns polisutredningen som stödjer utredningen. I fall 2 har barnen 

själva berättar om våldet i huset och socialnämndens utredning kan då förstärkas med barnens 

vittnesmål. I fall 3 och 4 har det inkommit orosanmälningar samt har de äldre syskonen berättat 

vad som skett i hemmet. Utredningen hade grundat sig på barnens vittnesmål. I fall 6 har det 

varit lite annorlunda eftersom modern och barnet blev omhändertagna på grund av hotbild mot 

dem. Moderna valde senare att ta tillbaka anmälan men socialnämnden valde att omhänderta 

dottern då det ansågs att hotbilden kvarstod gentemot barnet. Socialnämnden ansåg att en risk 

för barnets hälsa och utveckling fanns.  

 

I nio rättsfall så har barnens ställföreträdare godtagit att barnen ska omhändertas, oavsett om 

det har varit en bra och bristfälligt utredning. I fall 9 godtog inte barnens ställföreträdare att 

omhändertagandet skulle ske men ställföreträdaren ändrade sin åsikt vid kammarrätten. 

Socialnämnden beslut är ett interimistiskt beslut som måste inom en vecka underställa ärendet 

till rätten. Förvaltningsrätten underställer utredningen och ska sedan fastställa beslutet genom 

att bedöma ifall omhändertagande ska fortsätta eller upphävas.  

 

Ett ingripande måste ha lagstöd men eftersom det kan finnas en risk i barnets  

situationens och barnet kan skadas så kan en hög grad av osäkerhet ibland accepteras, enligt 

LVU lagstiftningen. 

Förvaltningsrättens domskäl grundar sig i socialnämndens utredning. Utredningen kan vara 

fullständigt eller bristfällig men ligger fortfarande till grund för en bedömning. 

Förvaltningsrättens domslut överklagas hos kammarrätten och överklagande till kammarrätten 

består av den informationen som har inkommit från förvaltningsdomstolen bedömning. 
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Kammarrätten granskar inte socialnämndens nya utredning om den inte bifogas, vilket kan 

anses som bristfälligt när en högre instans ska pröva överklagandet. 

Det finns ingen information om rättsfallen har förkortas på grund av sekretess men 

kammarrättens bedömning är väldigt kort och hänvisar bara förvaltningsrättens domskäl. I 

kammarrättens domskäl finns det inte större beskrivning eller detaljerat beskrivning av 

förhållandet. I rättsfall 1,2,4,5,9 och 10 är kammarrättens domskäl kort. Rätten nöjer sig med 

att motivera sitt beslut för omedelbart omhändertagande med att ”de förutsättningar för 

omedelbart omhändertagande som anges i 6 och 2 § LVU är således uppfyllda” och hänvisar 

till uppgifterna i socialnämndens utredning samt förvaltningsrättens domskäl. Det finns ingen 

vidare och djupare diskussion angående exempelvis barnets bästa, rättsäkerhet, LVU som 

skyddslag för unga och så vidare.  

Rättsfall 3, 6,7 och 8 innehåller en mer omfattande motivering till rättens beslut.  

Utredningssystemet börjas från socialnämndens interimistiska beslut, ett omhändertagande med 

hänvisning till 6 § LVU. I samtliga rättsfall ändras inte socialnämndens interimistiska beslut 

och förvaltningsrätten gör en bedömning av den utredningen som inkommer från 

socialnämnden. Det kan ses som att motparternas bevisning som läggs fram inför 

förvaltningsrätten inte väger lika tungt som socialnämndens. I ett fall framgick det att 

socialnämnden använt sig av gamla utredningar i sin bedömning. Detta ifrågasatte inte 

förvaltningsrätten.  

 

Samtliga tio rättsfall räknas som ett miljöfall som beskrivs under 4:1 på grund av uppgifter 

såsom alkoholmissbruk, enstaka våld, regelbundet våld, kriminalitet i hemmet samt psykisk 

ohälsa hos föräldrarna som påverkar föräldraförmågan. Ett annat exempel är föräldrarnas 

oförmåga att hålla rent i huset och barnens hygieniska underhåll. 

 

11. Europakonventionen  

Genom en särskild anslutningslag (EU-lagen, SFS 1994:1500), skedde den svenska EU-

anslutningen. Anslutningen innebar att Sverige gjorde en generell beslutanderätts överföring 

och EU:s generella primär -och sekundär rätt är en del av svensk rätt.66 

Europeiska unionen (EU) är en internationell organisation med en tydlig legal struktur. EU 

utgör en rättsgemenskap som innebär att rättsreglerna är det fundament som EU vilar och 

byggts vidare på. EU är en överstatlig internationell organisation vilket betyder att 

66 Bernitz, 2010:76 
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medlemsstaterna överfört sin beslutsmakt till EU inom de flesta rättsområdena.67 EU-rätten 

benämns även för europarätt och betraktas som en egen juridisk specialdisciplin på grund av 

rättens kombination av konstitutionell, institutionell samt materiell rätt. En viktig del av 

europarätten är Europakonventionen (EKMR).68 EU-rätten är för det mesta direkt tillämplig i 

medlemsstaterna som innebär att medlemsstaten inte behöver ta till med särskilda åtgärder för 

att reglerna ska införlivas i den nationella rätten. Att EU-rätten har en så kallad direkt effekt i 

sina medlemsstater innebär rättigheter och skyldigheter för enskilda fysiska och juridiska 

personer. Därmed måste myndigheter och domstolar ta hänsyn till den nationella lagstiftningen 

samt tillämpa EU-rätten.69  

 

11.1 EKMR artikel 6, 8 och 13 

Sedan år 1995 gäller EKMR som svensk lag, men Sverige ratificerade EKMR redan år 1951. 

Det innebär att konventionens bestämmelser är direkt tillämpliga och syftet med EKMR är att 

medlemsstaterna ska se till att den nationella lagstiftningen överensstämmer med EKMR:s krav 

och att berörda instanser tillämpar bestämmelserna. EKMR erbjuder fysiska och juridiska 

personer möjlighet att klaga vid Europadomstolen, medlemsstat mot enskilda och inte mål 

enskilda emellan.70  

Angående ingripanden som exempelvis omedelbart omhändertagande för att skydda barn, faller 

det inom artikel 8 i EKMR. Artikel 8 avser rätten till respekt för sitt privat – och familjeliv, sitt 

hem och korrespondens. Vidare i artikel 8.2 ”får inte en offentlig myndighet inskränka 

åtnjutandet av denna rättighet annat än med ”stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle 

är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska 

välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller 

för andra personers fri- och rättigheter”.  

Begreppen ”hälsa, moral och andra personers fri – och rättigheter” kan hänvisas för att 

motivera ett omhändertagande av barn (LVU). Men det ska finnas relevanta och tillräckliga 

skäl för det och undantaget.71  

Vidare kan artikel 6 om rätt till en rättvis rättegång inom skälig tid och artikel 13 om rätten till 

ett effektivt rättsmedel i EKMR, kopplas ihop med den svenska rätten angående omedelbart 

omhändertagande och dess regler, som tidigare nämnts i uppsatsen. Artikel 13 är relevant då 

67 Bernitz, 2010: 60 
68 Bernitz, 2010:62 
69 Bernitz, 2010:74 
70 Bernitz, 2010:79 
71 Fischer, 2003:67 
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man kan överklaga vissa beslut om barn som blivit omedelbart omhändertagna.  

Att ett omedelbart omhändertagande är ett interimistiskt beslut har vi fastställt under 4:1, 

därmed kan vi fastställa att interimistiska beslut är förenliga med EU-rätten och EKMR.  

 

12. Avslutande diskussion 

Avslutningsvis har vi kommit fram till att kammarrätten bedömt det interimistiska beslutet (6 § 

LVU) och barnets bästa i de utvalda fallen, relativt bristfälligt. Detta kan bero på resursbrist 

samt tidsbrist. Det hade varit intressant att se om kammarrätten hade något mer att tillägga 

kring hur de motiverade sitt beslut. Så var inte fallet, kammarrätten nöjde sig med att skriva 

enstaka rader kring att kriterierna är uppfyllda med hänvisning till förvaltningsrättens 

motivering. När kammarrätten hänvisar till förvaltningsrättens domskäl och förvaltningsrätten 

har i sin tur hänvisat till begreppet barnets bästa, kan vi dra slutsatsen att det även är 

kammarrättens bedömning. Även om kammarrätten inte uttryckligen skriver barnets bästa i sin 

motivering.  

Rättsfall 1, 3, 4, 5, 9 och 10 nämner inget om barnets bästa i sin motivering till beslut om 

omedelbart omhändertagande och hänvisar bara kort till förvaltningsrättens bedömning. 

Rättsfall 2, 6, 7 och 8 i kammarrätten har mer reflekterande motivering kring sitt domskäl och 

belyste även att LVU lagstiftningen i första hand är en skyddslagstiftning för de unga. Vidare 

framgick det att hänsyn till barnets bästa alltid skall beaktas vid beslut som rör barn. I 

rättsfallen har det påpekats att graden av misstanke om missförhållande inte kan sättas alltför 

högt när lagen skall skydda det enskilda barnet.  

 

Slutligen vill vi nämna två saker som väckt vår uppmärksamhet under uppsatsarbetets gång. 

Socialnämnden som beslutar om ett barn skall omedelbart omhändertas har en stor 

maktbefogenhet över det enskilda barnets framtid. Utredningen som görs av socialtjänsten som 

även innefattar anonyma anmälningar och så kallad snabbupplysningar kring familjen, blir 

grunden för domstolarnas prövning i målet. Det finns alltså stort utrymme för subjektivitet från 

att en LVU process initieras och luckor kring utredningen om familjebilden ifråga.  

 

Avslutningsvis vill vi nämna offentlighetsprincipens omfattning. Under sökningsprocessen att 

hitta rättsfall har vi läst ett flertal rättsfall, detta för att hitta dem vi ville använda. Detta 

resulterade med att vi fick ta del av väldigt känslig information såsom fullständiga namn, 

personnummer, bostadsadress och detaljerad beskrivning kring familjens problematik. Vi 

upplevde att vi inkräktade på en annan familjs känsliga historia. Vi försökte därför på bästa sätt 
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att återberätta rättsfallen rättvist genom att skriva alla parters yrkanden. Att viss personlig 

information i vissa fall, exempelvis LVU fall, ska vara sekretessbelagda eller censurerade är 

värt att belysa.   
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