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Förord 

Barnets bästa ska vara avgörande... Meningar som den finner man lite här och där i lagar och 

regelverk som ska följas av de som har möjlighet att på något sätt styra eller kontrollera 

barnets framtid. Det kan gälla föräldrar eller andra vårdnadshavare, såväl som kommunala 

organ. Men vad är egentligen barnets bästa? Vem avgör det och hur kontrolleras att barnets 

bästa tillvaratas?  

 

Tyngdpunkten i mitt arbete ligger på socialtjänsten, eftersom det är de som har möjlighet och 

befogenhet att ingripa om så behövs, för att barnets bästa inte ska åsidosättas. Min uppfattning 

är att bedömningen aldrig är helt enkel och att många kanske följer med, av bara farten. Barn 

som inte alls for illa hos mamma, men ändå placeras i ett annat hem. Barn som trots att de far 

illa, får bo kvar hemma. Som förälder kan jag bara föreställa mig smärtan av att bli oskyldigt 

anklagad, därför känns det här som ett intressant ämne. 
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Förkortningar 

 

FB Föräldrabalken 

HFD Högsta förvaltningsdomstolen 

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

OSL Offenlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

SoL Socialtjänstlagen (2001:453) 
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1 Inledning 

 Bakgrund 1.1

Om du inte gör abort kommer vi att omhänderta din dotter med stöd av LVU.
1
 Ungefär så lät 

det när socialtjänsten gav 17-åriga Sandra ett ultimatum. Så sent som i vecka 21 blev hon 

tvingad att göra abort. Jag hittade hennes historia i en lokaltidning där en skribent bloggat om 

sin intervju med Sandra. Den chockerande historian fångade mitt intresse, på flera plan, och 

utifrån den började jag fundera på hur det egentligen går till när barn omhändertas. I Sandras 

fall är min tanke att socialtjänsten hade ytterst tveksamma grunder, eftersom ett 

omhändertagande av dottern var beroende av huruvida hon valde att behålla nästa barn eller 

inte. Utöver de tveksamma grunderna ställer jag mig även skeptisk till tillvägagångssättet, 

med en påtvingad abort och ett ultimatum. Sandra var 17 år när ovanstående händelser 

utspelades, enligt svensk lag var alltså hon själv ett barn. Det hade varit intressant att se hur 

socialtjänsten resonerar i ett sådant fall, vilket barns bästa skulle de sätta först?  

 

 Syfte och frågeställningar 1.2

Syftet med detta arbete är att undersöka socialtjänstens möjligheter att omhänderta barn. Jag 

kommer därför att redogöra för vilka grunder som krävs eller möjligen kan påverka 

socialtjänstens skyldigheter att ingripa för barns bästa. När jag studerar rättsfall kommer jag 

att begränsa urvalet och enbart studera fall som rör omhändertagande på grund av brister i 

omsorgen, till följd av en eller båda föräldrarnas psykiska problem. 

 

För att uppnå syftet har jag arbetat utifrån följande frågeställningar: 

Vilka befogenheter har socialtjänsten? 

Under vilka omständigheter får barn omhändertas?  

Kan en förälders psykiska diagnos i sig utgöra grund för omhändertagande? 

Är det relevant vilken ålder det är på barnet, respektive föräldern eller föräldrarna? 

Vad är barnets bästa och hur arbetar socialtjänsten för att eftersträva det? 

Spelar det någon roll om föräldern är ensamstående? 

 

                                                 
1
 Sara Qvarforth (internetkälla) 
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 Metod och material 1.3

Jag kommer att anlägga ett föräldraperspektiv, möjligen bitvis ett barnperspektiv. Med 

barnperspektiv avser jag att se till vad som är barnets bästa. Jag kommer att redogöra för hur 

barnets bästa definieras. I vissa fall kan det kanske vara relevant att undersöka hur barnens 

bästa förhåller sig till varandra, när mer än ett barn är inblandat och barnens bästa inte går att 

förena. I sammanhanget är det även relevant vid vilken tidpunkt man anser att ett barn 

existerar. För att anlägga ett barnperspektiv, men även ett föräldraperspektiv, väljer jag att dra 

den gränsen så tidigt som det är möjligt. Det innebär då att jag kan komma att diskutera 

barnets bästa vid fråga om abort. 

 

Med barn avses här allt från ofödda barn upp till ca 12 års ålder. Den övre avgränsningen har 

jag valt eftersom barn från 12 år har mer att säga till om själva. Jag finner även fog för 

avgränsningen i Leviners aktstudie, där det framgår att de flesta barn som utreds av 

socialtjänsten är mellan 6 och 10 år. 
2
 Studien är förvisso gjord i ett fåtal kommuner, men jag 

kan tänka mig att åldersspannet är ungefär detsamma över hela landet. Ett ytterligare skäl till 

att avgränsa är för att få det synsätt jag vill ha på vem som är barn och vem som är förälder. 

17-åriga Sandra är i lagens mening fortfarande ett barn, men hon är även förälder till sin 

dotter. Jag avser att dra gränsen vid sådana situationer så att den unga tonårsföräldern är 

förälder, inte ett barn. Det är alltså så de kommer behandlas i mitt arbete, som föräldrar, trots 

att de kanske själva är barn i vissa avseenden och enligt vissa lagar. 

 

För att få en grundläggande förståelse kommer jag att studera gällande rätt, i första hand 

lagrum och förarbeten till dessa. Jag kommer att redogöra för vad som gäller enligt lagen. De 

lagar och regler som här är aktuella är de som reglerar socialtjänstens arbete med utsatta barn. 

Eftersom svensk lag är anpassad till olika konventioner kommer jag även studera och lägga 

viss vikt vid Barnkonventionen och den europeiska konventionen för mänskliga rättigheter. 

 

Tyngdpunkten kommer att ligga på analyser av rättsfall. Detta av praktiska skäl i och med att 

jag inte har tillgång till socialtjänstens utredningar, eftersom de är sekretessbelagda enligt 

offenlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL). Då det är socialtjänsten som driver 

ärendet till domstol presenteras även socialtjänstens utredning till viss del i rättsfallen. Jag 

finner det även intressant att genom rättsfallen få en jämförelse mellan å ena sidan 

                                                 
2
 Leviner, Pernilla. Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete s. 247 
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socialtjänstens bedömning av ett ärende och å andra sidan domstolens, eller domstolarnas 

bedömningar. 

 

Domarna som analyserats är ett urval baserat på vilken slags problematik som legat bakom 

frågan huruvida lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga  (LVU)  är 

tillämplig eller ej. Gemensamt för dem är något slag av psykiskt problem hos en eller båda 

föräldrarna, vilket även innefattar psykiska funktionshinder. Vid psykiska funktionshinder 

såsom autism, Asperger och ADHD kan såväl symptom som svårighetsgraden av symptomen 

variera. Lundin och Mellgren beskriver bland annat symptom som 

kommunikationssvårigheter, rutinbundenhet och ouppmärksamhet. 
3
 De flesta av symptomen 

som tas upp är sådant som kan tänkas skapa problem i och med föräldraskap. 

 

För att hitta rättsfall med relevans med tanke på urvalet har jag dels använt mig av 

sökfunktionen på den juridiska databasen Zeteo, med sökorden LVU och omsorg för att så 

nära som möjligt snäva in sökningen på relevanta rättsfall. Jag har även använt mig av 

Infosoc, socialtjänstens databas, som har en ämnesvis sortering av olika dokument, däribland 

en del rättsfall. Jag har framförallt försökt använda mig av rättsfall från högsta instans.  

 

Vad gäller doktrin finns inte så mycket att tillgå i ämnet. Jag kommer dock använda mig en 

del av Leviners avhandling, Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete, samt 

Kaldals avhandling, Paralella processer, som delvis belyser området. 

 

 Barnperspektiv 1.4

I slutet på 90-talet infördes bland annat en rätt för barn att komma till tals vid åtgärder som rör 

dem. Regeringens skäl för att ytterligare förstärka barnperspektivet i Socialtjänstlagen 

(2001:453) (SoL) hade sin grund i barnkonventionens artikel 12, som ger barn rätt att uttrycka 

sin mening.
4
 Eftersom barnkonventionen inte är inkorporerad i svensk lag är domstolar och 

andra myndigheter formellt sett inte bundna av konventionen. Vid en lagtolkning ska dock 

den tolkning som stämmer bäst överens med konventionen väljas.
5
 

 

                                                 
3
 Lundin och Mellgren. Psykiska funktionshinder. s. 80 ff 

4
 Prop. 1996/97:124 s. 98 

5
 Leviner, Pernilla. Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete. s. 92 
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Inför ratificeringen av barnkonventionen uppgav regeringen att den grundläggande synen på 

barns rättigheter enligt konventionen stämde väl överens med hur vi ser på saken i Sverige. I 

vår grundsyn ingår att barnets åsikter ska respekteras och att barnet i takt med stigande ålder 

har rätt att ta större del i vad som rör barnet själv, familjen och samhället. Att barnets bästa 

ska komma i främsta rummet är ett krav i konventionen som stämmer väl överens med hur vi 

ser på saken.
6
 

 

Ibland kan barnperspektivet hamna i konflikt med ett vuxenperspektiv. Familjen måste dock 

ses som en helhet, eftersom det även ligger i barnets intresse att de vuxna får bästa möjliga 

stöd genom socialtjänsten. Att barnets intresse har företräde framför föräldrarnas innebär inte 

att föräldrarna ska lämnas utan stöd.
7
 

 

 Föräldraperspektiv 1.5

En stor del av föräldraperspektivet är rättssäkerhet, det vill säga att man som förälder är 

skyddad från övergrepp från samhället och andra personer. Rättssäkerheten kommer till viss 

del till uttryck i regeringsformen (RF) 1:1 st. 3, som stadgar att den offentliga makten utövas 

under lagarna. 

 

Artikel 8 i Europakonventionen, som stadgar rätten till skydd för privat- och familjeliv, är 

central i fråga om myndigheters barnskyddsansvar. Danielus påpekar att det skulle vara ett 

ingrepp i föräldrarnas – och eventuellt också barnets rätt – enligt artikel 8 att med tvång 

skilja barnet från föräldrarna.
8
 För att en myndighet ska få inskränka en sådan rättighet krävs 

enligt artikeln lagstöd samt att det i fall som avses här är till skydd för barnets hälsa. 

 

Rätten till privat och familjeliv i barnskyddsärenden har i flera fall prövats av 

Europadomstolen. Sverige har i flertalet fall ansetts kränka föräldrars rätt till privat- och 

familjeliv. Det har dock i vissa fall uttalats att inskränkningen tjänat ett legitimt ändamål, 

nämligen barns rättigheter.
9
 

 

                                                 
6
 Prop. 1989/90:107 s. 22 

7
 Prop. 1996/97:124 s. 100 

8
 Leviner, Pernilla. Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete. s. 87. 

9
 Leviner, Pernilla. Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete. s. 88 
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Till föräldraperspektivet kan även läggas vårdnadshavares rättigheter gällande barnet, kanske 

framförallt Föräldrabalken (FB)  6:11 som stadgar rätten att bestämma i frågor som rör barnet. 

 

2 Lagstiftning 

 Barnets bästa 2.1

Enligt svensk lagstiftning ska barnets bästa komma i det främsta rummet i vissa frågor som 

gäller barn. Ett närliggande exempel är vid verkställighet av domar rörande barnet enligt FB 

21:1. Barnets bästa ska enligt LVU 1 § 5 st. vara avgörande vid beslut enligt samma lag. Vad 

lagstiftaren anser vara barnets bästa framgår inte av lagtexten. Orsaken till varför barnets 

bästa inte specificerats i lagtext går att utläsa ur förarbeten. Begreppet barnets bästa är 

relativt. Beroende på hur barnets behov uppfattas kan det betyda olika saker för olika 

människor. Innebörden av begreppet förändras dessutom över tid allteftersom ny kunskap 

växer fram och samhällets värderingar förändras.
10

  

 

Barnkonventionen lyfter fram barns olika rättigheter, vilka är generella och således kan ses 

som en grund för barnets bästa. Artikel 3 föreskriver att de som fattar beslut gällande barnet i 

första hand ska tänka på barnets bästa. Vad som då är barnets bästa kan man tänkas delvis 

tolka ut ur vissa artiklar i Barnkonventionen, exempelvis rätten att överleva och att utvecklas i 

artikel 6 samt rätten till föräldrar i artikel 9. I artikel 12 stadgas en grundläggande princip om 

respekt för barnets åsikter. Barn som är i stånd att bilda egna åsikter ska ha rätt att fritt 

uttrycka dessa och ska således beredas möjlighet att höras. 

 

För att göra en översyn över hur svensk rätt förhöll sig till bestämmelserna i 

Barnkonventionen tillsattes en barnkommitté. Enligt barnkommittén ska barnets bästa tolkas 

utifrån två perspektiv, nämligen ett objektivt och ett subjektivt. Det objektiva perspektivet ska 

baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet, medan det subjektiva utgår från barnets 

inställning och vilja.
11

 

 

                                                 
10

 Prop. 1996/97:124 s. 100 
11

 SOU 1997:116 s. 134 f. 
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I de fall det finns motsättningar mellan barns behov och föräldrars rätt, måste barnets behov 

komma först. Det grundläggande syftet med en tvångslag om vård av unga är att lagen ska 

utgöra ett skydd för dem.
12

 

 

Detta ligger till grunden för mitt perspektiv. Ett barnperspektiv innebär i grunden att i första 

hand försöka se till barnets bästa. 

 

 Lagar som styr 2.2

RF 1:1 anger att all offentlig makt ska utövas under lagarna. Barns rätt skyddas uttryckligen i 

RF 1:2 st. 5. Vidare framgår allas likhet inför lagen av RF 1:9. Likhetsprincipen blir ofta 

komplicerad på barnskyddsområdet, eftersom det rör sig om komplexa ärenden. 
13

 

 

LVU och SoL, vilka är de lagar som i första hand reglerar socialtjänstens arbete, är utformade 

på ett sätt som ger socialtjänsten ett ansvar. De är precis som bestämmelserna i FB inte 

utformade som rättigheter för barn, utan som skyldigheter för vissa vuxna. Att barnets bästa 

ska beaktas vid åtgärder som rör barn framgår av SoL 1:2. Tidigare har denna princip inte 

kommit till uttryck i SoL.
14

 I LVU 1 § 5 st. stadgas att barnets bästa ska vara avgörande i 

beslut enligt lagen. 

 

Enligt SoL 11:1 st. 1 ska socialnämnden utan dröjsmål inleda en utredning, efter att det 

genom ansökan, anmälan eller på annat sätt kommit till nämndens kännedom att någon åtgärd 

kan bli aktuell. Att det är socialnämnden, själv eller genom ombud, som ska föra kommunens 

talan följer av SoL 10:2. Som huvudregel gäller, enligt SoL 11:1a, att beslut om att genomföra 

utredning eller ej ska fattas inom 14 dagar. SoL 11:2 beskriver mer utförligt hur en utredning 

av ett barns eventuella behov av skydd får gå till. Nämnden får om så behövs konsultera 

sakkunniga för att bedöma behov av insatser. Utredningen ska inte göras mer omfattande än 

vad omständigheterna motiverar och bedrivas så att ingen utsätts för skada eller olägenhet i 

onödan. Utredningen ska bedrivas skyndsamt och slutföras senast inom fyra månader. Den 

som berörs av utredningen ska genast underrättas om att en utredning har inletts. Vid 

särskilda skäl kan undantag göras från både tidsgränsen och underrättelsekravet. 

 

                                                 
12

 Prop. 1989/90:28 s. 59 
13

 Leviner, Pernilla. Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete s. 169 f. 
14

 Norström och Thunved. Nya sociallagarna s.42 
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Ett sätt för socialnämnden att få kännedom om eventuella missförhållanden rörande barn är 

genom anmälan. SoL 14:1 stadgar en anmälningsplikt för bland annat myndigheter, inklusive 

dess anställda, vars verksamhet berör barn och ungdom, hälso- och sjukvård samt socialtjänst 

och familjerådgivning. Anmälningsplikten utgör ett undantag från sekretess i  enlighet med 

OSL 10:28. Ideella verksamheter som BRIS och Rädda Barnen omfattas inte av 

anmälningsplikten. Därutöver uppmanar SoL 14:1c var och en att anmäla sina misstankar om 

barn som far illa. Vad en myndighetsanställd får kännedom om som privatperson faller inte 

heller under anmälningsplikten. I sådana situationer gäller däremot rekommendandationen i 

SoL 14:1c.
15

 

 

SoL uppställer krav på dokumentation av handläggningar och beslut. För handlingar som rör 

enskildas personliga förhållanden råder ett specifikt sekretesskrav, då de ska förvaras så att 

obehöriga inte får tillgång till dem, vilket framgår av SoL 11:5. Kravet kan ses som en 

ytterligare betoning av SoL 11:1 st. 2 där det stadgas att vad som kommit fram vid utredning 

ska tillvaratas på ett betryggande sätt. 

 

Vid åtgärder som rör barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra 

sina åsikter. Kan barnet inte själv uttrycka åsikterna ska dess inställning klarläggas på annat 

sätt, så långt som möjligt. Som framgår av SoL 11:10 st. 1 är det barnets ålder och mognad 

avgör hur stor betydelse barnets åsikter och inställning tillmäts. För att uppfylla kravet på 

information till barn måste individuella bedömningar göras för när och hur barnet ska 

informeras. Om ett barn exempelvis inte förstår att det kan komma att placeras i ett annat hem 

än det egna, kan den ovissheten skapa stor oro och stress hos barnet. Liknande 

bedömningskriterier gäller även barnets rätt att uttrycka sig. Ibland kan det vara olämpligt att 

fråga barnet om hans eller hennes inställning. En bedömning måste göras i varje enskilt fall.
16

  

 

Vidare får barnet enligt SoL 11:10 st. 3 höras utan vårdnadshavares samtycke och utan 

vårdnadshavares närvaro vid en utredning av huruvida barnet är i behov av skydd eller ej. 

Barnets (eller den unges) rätt att uttrycka sig framgår i exakt samma formulering i LVU 36 § 

st. 1. Barnets ställning i förhållande till vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna stärktes 

genom en lagändring i LVU 36 § år 1996. Ändringen innebär att barnets offentliga biträde 

                                                 
15

 Leviner, Pernilla. Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete s. 141 
16

 Norström och Thunved. Nya sociallagarna s. 78 
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även är ställföreträdare för barnet.
17

 Socialstyrelsen har betonat att ett behov av biträde kan 

föreligga redan under ett ärendes handläggning, alltså under barnskyddsutredningen.
18

 

 

Av LVU 1 § 1 st. framgår att insatser för barn inom socialtjänsten ska göras i samförstånd 

med barnet och dess vårdnadshavare enligt bestämmelserna i SoL. Eftersom SoL är en ramlag 

har kommunerna stor frihet att anpassa sina insatser efter behov och önskemål.
19

 

 

I LVU 2 § anges grunderna för omhändertagande av barn som på något sätt far illa i hemmet. 

De grunder som räknas upp är misshandel, såväl fysisk som psykisk, otillbörligt utnyttjande, 

brister i omsorgen eller annat förhållande som utgör en påtaglig risk för att barnets hälsa eller 

utveckling skadas. Uttrycket påtaglig risk för skada innebär e contrario att en ringa risk för 

skada inte är en tillräcklig grund för vård enligt lagen. 
20

 Otillbörligt utnyttjande avser 

framförallt sexuellt utnyttjande, men även tungt kroppsarbete eller för stort självständigt 

ansvar. 
21

 Att dra en gräns mellan psykisk misshandel och brister i omsorgen kan vara svårt. 

Det kan i båda fallen exempelvis röra sig om barn till psykiskt sjuka föräldrar eller föräldrar 

med någon form av utvecklingsstörning. Det viktigaste är enligt regeringen att de barn vars 

hälsa eller utveckling utsätts för påtaglig risk får det stöd och skydd de behöver. Därför 

föreslås en ändring av LVU 2 § där det tydligt framgår att psykisk misshandel ingår. 
22

 

Förslaget infördes i lagen den 1 juli 2003.  

 

De öppna formuleringarna i rekvisit som barnets bästa, fara illa och risk för skada lämnar 

enligt Kaldal ett stort tolkningsutrymme.
23

 Situationer där barn far illa kan exempelvis vara 

när barnets behov försummas. 
24

 

 

Brister i omsorgen kan enligt specialmotiveringen vara då barnet utsätts för vanvård, genom 

att exempelvis hygien, kläder eller mat missköts. Det kan även röra sig om att barnets hälsa 

utsätts för en påtaglig risk att skadas på grund av att föräldrarna inte ser till att barnet får den 

sjukvård som behövs. Som en följd av föräldrars missbruk eller psykiska störningar kan 

                                                 
17

 Leviner, Pernilla. Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete s. 71 
18

 Leviner, Pernilla. Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete s. 116 
19

 Norström och Thunved. Nya sociallagarna s. 41 
20

 Prop 1989/90:28 s. 107 
21

 Norström och Thunved. Nya sociallagarna s. 359 
22

 Prop. 2002/03:53 s. 82 f. 
23

 Kaldal, Anna. Paralella processer s. 75 
24

 Prop. 2002/03:53 s. 48 
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brister i omsorgen uppstå genom att barnets behov av känslomässig trygghet och stimulans 

blir eftersatt.
25

 

 

Socialnämnden får besluta om omedelbart omhändertagande om det är förenligt med kraven 

som ställs upp i LVU 6 §, i.e. om rättens beslut om vård ej kan avvaktas med hänsyn till att 

risk finns att barnets hälsa försvåras. 

 

3 Omhändertagande i praktiken 

 LVU-ärenden i socialtjänsten 3.1

Leviner har undersökt socialtjänstens barnskyddsutrednningar genom att kombinera en 

aktstudie och en intervjustudie. I aktstudien har hon granskat socialtjänstens ärendehantering i 

två olika kommuner.  Varför enbart två och just dessa kommuner valdes, berodde dels på 

deras olikheter och dels på att hon hade kontakter där, vilket underlättade åtkomst till 

utredningar. 

 

Av Leviners aktstudie framgår att barn som ger uttryck för att inte vilja ha någon kontakt med 

socialtjänsten ses som beslutskompetenta. Dock kan man ställa sig frågande huruvida barnens 

bästa kommer i främsta rummet i dessa fall, då barn som själva berättat om exempelvis 

misshandel får flytta tillbaka hem till föräldrarna.
26

 I utredningarna hänvisas det inte till 

bestämmelser om barns bästa enligt LVU eller SoL, istället motiveras att inte ingripa av 

respekt för barnets önskemål.
27

 

 

Eftersom rättsordningen stadgar å ena sidan skydd för barn, å andra sidan en stark föräldrarätt, 

kan det sägas föreligga ett trepartsförhållande mellan barn, vårdnadshavare och 

socialtjänsten.
28

 I två av de fall Leviner studerat skriver hon att utredningar och insatser pågått 

under hela barnens liv. Barnen som omnämns är båda 5 år. 
29

 Som tidigare nämnts under 

avsnitt 2.2 framgår det av SoL 11:2 st. 2 att en utredning enligt huvudregeln ska slutföras 

inom fyra månader.  

 

                                                 
25

 Prop. 1989/90:28 s. 107 f. 
26

 Leviner, Pernilla. Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete s. 267 och 274 
27

 Leviner, Pernilla. Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete s. 267 
28

 Leviner, Pernilla. Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete s. 21 
29

 Leviner, Pernilla. Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete s. 282 
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Den svenska sociala barnavården använder en vid definition av begreppet barn som far illa. 

Fördelen med den vida definitionen är att många barn får sina behov utredda och 

tillgodosedda. En för snäv definition kan tvärtom leda till att barn som är i behov av hjälp inte 

blir uppmärksammade. Nackdelar med den svenska, vida definitionen är framförallt att 

variationerna mellan hjälpinsatser i olika kommuner och mellan olika socialsekreterare kan 

bli stora.
30

 

 

Socialtjänsten i Sverige har kritiserats dels för att inte ha agerat, men även för att ha ingripit 

för mycket. Fall där socialtjänsten inte agerat fastän de borde har lett till att barn farit illa eller 

till och med avlidit. Det har även uppmärksammats en del fall där socialtjänsten 

omhändertagit barn på mycket tveksamma grunder, som exempelvis moderns epelipsidiagnos. 

Att socialtjänsten kritiseras både för att ha gjort för mycket och för lite visar på den svåra 

balansgång det är att bedöma varje enskilt fall.
31

 

 

 Barnskyddsärenden i domstol 3.2

Även i domstol belyses barnskyddsärenden i socialtjänsten, eftersom det är på 

socialnämndens initiativ ärenden av sådant slag tas upp i domstolen. Den sociala 

förvaltningen kan se olika ut i olika kommuner och kan även ändras mellan olika tidpunkter. 

De olika nämnder som omskrivs i rättsfallen agerar alltså alla inom socialtjänsten. Att 

benämningen kan se lite olika ut mellan olika kommuner framgår av SoL 2:4. 

 

Urvalet har beskrivits tidigare under metodavsnittet, 1.3. Att regeringsrätten, numera högsta 

förvaltningsdomstolen (HFD) gett avslag till socialnämndens ansökan i samtliga fall beror ej 

på urvalet. 

 

3.2.1 RÅ 1992 ref. 6 

Socialnämnden ansökte om vård enligt LVU rörande en tvåårig flicka. Föräldrarna hade 

gemensam vårdnad, men flickan var boende hos mamman och hade enbart umgänge med 

pappan var 14:e dag.  Av utredningen framgår bland annat att dottern varit sen i utvecklingen 

eftersom hon är för tidigt född. 

 

                                                 
30

 Kaldal, Anna. Parallella processer s. 78 
31

 Leviner, Pernilla. Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete s. 22 
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Socialnämndens yrkanden bestod i moderns bristande omsorgsförmåga, vilken skulle visa sig 

genom bristande hygien, klädval, mathållning och sängtider. I motsats därtill fanns ett antal 

vittnen som kunde styrka att mamman hade god hand om dottern. Det påstods även att 

mamman var aggressiv och ofta kom i konflikt med andra, däribland pappan till barnet.  

 

Mamman samtyckte inte till den föreslagna vårdplanen, men ställde sig positiv till vissa 

stödåtgärder. Eftersom behövlig vård inte kunde ges på frivillig väg fastställde kammarrätten 

länsrättens beslut om vård enligt LVU. 

 

När det gick upp till regeringsrätten yrkade socialnämnden utifall att regeringsrätten skulle 

göra en annan bedömning än kammarrätten på att en barnpsykiatrisk bedömning av flickan 

samt en bedömning av samspelet mellan mor och barn skulle göras innan målet avgjordes. 

 

Regeringsrätten avlsog socialnämndens yrkande om inhämtande av ytterligare utredning. 

Regeringsrätten hävdade vidare, med hänvisning till förarbeten (prop. 1989/90:28 s. 62) att en 

så allvarlig åtgärd som tvångsomhändertagande inte bör kunna vidtas utan tungt vägande skäl. 

De eventuella brister i omsorgen som kan ha förekommit kunde inte anses vara särskilt 

allvarliga. Med hänvisning därtill, samt till det faktum att olika uppgifter förekom, ansåg 

regeringsrätten att tillräcklig grund för omhändertagande enligt LVU ej förelåg. 

 

3.2.2 RÅ 1995 ref. 46 

En bedöming liknande den i RÅ 1992 ref. 6 gjordes även i detta rättsfall eftersom det inte 

bedömdes vara någon påtaglig risk för skada av barnet. En 4-årig flicka omhändertogs 

omedelbart med stöd av LVU 6 § st. 2, efter beslut av den sociala disktriktsnämndens 

ordförande. Flickans mor omhändertogs samtidigt enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk 

tvångsvård. En månad senare avslog länsrätten ansökan om fortsatt tvångsvård av modern, 

eftersom hon ansågs kunna få behövlig vård på annat sätt. 

 

Den sociala distriktsnämnden anförde att stöd för vård enligt LVU 2 § skulle föreligga på 

grund av moderns allvarliga psykiska störning i kombination med bristande sjukdomsinsikt 

från hennes sida. Till stöd härför fanns ett uttalande från en läkare vid barn- och 

ungdomspsykiatriska mottagningen. Läkaren uppgav att flickan verkade frisk och fysiskt 

normalutvecklad, men ansåg trots det att ett omhändertagande enligt LVU skulle vara 
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nödvändigt bland annat för att kunna utreda flickans respektive moderns psykiska hälsa. 

Enligt länsrättens bedömning förelåg en påtaglig risk att flickans psyiska och fysiska hälsa 

skulle skadas. Distriktsnämndens ansökan bifölls. 

 

I kammarrätten framkom att socialförvaltningen haft kontakt med barnets mormor, som skulle 

ha hävdat att modern var psykiskt sjuk. Mormodern själv förnekade att hon skulle ha sagt 

något sådant. Enligt kammarrättens bedömning skulle moderns psykiska störning ligga till 

grund för omhändertagande enligt LVU om den påverkar hennes förmåga att tillgodose 

dotterns behov. Kammarrätten ansåg precis som länsrätten att det fanns en påtaglig risk att 

flickans hälsa skulle skadas om hon inte omhändertogs. 

 

Regeringsrättens bedömning kan summeras med ett konstaterande att de uttalanden i målet 

som gjorts av barnpsykiatriska experter visar på att det föreligger en betydande osäkerhet för 

sannolikheten att någon skada skulle uppstå hos flickan. Enligt uttalanden från bland andra 

barnavårdscentralen framgår att hon har varit normalt utvecklad och frisk både fysiskt och 

psykiskt. Regeringsrätten konstaterade även att det framgår av utredningen att flickan inte 

varit utsatt för någon form av misskötsel i hemmet. Det ansågs dessutom osäkert vid vilken 

tidpunkt eventuella skador skulle tänkas uppkomma. Förutsättningarna för LVU ansågs 

därmed ej uppfyllda, varför regeringsrätten upphävde länsrättens beslut. 

 

3.2.3 RÅ 1995 ref. 64 

Kommundelsnämndens individutskott ansökte om vård med stöd av LVU 2 § för två barn, 

fyra respektive två år gamla. Kommundelsnämnden menade att det på grund av brister i 

omsorgen samt brister i den rådande lösningen med stödinsatser i hemmet fanns en påtaglig 

risk att barnens hälsa eller utveckling skulle skadas. 

 

Barnen var boende hos den ensamstående, psykiskt handikappade mamman. Handikappet 

bestod i bland annat stresskänslighet, omognad, bristande ork, koordinationsstörningar och 

begränsade intellektuella resurser. Mamman hade själv insett sina brister och efter begäran 

fått viss hjälp i hemmet och senare även en kontaktfamilj där barnen vistades varannan helg. 

Närstående till familjen och den personal som arbetade med barnen kunde intyga att de båda 

barnen utvecklades normalt.  
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Utlåtanden från en läkare respektive en psykolog visade på att barnen utvecklades normalt 

och hade åldersadekvata förmågor. Några tecken på att barnen for illa kunde inte påvisas. 

Däremot ansåg både läkaren och psykologen att arrangemanget med stödinsatser i hemmet 

inte var hållbart i längden, eftersom det skulle komma att bytas ut personal så småningom. De 

menade på att en mer normal boendesituation var nödvändig för barnen. 

 

Kommundelsnämnden ansåg att vårdansvaret för barnen övergått på nämnden och att den 

omfattande vården medför en påtaglig risk för barnens hälsa. Kammarrätten konstaterade att 

de stödjande insatserna i hemmet inte var av sådan karaktär att vårdnadsansvaret övergått till 

nämnden. Även regeringsrätten vidhöll att de stödinsatser som erhölls i hemmet föll inom 

ramen för SoL, i motsats till vad kommundelsnämnden yrkade. 

 

Samtliga instanser ansåg att den hjälp mamman fick var tillräcklig och att någon påtaglig risk 

inte förelåg för att barnen skulle fara illa. Regeringsrätten ansåg att det inte heller visats att det 

förelåg någon risk för att skador skulle uppkomma senare. Barnen omhändertogs således inte. 

 

3.2.4 RÅ 1995 ref. 39 

Socialtjänsten ansåg att två barn, ett spädbarn och en tvååring, borde omhändertas enligt LVU 

på grund av båda föräldrarnas bristande omsorg. Till grund härtill fanns exempelvis försenad 

utveckling hos båda barnen, vilket var allra mest märkbart hos den yngre. Det framlades även 

att det yngre barnet hade problem med viktutveckling och kräkningar. Efter ett hembesök av 

barnavårdscentralen framkom att föräldrarna hade bristande förmåga att tillgodose barnens 

behov, samt att barnen lämnades ensamma längre stunder. 

 

Mamman hade vid ett tillfälle lämnat familjen, men sedan återvänt. Föräldrarnas plan var att 

ha gemensam vårdnad om barnen som skulle bo hos mamman.  

 

Enligt utlåtande från instutitionen där barnen placerats var båda barnen till en början 

distanslösa till främmande människor. Båda bedömdes ha en åldersadekvat utvecklingsnivå. 

Vidare nämndes att båda föräldrarna tycktes ha svårigheter att tolka barnens signaler. 

Mamman ansågs dock ha en större känslomässig närhet till barnen och visade på en vilja att 

försöka förbättra sina brister. Sammanfattningsvis ansåg instutitionschefen att föräldrarna, 

varken tillsammans eller var för sig, var kapabla att ta hand om barnen. 
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Intyg från psykolog och läkare visade på vissa förseningar hos barnen, framförallt språkliga. 

Vad gällde spädbarnet konstaterades att hans sena utveckling berodde på bristande stimulans. 

I förhör i kammarrätten utvecklade psykologen sitt utlåtande och förtydligade att det är de 

förmågor som kräver kontakt som utvecklats sämst hos den lille pojken. 

 

Länsrätten och kammarrätten följde socialtjänstens spår, eftersom det ansågs att behövlig vård 

ej kunde ges i hemmet och samtycke ej fanns till mer ingripande åtgärder. Kammarrätten 

konstaterade att påtaglig risk för skador fanns och att en del skador redan uppkommit. 

 

Regeringsrätten upphävde beslutet om vård enligt LVU, eftersom föräldrarna insåg att de 

behövde stöd och var villiga att medverka. Regeringsrätten menade även att spädbarnets 

symptom kan ha orsakats av oroliga familjeförhållanden, eftersom föräldrarnas äktenskap 

genomgick en kris under tiden utredningen pågick. Förhållandet mellan föräldrarna verkade 

dock ha stabiliserats och de var inriktade på att fortsätta äktenskapet. Även om den förbättrade 

situationen inte skulle eliminera omsorgsbristerna ansåg regeringsrätten att bristerna inte var 

så allvarliga att de inte kunde avhjälpas på frivillig väg.  

 

3.2.5 RÅ 2009 ref. 64 

Frågan i målet var huruvida hypotetiska eller avlägsna risker för att barnets hälsa eller 

utveckling skadas kan ligga till grund för vård enligt LVU. Orsaken härtill var en lindrig 

utvecklingsstörning hos mamman, som var ensam vårdanshavare. Utvecklingsstörningen 

gjorde att mamman begåvnignsmässigt låg på en tioårings nivå. Bakgrunden i målet kan till 

viss del jämföras med RÅ 1995 ref. 64 ovan, där mammans handikapp delvis bestod i 

omognad. I det fallet ansåg samtliga instanser att den hjälp som erhölls i hemmet var 

tillräcklig. 

 

Socalnämndens utredning visade att flickan, som var under året, till viss del slutat ge uttryck 

för sina behov, samt att hon låg efter i den motoriska utvecklingen. Enligt socialnämndens 

bedömningar var mammans brister så omfattande att stöd i hemmet inte kunde kompensera 

bristerna. Det stöd som skulle krävas hade inneburit att den lilla flickan skulle ha för många 

personer omkring sig för att ha någon att knyta an till. Inte heller mormor och hennes sambo 
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ansågs kunna kompensera för mammans brister. Länsrätten bedömde att det stöd som 

behövdes kunde ges på frivillig väg och avslog därför socialnämndens ansökan om LVU. 

 

I kammarrättens resonemang lades tyngden på barnets bästa. Frågan om vilken vård som kan 

behövas ska enbart bedömas utifrån vad som är bäst för barnet. Skulle en intressekonflikt 

uppstå ska alltså barnets behov gå före. Kammarrätten gjorde emellertid en annan tolkning av 

barnets bästa än vad mamman, övriga familjen och barnets ställföreträdare gjorde. Barnets 

ställföreträdare menade att barnet som då var just under året, hade hunnit knyta an till 

mamman, mormor och bonusmorfar. En familjehemsplacering skulle innebära en ny 

anknytningsprocess för barnet och skulle bland annat därför enligt honom inte vara förenligt 

med barnets bästa.  

 

Mamman, som insåg sina brister, gav inte samtycke till en familjehemsplacering av dottern. 

Hennes önskan var att de båda skulle bo hos flickans mormor och hennes sambo. Mormodern 

och hennes sambo var båda välvilligt inställda till den lösningen. Samtliga var även beredda 

att ta emot stöd i hemmet. Socialnämnden uttryckte en oro för eventuella framtida händelser, 

med vilket morföräldrarnas höga ålder åsyftades. 

 

Regeringsrätten ansåg att det inte fanns sådana brister i omsorgen att de utgör en påtaglig risk 

för skada av flickan. Därmed var förutsättningarna för beredande av vård enligt LVU ej 

uppfyllda. Regeringsrätten ändrade kammarrättens dom och fastställde länsrättens. 

 

3.2.6 HFD 2011 not. 101 

Ordföranden i Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutade att omedelbart omhänderta den 

knappt en vecka gamla pojken enligt LVU. När nämnden sedan ansökte om vård av pojken 

enligt LVU 1 och 2 §§ bifölls ansökan av både förvaltningsrätten och kammarrätten. 

Omhändertagandet var en följd av en orosanmälan som inlämnats till socialtjänsten innan 

barnet föddes. 

 

Modern led av en lindrig funktionsnedsättning som framförallt yttrade sig genom att hon hade 

svårt att läsa av den några månader gamla sonens behov. Hos fadern, som var sammanboende 

med modern, fanns inga direkt påvisade brister. 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden ansåg att ett behov av vård enligt LVU fanns. Den 

bedömningen grundades på en sammanvägning av uppgifter som inkommit under 

utredningstiden samt gjorda iakttagelser. Uppgifter om moderns funktionsnedsättning kom 

framförallt från en praktikplats på en förskola, där hennes oförmåga att avläsa signaler tydligt 

framgick. 

 

Modern påpekade själv att det inte var visat på några brister i hennes föräldraförmåga. 

Eftersom hon inte fått vara en mor kunde ingen säga huruvida hon skulle klara av det eller ej. 

Det som har bedömts av personalen på förskolan var hennes roll som praktikant. Modern 

påpekade även att hon har god insikt i sina begränsningar och därför ber om hjälp när hon 

behöver. En psykolog har även intygat detta. 

 

Pojken hade under en period placerats i jourhem tillsammans med enbart fadern, vilket av 

kammarrätten sågs som en brist eftersom moderns samspel med sonen ej kunnat iakttas då. 

Därefter hade endast pojken varit placerad, med umgängestid för båda föräldrarna. 

Socialtjänsten var av uppfattningen att det skulle behövas en stödperson i hemmet dygnet runt 

om pojken skulle flytta hem. 

 

När det gäller så små barn påpekade HFD att det krävs en betydande observans från 

socialtjänstens sida, dels eftersom de är så beroende av vuxna, men även på grund av att 

barnets utveckling den första tiden är så snabb. Enligt HFD:s uppfattning bestod en 

övervägande del av socialtjänstens uppfattning i hur de allmänt uppfattar riskterna för barn till 

föräldrar med viss mental retardation eller begåvningsbrist. För att ett ingripande enligt LVU 

ska kunna ske krävs att det finns konkreta omständigheter som tyder på att risk för skada 

föreligger. Det innebär att det bara är omständigheterna i det enskilda fallet som kan läggas 

till grund för ett beslut om tvångsvård. 

 

Enligt HFD:s uppfattning var uppgifterna om moderns omsorgsförmåga något oklara, hennes 

föräldraförmåga  hade inte prövats tillräckligt. Vad gällde fadern ansågs det inte visat annat än 

att han hade förmåga att ta hand om sonen. HFD fastslår slutligen att någon konkret risk för 

att barnet skadas inte kan anses föreligga och upphäver därför de tidigare instansernas beslut 

om vård enligt LVU. 
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3.2.7 Kammarrätten i Stockholm mål nr 5719-11 

I ett avgörande från Kammarrätten i Stockholm var frågan huruvida ett barn till två psykiskt 

handikappade föräldrar skulle få fortsatt vård enligt LVU. Modern, med Aspergers syndrom, 

gav samtycke till vård och placering i utredningshem. Socialnämnden menade att barnet 

skulle ta skada av en utredning och att en sådan även skulle förstöra barnets 

anknytningsprocess med familjehemmet där han nu var placerad. 

 

Vidare ansåg socialnämnden att när det gäller brister kring barns fysiska behov kan föräldrar 

kompensera varandra, men att så inte är möjligt när det rör sig om psykiska behov. Nämnden 

ansåg att det måste finnas en vårdnadshavare som kan tillgodose barnets behov och att det 

inte kan kompenseras med utomstående stödpersoner. Ett resonemang kring stödpersoner 

fördes även i RÅ 1995 ref. 64, där det av samtliga instanser ansågs vara ett godtagbart 

komplement till modern. 

 

Barnets ställföreträdare menade att den utredning som redan var gjord av båda föräldrarna var 

tillräcklig för att visa att det förelåg väsentliga brister och att någon mer utredning inte skulle 

förändra läget.  

 

Kammarrätten påpekade att föräldrarnas diagnoser i sig inte är avgörande, utan att det som är 

väsentligt är vilka följder det får för barnet. Kammarrätten konstaterade slutligen att 

utredningen i målet visade att föräldrarna, både var för sig och tillsammans, brister i 

omsorgen gällande barnets praktiska och känslomässiga behov. Barnets behov ansågs inte 

kunna tillgodoses annat än genom placering i familjehem, till vilket föräldrarna inte gav sitt 

samtycke. Med anledning därav ansåg Kammarrätten att förutsättningarna för vård enligt 

LVU 1 och 2 §§ var uppfyllda. 

 

3.2.8 Kammarrätten i Sundsvall mål nr 2939-12 

Kammarrätten i Sundsvall ansåg i mål nr 2939-12 att grund fanns att omhänderta en 9-årig 

flicka enligt LVU. Flickans pappa hade avlidit, vilket var en av de faktorer som påverkat 

mammans mående negativt. Enligt hennes egen åsikt var det dock ingenting som påverkade 

hennes omsorg om dottern. 
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Socialnämnden anförde att de brister som förelåg var i det psykologiska omhändertagandet, 

vilket nödvändiggjorde en placering av flickan i familjehem. Flickans ställföreträdare stod 

bakom socialnämndens beslut. Han menade förvisso att mamman försöker och vill vara en bra 

förälder, men att dottern fick ta ett allt för stort ansvar. 

 

Kammarrätten såg det som en stor riskfaktor att mammans omsorgsförmåga lät sig påverkas 

av situationer som utgör en känslomässig påfrestning för henne. Slutligen konstaterades att 

behövlig vård ansågs vara en familjehemsplacering. Eftersom mamman motsatte sig det ansåg 

kammarrätten att rekvisiten för omhändertagande enligt LVU var uppfyllda. 

 

4 Diskussion 

Jag snubblade över ämnet när jag läste om Sandra, som beskrivs kortfattat om i bakgrunden 

till detta arbete. Hon blev tvingad till en sen abort av socialtjänsten. Jag har läst hennes syn på 

det hela, med hennes egna ord, utifrån en intervju. Vad socialtjänsten grundade sina 

bedömningar på är något oklart. Det är dock inte helt relevant, eftersom Sandra ansågs vara 

kapabel att ta hand om ett barn, men inte två.  

 

Av barnkonventionens artikel 3 framgår att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid 

alla åtgärder som rör barnet. Barnets bästa bör enligt min mening vara kärnan i allt som rör 

barn. Det gäller i högsta grad socialtjänstens arbete. Min uppfattning av gällande lagstiftning 

är att den kan vara något för tunn, vilket ger stort tolkningsutrymme. Vad som anses som 

barnets bästa är subjektivt ur flera aspekter. Dels är alla barn olika, vad som är bäst för ett 

barn är inte nödvändigtvis bäst för ett annat. Hur barnets bästa tolkas beror även på 

åskådarens ögon. Saker som erfarenhet, dels av arbete med barn, men även erfarenhet utifrån 

umgänge med barn spelar in i hur begreppet tolkas. Ett tydligt exempel härav finns i RÅ 2009 

ref. 64 där kammarrätten var den enda instans som dömde till familjehemsplacering, ändå 

med barnets bästa i första rummet. Sådana skillnader som uppkommer på grund av 

människors olika synsätt anser jag inte bör existera. En något mer specificerad lag hade delvis 

kunnat förebygga dessa skillnader. 

 

Som framgick i Leviners aktstudie har man lyssnat på barn som inte velat ha någon kontakt 

med socialtjänsten. Åldern på dessa barn har varierat lite, men de har alla ansetts stora nog att 

bilda sin egen uppfattning. Att man lyssnar på barnen är självklart positivt i sig, men hur blir 
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det egentligen när barnet far illa? Är det att se till barnets bästa att låta bli att lägga sig i? Nog 

kan så vara fallet ibland, eftersom alla barn är olika och har olika bakgrund kan man inte peka 

på barnets bästa som något konkret. Enligt min mening kan det kanske ligga i barnets bästa att 

bo kvar hemma även om föräldrarna inte är exemplariska. Men när det handlar om 

misshandel, framförallt fysisk sådan, som är lätt att bevisa, anser jag att det gått för långt. Ett 

barn ska aldrig behöva utsättas för sådan behandling. Barnet kanske trots allt älskar mamma 

fastän hon slår, men där anser jag att socialtjänsten har en skyldighet att ingripa, trots att det 

går emot barnets vilja. Självfallet är barnets vilja en del av barnets bästa, men när det ena 

utesluter det andra bör det som anses vara bäst för barnet alltid prioriteras före barnets 

uttryckta vilja. 

 

Enligt kommentaren till SoL 3:5 st. 2 får barn inte pressas på synpunkter. 
32

 Eftersom en 

bedömning görs i varje enskilt fall tänker jag att det är lätt hänt att socialtjänsten missar 

barnets åsikter. De kanske felaktigt gör bedömningen att barnet inte är moget nog att ta 

ställning i frågan och därför inte ger barnet möjlighet att uttrycka sig. Jag tror dessutom att det 

kan vara en svår gränsdragning för när och huruvida ett barn pressas på synpunkter. Eftersom 

alla är olika finns det allt ifrån barn som av sig själva berättar allt som kan vara av intresse för 

socialtjänst, socialnämnd och domstol. Men det finns även barn som precis tvärtom inte talar 

för sig själv alls, utan kanske behöver en väldigt tydlig utfrågning för att få fram sin talan. 

Hur löser man detta? I rättsfallen jag gått igenom har det ofta rört sig om så små barn att de 

inte kunnat tala för sig alls. Rättsfallen ger därför föga svar på frågan. När det handlar om så 

små barn gäller det förstås att se mer allmänt på frågan ur barnets synvinkel. I övriga fall 

anser jag att det är viktigt att verkligen låta varje barn yttra sig, även om barnet är 

tillbakadraget. 

 

I rättsfallet från kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2939-12, uttalade flickans ställföreträdare 

att han inte pratat med henne inför rättegången i kammarrätten. Han gjorde den avvägningen 

eftersom hans tidigare möte med flickan väckt så många frågor hos henne. Av vad som 

framgår av förvaltningsrättens dom kan man enbart utläsa att flickan uttryckt en vilja om att 

bo hos sin mor. Det anser jag visar tydligt på den balansgång som är när det gäller att lyssna 

på ett barn, utan att pressa barnet på synpunkter. Det visar därutöver att barnets bästa och 

barnets egen vilja kanske inte alltid ger samma lösning. 

                                                 
32
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Rättsfallet HFD 2011 not. 101, där den handikappade mamman fick behålla sina barn, förde 

mina tankar till en annan mamma. Hon berättade för mig hur hennes dotter blev 

omhändertagen redan från födseln. Orsaken var att mamman under graviditeten fick en 

psykisk diagnos, ingenting annat, ingen utredning gjordes. Det förmodades helt enkelt att 

mamman med den diagnosen inte kunde ta hand om sin dotter. I det nyss nämnda rättsfallet 

gjordes heller ingen ordentlig utredning, utan beslutet togs baserat på observationer från 

mammans praktikplats. När det gäller tjejen jag pratat med undrar jag vad som hade hänt om 

hon inte hade fått diagnosen. Med eller utan vetskap om sin diagnos är hon fortfarande samma 

person. Om omhändertagandet av dottern var rätt eller ej är förstås svårt att säga eftersom jag 

bara har mammans berättelse att utgå ifrån. Det jag däremot kan tycka är att 

tillvägagångssättet inte var rätt. En utredning hade visat om hon klarat av dottern eller ej. 

Mamman beskrev även att socialtjänsten ansåg att det inte gick att veta huruvida hon skulle 

klara av sin dotter i framtiden. I RÅ 1995 ref. 46 ovan avslog regeringsrätten ansökan om 

vård enligt LVU eftersom det inte påvisats att någon risk för skador i framtiden förelåg. 

Mamman jag pratat med har efter några års kämpande fått hem sin dotter, efter en utredning 

som socialtjänsten gjorde i hemmet.  

 

En intressant fråga, som jag ställde inledningsvis är spelar det någon roll om föräldern är 

ensamstående? Jag är osäker på huruvida jag fått något klart svar på den frågan. I rättsfallet 

HFD 2011 not. 101 låg tyngdpunkten hela tiden på modern och hennes föräldraförmåga. 

Detta trots att fadern fanns med i bilden och dessutom var sammanboende med modern. Ser 

man till bedömningarna som gjordes av socialtjänsten, förvaltningsrätten och kammarrätten i 

det fallet känns det tydligt att ensamstående eller ej inte väger in i deras bedömningar. Det 

står mig däremot inte helt klart att HFD hade gjort samma bedömning om situationen sett 

annorlunda ut. För att åter se på underinstansernas samt socialtjänstens resonemang kan man 

lätt få uppfattningen att det i rättsfallet rör sig om en ensamstående moder, eftersom det är där 

all tyngd ligger. Det förs i stort sett inget resonemang om faderns omsorgsförmåga, eller 

föräldrarnas gemensamma förmågor att ta hand om barnet. Min slutsats av det hela är att 

huruvida en förälder är ensamstående eller sammanboende är subsidiärt om det brister i 

omsorgen hos en av dem. Mitt resonemang styrks ytterligare av RÅ 2009 ref. 64 där modern 

förvisso var ensamstående, men bodde tillsammans med sin mor och styvfar, som även de tog 

del i ansvaret kring barnet. Socialtjänsten gjorde alltså även där en bedömning utifrån enbart 

moderns förmåga. 
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Något jag anser väldigt viktigt, som inte alltid framgår av domstolarnas resonemang, är att 

varje fall måste bedömas enskilt utifrån personliga förutsättningar och egenskaper. 

Kammarrätten i Stockholm poängterade detta i mål nr 5719-11 genom att påpeka att 

föräldrarnas diagnoser inte var det avgörande. Även HFD (eller tidigare regeringsrätten) har i 

sina domar påpekat detsamma. En diagnos i sig säger ofta ingenting alls om hur en person är, 

varken som förälder eller i andra aspekter. Många psykiska funktionshinder har ett brett 

spann, vilket innebär att skillnaderna kan vara stora mellan två personer med samma diagnos, 

vilket även påpekas av Lundin och Mellgren, se avsnitt 1.3. 

 

Föräldrarnas ålder diskuteras ytterst sällan i rättsfallen. De gånger något nämnts om en 

förälders ålder har det varit för att poängtera hur långt efter denne ligger i den psykiska 

utvecklingen. Att påpeka det kan tyckas irrelevant, så länge man är vuxen spelar det mindre 

roll om det är en 20-åring eller en 30-åring som har begåvning likt en tolvåring. Någon vidare 

tyngd har varken domstolen eller socialtjänsten lagt på föräldrarnas faktiska ålder. Det som 

närmast hade någon avgörande betydelse var åldern på mormodern och hennes sambo i RÅ 

2009 ref. 64. Socialtjänsten menade att deras höga ålder (drygt 50 respektive 60 år) kunde 

orsaka problem i framtiden. Det var dock inget som regeringsrätten tog med i sin bedömning, 

eftersom de vid tidpunkten var pigga och krya båda två. 

 

I några av rättsfallen jag studerat har socialtjänsten påpekat att stödpersonerna i hemmet har 

(eller åtminstone skulle komma att) överta vårdnadsansvaret från föräldern. Så var fallet i 

exempelvis RÅ 1995 ref. 64 där den handikappade mamman behövde stöd i hemmet dygnet 

runt. Regeringsrätten ansåg emellertid att den rådande lösningen fungerade. Liknande 

argumentation fördes av socialtjänsten i rättsfallet från kammarrätten Stockholm. 

Kammarrätten följde socialtjänstens linje såvitt gällde frågan om LVU, dock inte på grund av 

stödpersonernas stora ansvar. Utifrån socialtjänstens agerande kan man tänka sig att föräldrar 

kan bli avskräckta från att söka den hjälp de behöver. Finns en risk att bli anmäld och 

anklagad för att inte kunna ta hand om sitt barn på grund av att man tar emot hjälp, kanske 

man låter bli att söka den. 

 

Den fråga som fick mig att välja ämne är den jag anser mest intressant. Den fångar även upp 

några av frågeställningarna jag hade inledningsvis. Frågan är överskrider socialtjänsten sina 

befogenheter? Socialtjänsten har ju befogenheter att omhänderta barn enligt LVU. Grunderna 
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för omhändertagande enligt LVU har redogjorts tidigare, se avsnitt 2.2. Vad jag finner 

intressant är de fall där socialtjänstens och rättens åsikter går isär. Kan man, med hänvisning 

till exempelvis HFD, påvisa att ett omhändertagande var felaktigt? Det kan säkerligen variera 

en del från fall till fall, men min åsikt är att det kan man. Innan det gått så långt att HFD har 

hunnit avslå en ansökan om LVU har den hunnit fortgå ett bra tag, ofta flera månader. Den 

tiden hade barnet inte behövt vara separerad från föräldern eller föräldrarna, om allt gått rätt 

till. 

 

Avslutningsvis kan jag konstatera att det finns indikationer på att socialtjänsten enligt min 

mening ofta överskrider sina befogenheter. Överskridandet sker ibland genom att barnets 

hemförhållanden inte utreds tillräckligt. Hur en utredning ska utföras och vad som ska ingå i 

en sådan framgår redan av lag. Kanske kan man med tanke på att de flesta rättsfall på området 

är från 90-talet dra slutsatsen att läget idag blivit bättre. Bristen på nyare rättsfall kan 

emellertid bero på en mängd andra saker, som att det överklagas färre beslut, eller att det är 

svårare att erhålla prövningstillstånd i HFD.  

 

Barns bästa bör alltid komma först. Alla barn har rätt till en trygg och kärleksfull uppväxt, 

eller med andra ord en lycklig barndom. Det är inte alla barn som får uppleva det. Det ligger 

på samhällets ansvar att i möjligaste mån tillgodose detta. För de fall föräldrarna inte kan 

tillgodose barnens behov på en godtagbar nivå är det bra att socialtjänsten har visst ansvar. En 

tydligare lagstiftning skulle, som jag tidigare nämnt, inte nödvändigtvis vara till fördel. Man 

skulle kunna önska att socialtjänsten inte överskrider sina befogenheter, utan håller sig inom 

lagens ramar och ser till att de barn och föräldrar som är i behov av det får stöd. 
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