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Sammanfattning 

I uppsatsen behandlas frågor kring tvångsomhändertagande av barn och 

unga samt vuxna missbrukare.  

 

Barn och unga som far illa samt vuxna missbrukare har sedan länge varit ett 

stort problem i Sverige. Man har försökt påverka och hjälpa de två utsatta 

grupperna på olika sätt.  

 

Omhändertagande av barn och unga som blivit övergivna av sina föräldrar 

har från början skötts av kyrkan. Även om institutioner började byggas 

redan på 1600-talet, föddes en idé om institutionell förbättring och fostran 

först under 1800-talet. Idéen om barnens räddning har sedan dess utvecklats 

för att genom åren skapa dagens moderna institutioner för vård av barn och 

unga. 

 

Missbrukarvårdens utveckling påbörjades ungefär samtidigt som 

barnavården men framstegen i utvecklingen har skett mycket långsammare. 

Missbrukare placerades först tillsammans med psykiskt störda. De första 

institutionerna för placering av missbrukare bildades i slutet av 1800-talet. 

Dessa moderniserades i samband med lagstiftningens utveckling.  

 

De första lagarna avseende placering och vård av unga och missbrukare 

stiftades på 1910-talet. Omhändertaganden av dessa grupper skedde långt 

innan dock utan något uttryckligt lagstöd. Lagarnas syfte var från början att 

skydda samhället från dessa två grupper. Samhällsperspektivet slopades så 

småningom och ersattes av ett starkare barnperspektiv samt skydd för 

missbrukare och hans närstående.  

 

När det gäller grunder för omhändertagande kan man i grova drag säga att 

tvångsvård beslutas när den vårdbehövande inte vill eller kan acceptera vård 

i frivilliga former (när samtycke saknas), när det föreligger ett 
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missförhållande, miljö- eller beteendefall avseende barn och unga samt 

fortgående missbruk avseende missbrukare, när denne löper risk att skada 

sig själv eller sina närstående. Det ställs inget krav på att skadan redan skall 

ha uppkommit för att tvångsomhändertagande skall kunna beslutas. 

 

Placering på ett särskilt hem medföljer vissa begränsningar av den intagnes 

mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna. Dessa 

inskränkningar är fastställda i lagen. De får dock användas med stor 

försiktighet och endast i undantagssituationer. Dessutom får de inte 

användas i syfte att straffa den intagne.          
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Förkortningar 
A. a.   anfört arbete  
 
Europakonventionen  Den europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna 

 
HVB   Hem för vård och boende 
 
Ibid.  Ibidem 
 
JO  Justitieombudsmanen 
 
LPV  Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 
 
LSPV Lag 16 juni 1966 om beredande av sluten 

psykiatrisk vård i vissa fall (nr 293) 
 
LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa 

fall 
 
LVU  Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga 
 
Prop.  Proposition  
 
RF  Regeringsformen 
 
SiS    Statens institutionsstyrelse 
  
G. SoF Gamla Socialtjänstförordningen (1981:750).  
 
SoF   Socialtjänstförordningen (2001:937) 
 
SoL  Socialtjänstlagen (2001:453) 
 
SOU    Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning 

1.1 Presentation av ämnet 

Dagens socialtjänst erbjuder olika typer av vård, behandling och andra 

hjälpåtgärder åt barn, unga och missbrukare. I huvudsak handlar det om den 

så kallade dygnsvården som sker utanför det egna hemmet.  

 

Barn och unga placeras i familj- eller fosterhem under en viss period. 

Sådana placeringar sker i regel med föräldrarnas eller, i vissa fall, den unges 

samtycke. Åtgärder sker på frivillig väg. I vissa fall, då man inte kan uppnå 

det önskvärda samtycket och problemet i familjen eller på det personliga 

planet är av mycket allvarligt slag kan barnet eller den unge tvångsvis 

placeras i särskilda hem för vård och boende. Vård och behandling i sådana 

hem varar under längre perioder, i regel minst ett år och åtgärderna är starkt 

disciplinärt präglade. Inskränkningar i rörelsefriheten och den personliga 

integriteten är ganska långtgående, från förbud att lämna hemmet till 

kroppsliga visitationer och undersökningar. 

 

Missbrukarvården liksom vården av barn och unga skall i första hand ske på 

frivillig väg. Om hjälpåtgärder inte kan ske med missbrukarens samtycke 

åligger det samhället att vårda missbrukaren tvångsvis. Missbrukare 

placeras i särskilda hem för att få adekvat vård. Under vårdtiden på de så 

kallade LVM-hem begränsas missbrukarens rörelsefrihet. Även andra 

inskränkningar av den personliga integriteten är tillåtna. 

  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka ungas och missbrukares rättsliga 

ställning i de särskilda ungdomshemmen, de så kallade § 12 hemmen 

respektive de särskilda hemmen för placering av missbrukare, de så kallade 
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LVM-hemmen. Dels skall undersökas vilka rättsliga regler som styr vården, 

dels huruvida dessa regler står i överensstämmelse med de grundläggande 

friheter och rättigheter enligt andra kapitlet regeringsformen och 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna eller om de är alldeles 

för långtgående.   

 

1.3 Avgränsningar 

Jag har valt att skriva om institutioner för tvångsomhändertagande, 

institutionernas roll och funktion samt vilken påverkan dessa har i de 

omhändertagnas liv. Eftersom själva begreppet tvångsinstitution säger att 

det handlar om tvångsvård skall jag i endast kortare drag förklara den 

frivilliga vården för att läsaren lättare kan skilja på olika typer av 

institutioner. Eftersom liknande insatser finns inom missbrukarvården skall 

jag också undersöka åtgärder för missbrukare samt göra jämförelser inom 

dessa två områden särskilt vad det avser personalens befogenheter på 

respektive institution.  Dessutom har jag valt bort tvångsomhändertagande i 

utlandet och kommer därför endast att behandla tvångsinstitutioner i 

Sverige. Jag har också tittat på FN:s konvention om barnets rättigheter men 

valt bort att skriva om den eftersom den inte innehåller något specifikt 

avseende uppsatsens huvudsakliga innehåll. 

 

1.4 Material och metod 

Tvångsomhändertagande förekommer i litteraturen, både juridisk litteratur, 

socialstyrelsens utredningar och övrig litteratur. Även om flertalet författare 

behandlar omhändertagande av barn och unga saknar litteraturen klart 

samband. Förutom den övriga litteraturen kommer jag att använda mig av 

den sedvanliga juridiska rättsdogmatiska metoden med studier av lagar, 

förarbeten och praxis. Stor hjälp har jag haft av internet för hämtning av 

uppgifter från Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse. Jag hade för 
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avsikt att intervjua någon av de anställda på ett § 12-hem men på grund av 

stor arbetsbelastning kunde de inte ta emot mig.  

 

1.5 Disposition 

Detta arbete innehåller följande disposition. Varje kapitel avslutas med 

jämförelser mellan LVU och LVM, samt sammanfattande slutkommentar. 

Efter den korta inledningen i första kapitlet, tas i andra kapitlet den 

historiska utvecklingen av institutioner för barn och ungas placering samt 

placering av vuxna missbrukare upp. Den andra delen av andra kapitlet 

behandlar respektive lags historiska utveckling. Det tredje kapitlet 

innehåller syfte och mål för verksamheten, huvudman samt personal och 

dess befogenheter. Kapitlet avslutas med ett kortfattat statistiskt avsnitt. 

Gällande rätt samt grunder för omhändertagande tas upp i arbetets fjärde 

kapitel. Inledningsvis för varje lag förklarar jag respektive lags tillkomst, 

dess subsidiära karaktär i förhållande till socialtjänstlagen samt 

förutsättningar för omhändertagande som inleds med initiativrätten. Det 

femte kapitlet behandlar regler som styr vården vid hemmen, det vill säga de 

särskilda befogenheterna. 

 

Uppsatsen avslutas med analys av regeringsformens andra kapitlet samt 

Europakonventionens artiklar 5 och 8. De nämnda bestämmelserna 

behandlar de rättigheter som inskränks i LVU och LVM. Slutsatsen av 

huruvida de särskilda befogenheterna står i strid med de grundläggande fri- 

och rättigheterna i både regeringsformen och Europakonventionen är det 

avslutande momentet i uppsatsen.  

 

1.6 Teori 

Det valda ämnet kan diskuteras utifrån flera olika teorier. Det som ligger 

närmast till hands är att diskutera de särskilda hemmen utifrån samhälls- 

respektive de omhändertagnas perspektiv. Dagens samhälle har som syfte att 
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inom samtliga barnområden uppnå barns bästa. Även 

tvångsomhändertagande lutar åt det hållet. Samhället har för nuvarande två 

parallella syften. Det ena är att förebygga skadliga effekter medan den andra 

är att reparera de redan uppkomna skadorna. Barn och unga samt även andra 

grupper som av olika skäl kommit på fel spår skall hjälpas ”på traven” för 

att återgå till det normala livet.  

 7



2 Den historiska utvecklingen 

2.1 Institutionernas utveckling – en överblick  

2.1.1 Barn och unga 

Vård och omhändertagande har sina rötter i fattigvården. Redan under 

medeltiden försökte man hjälpa sjuka, fattiga och även barn. Det viktiga var 

att omhänderta barn som av någon anledning övergivits av sina föräldrar. 

Den första hjälpen erbjöds av kyrkan. Det som kyrkan hade att erbjuda var 

antingen allmosor, klostervård eller vård på de så kallade hospital.1 På 1760-

talet övertogs kyrkans roll av staten genom 1763-års förordning med 

föreskrifter om att varje socken skulle ta hand om sina fattiga.  

 

De så kallade fattigstugorna började byggas under 1620-talet. Första 

barnhuset, Allmänna barnhuset, inrättades av Gustav II Adolf år 1633.  

Samma år byggde en stiftelse ett orphanotropium, ett hem för föräldralösa 

barn. Hemmet var både förvaringsanstalt och ett arbetshus för barn. På så 

sätt skulle barn hållas borta från lättja och tiggeri. Knappt två decennier 

senare sammanfördes de offentliga barnhusen till Stockholms Allmänna 

barnhus. Barnhuset garanterade barnen visst skydd mot direkt vanvård. 

Barnen fick näringsrik kost och åtnjöt kompetent läkarvård. Kontroll över 

barnhuset gjordes av präst och barnhusets inspektörer. Prästen och 

inspektörer utgjorde senare den obligatoriska barnavårdsnämnden efter år 

1924.2 Även om barnhuset från början ansågs vara till stor hjälp, ändrades 

den åsikten under andra hälften av 1700-talet. De som drev barnhuset insåg 

ganska tidigt att de långa barnhemvistelserna var skadliga för barns 

utveckling. Den kritiken mot barnhus resulterade år 1785 i en kungörelse 

                                                 
1 Enklare motsvarighet av sjukhus. 
2 Persson, Birgit m. fl. Barnhus. Om räddningsanstalter barnhem, idiotanstalter, 
uppfostringsanstalter i Norden från 1700-talet till våra dagar, Bohlins Grafika, 
Kristianstad 1992, s. 42-45 och s. 48. 
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genom vilken belöning utlovades dem som ville ställa upp som 

fosterföräldrar. Däri ligger grund för fosterhem och nutida familjehem.3

Under 1800-talet blev den stora uppgiften på barnavårdsområdet att placera 

de vårdbehövande barn som tidigare vistats på samma institutioner som 

vuxna kriminella eller psykiskt sjuka. En tanke var att skapa ett 

institutionssystem där barn kunde avskiljas för fostran och förbättring. Barn 

och unga skulle, alltså, räddas. Den tanken resulterade i att de så kallade 

räddningsinstituten för vanartade barn etablerades i Sverige.4 Med hem 

menas barnhem, för vanvårdade barn, och skyddshem, för vanartiga 

ungdomar. Under sin utveckling har begreppet skyddshem ändrats, allt från 

räddningsinstitut på 1800-talet, uppfostringsanstalter, avsöndringsskolor och 

ungdomsvårdskolor, till nuvarande särskilda hem (§ 12-hem).5

 

1920-talet präglas av en ytterligare nyhet inom institutionsvård. Man 

började skilja mellan olika typer av hem beroende på barnens situation. 

Exempelvis innebar det att vanvårdade barn placerades på barnhem medan 

de vanartade fick plats på skyddshem. De första speciella hem för 

psykopatiska och nervösa barn härrör från samma årtionde.  

 

1960-talets ungdomsvårdskolor var lämpade för två grupper. Den ena 

gruppen är ungdomar i akuta, destruktiva krissituationer där 

relationsstörningen i förening med missbruk av narkotika eller alkohol 

motiverar institutionsvård. Den andra gruppen, som i den här uppsatsen inte 

kommer att omtalas i någon vidare bemärkelse, är unga lagöverträdare som 

på grund av sitt brottsliga beteende är aktuella hos polisen och åklagare. 

Den närmaste motsvarigheten för dessa ungdomsvårdskolor är särskilda 

ungdomshem, de så kallade § 12-hem.  

 

                                                 
3 Fahlberg, Gunnar, Magnusson, Nils: Socialtjänstlagarna. Bakgrund och tillämpning, uppl. 
9, Liber AB, Falköping 1999, s. 11ff. 
4 Bramstång, Gunnar: Sociallagstiftningen,  PA Nordstedt & Söners Förlag, Stockholm 
1985, s. 188. 
5 Sallnäs, Marie: Barnavårdens institutioner – framväxt, ideologi och struktur, 
Akademitryck AB, Edsbruk 2000, s. 88. 
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2.1.2 Missbrukare 

Behandling av alkoholister ingick i 1800-talets socialpolitiska program. 

Principiellt sett utvecklades nykterhetsvården parallellt med barnavården. 

Rent faktiskt gick nykterhetsvårdens framväxt mycket långsammare. På 

1820-talet infördes i Sverige centralhospital för behandling av psykiskt 

störda personer. Synen på alkoholister började också ändras. Deras missbruk 

började uppfattas som behandlingsbart. Institutionen erbjöd en så kallad 

moralisk behandling – vistelse på en alkoholfri plats skulle medföra 

alkoholfrihet.6

 

Den första privata alkoholistanstalten, den så kallade drickarasylen, 

öppnades 1891 i Uppsala.7 Den första statliga anstalten, med namnet 

Venngarn, grundades i samband med tillkomsten av 1913- års 

alkoholistlagen. Under 1950-talet byggdes flertal vårdanstalter, de så kallade 

torskarna. Dessa anstalter var till för, i huvudsak, endast alkoholmissbrukare 

eftersom narkotikamissbrukare var så få fram till 1960-talet. 8  

 

Under 1970- och 1980-talen byggdes omfattande narkomanvård med 

socialvård, medicinsk avgiftning, motivationshem, behandlingshem och 

återinträdet i samhällslivet.9 De hem som var särskilt avsedda för alkohol- 

och narkotikamissbrukare grundades på grund av de nu gällande rättsregler i 

lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Dessa hem är 

anpassade för missbrukarnas behov. Eftersom de enskildas behov och grad 

av beroende skiljer sig i åtskilliga fall finns det två typer av sådana så 

kallade LVM-hem. Den ena typen är mer avsedd för missbrukare som 

rehabiliteras under mer öppna vårdformer exempelvis sådana som befinner 

sig på hemmet frivilligt eller som redan gått igenom viss behandling för sitt 

missbruk. Den andra typen är avsedd för de så kallade tunga missbrukare 

                                                 
6 Olsson, Thomas: TA i missbruksarbete, Lund 2001, s. 67ff. 
7 Bramstång, G., a. a., s.347.  
8 Fahlberg, G., Magnusson, N.,  a. a (1999)., s.12f. Mer om 1913- års lag nedan.  
9 Olsson, T., a. a.,  s. 71f.  
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som behöver särskilt noggrann tillsyn, där det finns låsbara och även 

isoleringsavdelningar.  

 

2.1.3 Sammanfattande kommentarer och jämförelser    

Problem med barn och unga samt missbrukare har funnits och varit känt 

redan under medeltiden men började att uppmärksammas mer långt senare.  

 

De första institutionerna för omhändertagande av barn och unga byggdes 

upp redan under 1600-talet för att sedan öka till både antal och kvalitet. 

Under de första årtiondena var institutionerna till för både förvaring av 

föräldra- och hemlösa och skydd mot direkt vanvård. Barn skulle praktiskt 

taget tas bort från gatorna och samhället. Samhällsskyddet var den 

huvudsakliga drivkraften för omhändertagande. Denna syn ändrades under 

1800-talet och präglades av behov av att rädda barnen från vanvård genom 

fostring och förbättring på de så kallade räddningsinstituten. Utvecklingen 

fortsatte även under 1900-talet då man gjorde klar skillnad mellan de hem 

som skulle ta hand om de vanvårdade och de som kommit ”på fel spår”, de 

vanartade. 1960-talet är känt för ungdomsvårdskolor, som sedan 

omvandlades till de särskilda ungdomshemmen på 1980-talet, de så kallade 

§ 12-hemmen.  

 

Det förhåller sig annorlunda när det gäller vård av alkoholister och under 

senare tid missbrukare överhuvudtaget. Alkoholproblemen var stora och på 

olika sätt försökte man förebygga missbruket genom olika politiska beslut. 

Vård av alkoholister ingick i det socialpolitiska programmet på 1820-talet. 

Problemet var att det inte fanns några institutioner särskilt avsedda för 

placering av alkoholister. År 1820 grundades centralhospital för psykisk 

störda där också alkoholister placerades. Vård och behandling innefattade 

endast förvaring av alkoholister utan några adekvata åtgärder. Det syns 

tydligt att statens avsikt var att endast skydda samhället från farliga 

alkoholmissbrukare. Riktiga anstalter började grundas i slutet av 1800- talet, 

en privat anstalt i Uppsala grundad år 1891. Den första statliga anstalten 
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grundades dryga två decennier senare, år 1913, när första lagen om 

alkoholistvård tillkom. Under 1950-talet, när man insåg allvaret i problemet 

grundades vårdanstalter för vård av alkoholister som först under 1960-talet 

omfattade även narkotikamissbrukare. Särskilda hem för vård av 

missbrukare grundades under 1980-talet som följd av den nya lagen (1981: 

1243) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. 

 

Även om båda dessa grupper har en särskild plats i samhället har man sett 

barnen som dem som behövde mer skydd, som den svagaste gruppen i 

samhället. Den socialpolitiska utvecklingen omfattade båda grupperna men 

missbrukarvården utvecklades mycket långsammare. Ett klart exempel är 

institutioner för omhändertagande. Medan barninstitutioner utvecklades 

redan under 1600-talet, tillkom missbrukaranstalter först på 1890-talet 

(placering på centralhospital var inte särskilt avsedd för missbrukare utan 

för psykiskt störda).         

 

2.2 Rättsreglernas utveckling 

2.2.1 Barn och unga 

Från början skedde alla intagningar utan uttryckligt stöd i lagen. 

Barnavården grundades på rättsföreställningar och praktiska erfarenheter 

från två tidigare sekel. Man ansåg att placeringen på någon av 

institutionerna beredde en förmån för barnen. Behovet av 

rättssäkerhetsgarantier i form av noggranna förutsättningar för 

omhändertagande eller ett lagstadgat processuellt förfarande sågs inte.10  

 

I början av 1900-talet, under början av industrialismens utveckling ändrades 

synen på barn något. Barnskydd verkade vara det primära målet för 

samhället. Lag om tvångsuppfostran möjliggjorde tvångsomhändertagande 

av barn under 15 års ålder. Barnen kunde omhändertas mot föräldrarnas 

vilja, en viktig inskränkning i föräldrarnas bestämmanderätt över sina barn. 
                                                 
10 Bramstång, G., a.a., s. 188. 
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Tvångsingripande fattades i administrativ ordning och inte i domstol. I 

början av samma sekel föddes också en idé om att ungdomar med hjälp av 

lagen kunde bli föremål för tvångsuppfostran i stället för straff. 11

 

2.2.1.1 1900-talet, besvärsrätt 
 
De första barnlagar som reglerade den offentliga barnavården kom 1902. 

De, enligt min mening, för arbetet mest relevanta lagarna är lag angående 

uppfostran åt vanartade och i sedvanligt avseende försummade barn och 

lag om tvångsuppfostran. Lagarnas syfte var att skydda de mest utsatta 

grupperna av barn. I dessa grupper ingick bl. a. de övergivna, vanvårdade 

och barn som utsatts för misshandel, men även de som skadade sig själva 

genom sitt eget beteende, de vanartade, kriminaliserade och barn som 

missbrukade alkohol togs om hand.12 Grund för tvångsingripande ansågs, 

enligt barnavårdslagen, vara brister i hemmet eller vanart hos den unge. 

Åtgärdskatalogen med varning, förmaning, övervakning och 

omhändertagande fastställd i 1902-års lag och behölls i huvudsak ändå fram 

till 1980-års lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.13 Redan kort 

efter sin tillkomst (början av 1900-talet) uppfattades lagarna som 

bristfälliga. Det framställdes ett önskemål om bestämmelsernas utvidgning. 

Man ansåg att den offentliga barnavården skulle handhas av en myndighet. 

Reformen resulterade i en ny lag, 1924-års lag om samhällets barnavård. En 

obligatorisk barnavårdsnämnd tillsattes och det skulle finnas en nämnd i 

varje kommun. Syftet med barnavårdsnämnden var att åstadkomma en 

effektiv, rationell och en enhetlig barnavård över hela landet. Från början 

omfattades nämnden av präst, lärare, läkare samt en kvinna.14 Nämnden 

                                                 
11 Prop. 1979/80: 1 A, s. 92f.  
12 Persson, Britt m. fl.: Att skilja barn från föräldrar, Bokförlaget Natur och kultur, 
Stockholm 1984, s. 15. 
13 Fahlberg, G., Magnusson, N., a. a. (1999), s. 14f. 
14 Eftersom läkare inte fanns i samtliga kommuner ingick han i nämnden om det fanns 
någon läkare i kommunen. De övriga valdes på grund av sina speciella egenskaper. De 
normativa och specialistmässiga inslagen ansågs under den tiden vara centrala för 
barnavården. Präst med sin moral och etik samt en samhällsposition gav nämnden en 
auktoritet, läraren ansågs vara expert på uppfostran och hade uppsikt över en stor del av 
barnen, läkaren kontrollerade barnens hälsa samt kvinnans naturliga moderinstinkt i barns 
fostran.    
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hade rättighet och skyldighet att skydda barn. Den obligatoriska 

barnavårdsnämnden fanns kvar enda fram till 1980-talet när socialnämnden 

övertog tillsyn över barn och ungdomar.  

 

Under första hälften av 1930- talet började synen på omhändertagandet att 

vända och även om åtgärder också fortsättningsvis gjordes utan lagstöd 

ökade hänsynstagandet till den enskildes rättssäkerhet. Förmånsaspekten 

drog sig så småningom undan och tvångsuppfostran uppfattades som ett 

administrativt frihetsberövande. Den enskilde fick rätt att överklaga beslutet 

om omhändertagande15, ett första steg mot barnets förbättrade rättsliga 

ställning.  

 

Nästa stora steg togs på 1960-talet då staten för första gången tog ett 

ordentligt ansvar över tillsyn av barn. Den nya lagen om samhällets vård av 

barn och ungdom ersatte den tidigare omarbetade 1924-års lag. De gamla 

reglerna om skyddsuppfostran ersattes av nya former av samhällsvård, både 

frivillig och tvångsmässig. Lagen innehöll ett tydligare syfte och något helt 

nytt, ett väl utbyggt processuellt förfarande med mer specifika villkor för 

ingripande i det enskilda fallet. Syftet med lagen var att hindra den unges 

ogynnsamma utveckling. För första gången visade man hänsyn till både 

fysisk och psykisk utveckling. Förutsättningarna för ett ingripande var att 

det förelåg missförhållanden i hemmet, att den unge skadats eller att 

föräldrarna var olämpliga som fostrare.16  

 

2.2.2 Missbrukare 

Under århundraden har inställningen till alkohol ändrats. Alkoholpolitiken 

har varit konfliktfylld och motstridigt. Redan under 1500- och 1600-talen 

fanns det insikt om att missbruket måste begränsas. Alkoholmissbruk sågs 

under 1500-talet som föraktligt och straffvärt.  Statsmakterna utgick dock 

från den rent ekonomiska aspekten och under väldigt lång tid stimulerades 

                                                 
15 SOU 1974:7, s. 39.   
16 Ibid., s. 40f. Jfr ovan  på sidan om 1902-års lags grunder för ingripande. 
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alkoholtillverkning och användning. Även om det fanns regler som försökte 

begränsa den överdrivna konsumtionen av alkohol, fanns det andra regler 

som avlöste begränsningarna och till och med stimulerade missbruket.17 Ett 

exempel var 1771 års förbud mot brännvinet vilket kan ses som ett 

ingripande mot fylleri och ett försök att förbättra nykterhetsförhållanden 

mot frigivning av husbehovsbränningen under senare delen av 1770-talet.18   

 

Fram till slutet av 1800-talet fanns det ingen riktig lag som reglerade 

omhändertagande av alkoholberoende personer. Alkoholister kunde hamna 

inom gruppen försumliga försörjare och enligt 1871-års 

fattigvårdsförordning tvångsbehandlas.19  

 

På 1880-talet behandlades en del alkoholister enligt 1885-års lösdrivarlag. 

Vissa alkoholister hamnade på hospital medan den delen som kvarstod utan 

behandling utgjorde en fara för både sig själva och för andra. Det första 

förslaget rörande tvångslagstiftning inom nykterhetsvården togs upp vid 

1889-års riksdag. Även om förslaget hade sin grund i arbets- och 

försörjningsplikten samt samhällsskyddsaspekten upplevde det ingen 

framgång. Drygt två decennier senare togs ett nytt initiativ till en ny lag som 

skulle reglera tvångsomhändertagande av alkoholister.20  

 

2.2.2.1 De första lagarna på 1900-talet avseende missbrukare 
 

Den första lagen, den så kallade 1913-års lag21 tillkom efter utredning av 

fattigvårdslagen år 1907. Lagen trädde i kraft år 1916 och reglerade 

omhändertagande av alkoholberoende personer. Det viktiga enligt lagen var 

att ta hand om de personer som på grund av sitt missbruk utgjorde fara för 

sig själva och sin omgivning. Lagens grundtanke var att tillgodose 

                                                 
17 Fahlberg, Gunnar, Magnusson, Nils: Socialtjänstlagarna bakgrund och tillämpning, uppl. 
4:1, Liber AB, Stockholm 1990,  s. 13. 
18 Gasslander, Lennart, Östergren, Stig: Samhällets vård av missbrukare, Almqvist och 
Wiksell Förlag AB, Stockholm 1982, s. 17. 
19 Ibid. 
20 Bramstång, G., a. a. s. 347f.  
21 Lag om behandling av alkoholister 30 juni 1913 (nr 102).  
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samhällets behov av skydd mot den som missbrukade alkohol22 och fick 

karaktär av en interneringslag medan hjälpåtgärderna fick väldigt blygsam 

omfattning. På grund av sina påtagliga brister utvidgades lagen år 1922 till 

att gälla personer ”hemfallna dryckenskap” som under de senaste två åren 

upprepade gånger blivit dömda till ansvar för fylleri.23 Lagen föreskrev 

dessutom att det i varje kommun skulle finnas en nykterhetsvårdsnämnd 

som skulle svara för den nykterhetsvårdande verksamheten.24

   

1913-års lag ersattes av en ny lag, 1931-års alkoholistlag.25 Denna lag hade 

också som syfte att omhänderta alkoholister, men omhändertagande skedde 

i ett förebyggande syfte. Insatserna skulle enligt lagen vara inriktade på att 

hjälpa den alkoholiserade. Samhällsskyddet var inte längre det huvudsakliga 

syftet med lagen men den skulle skydda missbrukarens närmaste omgivning 

såsom familjen och grannar.26 Dessutom gav lagen en ny möjlighet till 

övervakning. Övervakningsmöjligheten hade nu legaliserats genom lag. 

Tidigare övervakningar skedde utan stöd i lagen.27 En viktig utvidgning av 

lagen är också anmälningsplikten. Det ålåg polisen och åklagarmyndigheten 

att anmäla till nykterhetsvårdsnämnden om dessa skulle få kännedom om att 

någon gjort sig skyldig till fylleri. Samma skyldighet omfattade även läkare 

men först efter lagens revidering år 1938. Nykterhetsvårdsnämnderna fick 

stark kritik mot sitt sätt att utföra sina uppgifter. Nämnderna hade i åtskilliga 

fall inte ingripit även om det fanns påtagliga behov till ingripanden. De 

kritiska åsikterna om nämnden medförde tillkomst av 

                                                 
22 Fahlberg, G. Magnusson, N., a.a. (1990), s. 14. Man har försökt minska konsumtion av 
alkohol genom införande av det så kallade motbokssystemet som begränsade månatliga 
inköp av alkohol per person. Jag har valt att inte behandla systemet i uppsatsen och 
avgränsat mig till behandling av endast de lagar som direkt rör omhändertagande av 
alkoholister.  
23 Gasslander, L., Östergren, S., a. a., s. 18. 
24 Kalckenberg, Henrik: Lagen om nykterhetsvård med kommentar, uppl. 4, Kungliga 
boktryckeriet P.A. Norstedt & Söner, Stockholm 1967, s. 30.  
25 Lag den 12 juni 1931 (nr 233) om behandling av alkoholister. 
26 Ibid. 
27 Prop. 1979/80:1 A, s. 105. Förutom omhändertagande för vård försökte man också 
minska antal alkoholmissbrukare. År 1917 infördes det så kallade motbokssystem, vilket 
innebar att åldersgräns för alkoholköp låg på 25 år samt att man kunde köpa högst fyra liter 
alkohol per månad. Motbokssystemet avskaffades år 1955. Frågan om motbokssystemet tas 
inte upp i huvudtexten därför att uppsatsen behandlar omhändertagande, men jag anser att 
det är ändå viktigt och nämna även andra åtgärder som vidtogs för att minska antal 
missbrukare.     

 16



länsnykterhetsnämnden som hade tillsyn över nykterhetsvårdsnämnden och 

kunde ingripa i de fall nykterhetsvårdsnämnden inte ingrep.28    

 

Utredning angående framtida nykterhetspolitiken under 1940-talet 

resulterade i en ny lag om nykterhetsvård (nedan NvL) som trädde i kraft 

den 1 oktober 1955. Skillnaden mellan dessa två lagar förelåg i att den 

senare lagen skulle omfatta, förutom personer hemfallna åt alkoholmissbruk 

(enligt tidigare reglering i 1931-års lag) även alla som missbrukar 

alkoholhaltiga drycker, det vill säga alla former av alkoholmissbruk.29 Som 

missbrukare klassades den som ”ej blott tillfälligt använder alkoholhaltiga 

drycker till uppenbar skada för sig själv eller annan”. Mot missbrukaren 

skulle vidtas åtgärder som skulle återföra honom till ett nyktert liv.30 Man 

skulle inte använda sig av andra motiv än missbrukarens återförande till 

nykterhet. Det bör nämnas att tvångsomhändertagande omfattade endast 

vissa personer. Till den gruppen hörde personer med väldigt begränsade 

ekonomiska resurser, kriminella alkoholister, de som vid tidigare tillfällen 

dömts för fylleriförseelse de som grovt stör andra och försummade sina 

plikter mot familjen eller var familjen till last. Personer med bättre 

ekonomisk ställning och högre klass fick hjälp inom sjukvården. 

Omhändertagande av alkoholister hade en stark prägel av klassfördelning.31  

Lagen utvidgades på 1960-talet och kom att omfatta även 

narkotikamissbrukare, då dessa börjat stiga kraftigt i antalet under 60-talet.   

Tillkomsten av socialtjänstlagen i början av 1980-talet medförde nya 

ändringar.32  

 

2.2.3   Jämförelser – en parallell utveckling  

Försök till en lagreglering av omhändertagande inom bägge områden har 

utvecklat sig ungefär samtidigt, under slutet av 1800- och början av 1900-

                                                 
28 10 § Lag den 27 juli 1954 om nykterhetsvård. Se Klackenberg, H., a. a., s. 30f och 68ff. 
29 Gasslander, L., Östergren, S., a. a., s. 21.   
30 Prop. 1979/80:1 A , s. 106.  
31 Ibid. 
32 Mer om ändringar under kapitel 3 om gällande rätten.  
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talet. Rättare sagt har de första lagarna tillkommit i början av 1900-talet. Det 

innebär dock inte att omhändertagande av barn och unga samt alkoholister 

inte skötts långt tidigare. Som det framgår ur föregående text har man under 

fler århundraden omhändertagit både dessa grupper men utan direkt stöd i 

lag. 

 

Den första lagen avseende barn och unga, 1902-års lag har med ändringar 

gällt enda fram till socialreformen på 1980-talet.  Omhändertagande 

omfattade barn och unga som behövde miljöombyte, antingen på grund av 

missförhållande i hemmet, såsom misshandel och annan vanvård eller på 

grund av barnets eget beteende, den så kallade vanarten.33  

 

Tillkomst av barnavårdsnämnder kan tolkas som försök till bättre kontroll 

över barnen som växte upp under nämnda missförhållanden. 1960-talets 

barnperspektiv, barn och ungas både fysiska och psykiska utveckling och 

behov började sättas i centrum. Samhällsvård erbjöds i både frivilliga och 

tvångsmässiga former.  

 

När det gäller alkoholister tillkom den första lagen om behandling av 

alkoholister år 1913, ett decennium efter den första barnlagen. Lagen erbjöd, 

i själva verket, en internering av alkoholister och inte någon konkret hjälp. 

Samhällsskyddet var det viktigaste som skulle åstadkommas med lagen. Jag 

antar att man utgick från att interneringen skulle bota alkoholisten genom att 

konsumtionen avbröts från tidpunkten för omhändertagande. Vid tillkomst 

av 1931-års lag ändrades synen på den missbrukande alkoholistens problem. 

Lagstiftarens avsikt att hjälpa den alkoholiserade och även hans närmaste 

omgivning satte alkoholisten i främsta rum. Samhällsskyddsperspektivet 

försvagades men skydd för andra personer fanns kvar. Lagens ändring år 

1938 innebar en fastställelse av de obligatoriska nykterhetsvårdsnämnder 

samt länsnykterhetsnämnden som tillsynsorgan över nämnderna. Lag som 

hade till syfte att återföra alkoholisten till ett nyktert liv tillkom under 1950-

                                                 
33 Jfr. nedan den unges beteende som grund för omhändertagande. 
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talet som sedan, i början av 1960-talet, utvidgades till att gälla även 

narkomaner.  

 

Om man börjar med likheter så kan man säga att lagarna började utvecklas 

ungefär samtidigt, att de omfattade två stora grupper i samhället, barn och 

unga samt alkoholister och att det inom båda dessa områden handlade om 

tvångsvård.  

 

Det som skiljde lagarna åt var syftet med omhändertagandet. Barn och unga 

ansågs tillhöra den svaga gruppen i samhället och de skulle skyddas från 

vanvård och uppfostras. Genom åren har lagen avseende barn och unga 

fortsatt sin utveckling och lagstiftaren började beakta barnperspektivet mer.  

Liksom barn och unga ansågs även missbrukare vara i behov av vård. 

Skillnaden var att samhällsskyddet prioriterades. De första bestämmelserna 

möjliggjorde internering av missbrukare som påträffats alkoholpåverkade 

vid olika tillfällen. Jag ser det som en möjlighet för staten att låsa in någon 

på institution i stället för att fängsla den som enligt samhällets uppfattning 

uppförde sig olämpligt och kunde skada någon i sin omgivning. Även 

efterföljande lagändringar har följt samma mönster. Lagens syfte var att 

vårda och återföra alkoholisten till ett nyktert liv. Grunden för 

omhändertagande har dock förblivit densamma. Man kan inte påstå annat än 

att det har skett förbättringar i lagen. Hänsyn till missbrukarens behov av 

rehabilitering blev den huvudsakliga uppgiften. Det som däremot alltid 

funnits var skydd för andra än den vårdbehövande själv, allt från samhället i 

allmänhet till närmaste omgivning och närstående. Man kan undra om 

lagstiftaren inte haft barn i åtanke redan när man började med utredningen 

om missbrukarvården på 1890-talet. Jag antar att även de unga som behövde 

skydd och vård kom från familjer där alkoholmissbruk var ett problem. 

Därför vill jag dra en parallell mellan dessa två lagar och påstå att man 

antog att vård av missbrukare skulle förbättra familjernas, däribland barn 

och ungas situation.    
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3 Verksamhet, huvudman, 
personal och statistik  

3.1 Verksamheten. Syftet med hemmen och 
vården 

Verksamheten bedrivs i särskilda institutioner, de så kallade särskilda 

hemmen. På hemmet skall den enskilde erbjudas individuell behandling 

utifrån hans behov, problematik och resurser. När det gäller ungdomshem 

skall barnperspektivet beaktas. Vården skall bedrivas med god etik och hög 

rättssäkerhet. 

  

Syftet med vården, när det gäller barn och unga är att hjälpa den unge till 

utveckling och mognad samt skapa förutsättningar till ett liv utan våld, 

droger, självdestruktiv beteende och kriminalitet. Till skillnad från vård av 

barn och unga, är syftet med vård av missbrukare att bryta destruktiv 

utveckling och att motivera missbrukaren till fortsatt vård i frivilliga 

former.34    

 

3.2 Huvudman 

Före år 1994 bedrevs all verksamhet som rör barn och unga samt vuxna 

missbrukare under ledning av kommuner, landsting och kommunalförbund. 

Genom en förordning inrättades en ny myndighet, Statens 

institutionsstyrelse (SiS) som blev central förvaltningsmyndighet för 

tvångsinstitutioner, de särskilda ungdomshemmen och hem för vård av 

missbrukare.35  

                                                 
34 http://www.stat-inst.se.  
35 Förordning (1993: 877) med instruktion för Statens institutionsstyrelse. 
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SiS ansvarar för planering, ledning drift och tillsyn, anvisning av platser till 

hemmen, ekonomisk styrning, resultatuppföljning och kontroll samt 

metodutveckling, forskning och utvecklingsarbete. Huvudkontoret är 

placerat i Stockholm. 

 

3.3 Personal 

Personalen på en institution har en mycket viktig roll i verksamheten. 

Antalet anställda på samtliga 46 institutioner i landet är cirka 2700 

personer.36 Personalens kompetens och utbildning skiljer sig något i 

respektive hem. På både typer av hemmen anställer man socionomer, 

psykologer samt behandlingsassistenter. På § 12-hem anställs också lärare 

för skolning av ungdomarna men även personer med socialpedagog- eller 

fritidspedagogutbildning.  

 

På LVM-hem förekommer förutom socionomer och behandlingsassistenter 

också mentalskötare och undersköterskor samt sjuksköterskor med 

vidareutbildning i psykiatri. En läkare med psykiatrisk och somatisk 

kompetens på hemmet är inget krav men vid behov skall han finnas 

tillgänglig.37     

 

3.4 Statistik 

Statistik ingår i Sveriges officiella statistik. Sedan 1994 ansvarar 

Socialstyrelsen för statistiken över socialtjänstens insatser.  

 

Det finns sammanlagt 46 tvångsinstitutioner. Av dessa är 34 institutioner 

avsedda för vård av barn och unga. De särskilda ungdomshemmen (§ 12-

hem) har 711 platser. Av dessa är 486 platser eller 68 % låsbara (mer om 

                                                 
36 http://www.stat-inst.se. Med samtliga menar jag både LVU- och LVM-hem. 32 av dessa 
utgör § 12-hem, medan övriga 14 är LVM-hem. Antal personal på respektive hem har jag 
inte kunnat få fram. 
37 http://www.rabyungdomshem.se och http://www.lunden-lvm@stat-inst.se    
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låsbara platser se nedan under kapitel 5 om särskilda befogenheter). Under 

år 2002 var det samanlagda antalet intagna på § 12-hem 1236 personer. Av 

dessa omhändertogs 1117 unga enligt bestämmelserna i  LVU medan övriga 

119 placerades på hemmen enligt SoL.38  

 

Resterande 14 institutioner används för vård av vuxna missbrukare. 

Sammanlagt finns det 246 platser varav 188 platser eller cirka 54 % är 

låsbara.39 För år 2002 var antal intagna 1413 personer. Ca 2/3 (1008 

personer) omhändertogs och vårdades enligt LVM medan 1/3 (405 

missbrukare) vistades och vårdades på hemmen på frivilliga grunder enligt 

SoL.   

 

                                                 
38 Ibid. Läsarens första reaktion kan vara att antal intagna inte stämmer överens med antal 
platser. Saken är den att man räknat in även de som placerades på hemmen under kortare 
perioder (de omedelbart intagna). Denna grupp har jag valt att inte ta upp i uppsatsen.    
39 Ibid.  
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4 Gällande rätt 

4.1  Den nya sociallagstiftningen 

Tillkomst av socialtjänstlagen har medfört en rad ändringar samt nya lagar 

som kompletterar socialtjänstlagen bland annat lagar avseende barn och 

unga men även vuxna missbrukare. De nytillkomna lagarna har, till skillnad 

från socialtjänstlagen som är baserad på frivilligheten, tvångskaraktär. 

 

4.1.1 Vård av unga 

Staten har ett särskilt ansvar för barn och ungdomar. Varje kommun svarar 

för socialtjänsten inom sitt område. Kommunens uppgifter sköts av en 

socialnämnd. Socialtjänsten skall säkerställa resurser till förfogande för de 

människor som behöver hjälp för att klara sig själva och sin familj. Den nya 

lagen (nedan kallad SoL) ersatte flera gamla lagar däribland 1960-års 

vårdlag. Lagens huvudprincip är att i samverkan med familj räcka en 

hjälpande hand samt att alla insatser från socialtjänstens sida skall ske på 

frivillig väg, den så kallade frivillighetsprincipen. För insatser enligt SoL 

behöver man samtycke från antingen vårdnadshavaren eller den unge 

själv.40  

 

Frivillighetens konsekvens var att lagen inte räckte till. Alla ville inte ta 

emot ”den hjälpande handen”. Därför var en utvidgning nödvändig, för att 

kunna hjälpa även dem som inte ville ha hjälp. Den önskvärda men i vissa 

fall ouppnåeliga samförståndet orsakade ett stort problem. Lagstiftaren var 

tvungen att göra en avvägning mellan de vuxnas auktoritet som föräldrar 

med självbestämmande om sina barns utveckling och barnets rätt till frisk 

och god uppväxtmiljö. SoL har sina rötter i de första barnskyddslagarna där 

man gjorde ett försök att skydda de mest utsatta barnen. Det var även här 

                                                 
40 Den unge har rätt att samtycka till behandling och andra insatser från socialtjänsten om 
han/hon fyllt 15 år. 
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viktigt att barns rätt i förhållande till de vuxnas sätts i främsta rummet. En 

sådan inskränkning i familje- och privatliv gjordes möjlig genom en ny lag, 

lag (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Lagen 

är ändrad. Den nya lagen är Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga.  

 

Lagen är av subsidiär karaktär i förhållande till SoL41 och tillämpas endast 

då insatser enligt SoL inte kan komma till stånd. Även syftet med LVU 

pekar på lagens subsidiära karaktär. Syftet framkommer inte i lagen utan 

måste utläsas av 5 kap. 1 § SoL. LVU tillämpas för att hjälpa den unge när 

andra möjligheter är uteslutna. Den möjliggör vård av personer under 18 år 

(i vissa fall 20) utan samtycke.42  

 

”De grundläggande behov som barn har rätt till att få 

tillgodosedda av sina föräldrar och andra 

vårdnadshavare anges i 6 kap. 1 § föräldrabalken. Barn 

har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. De 

skall behandlas med respekt för sin person och inte får 

utsättas för kroppslig bestraffning och annan kränkande 

behandling. Bestämmelserna i föräldrabalken anger 

således dels vilka rättigheter som ett barn har, dels att 

det i första hand är föräldrarna som skall tillvarata 

dessa rättigheter. I de fall barns grundläggande 

rättigheter allvarligt kränks är samhället skyldigt – 

under de förutsättningarna som anges i LVU – att 

ingripa för att skydda barnet.” 43  

 

                                                 
41 Se 1 § 1 st LVU: ”Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall göras i 
samförstånd med den unge och hans vårdnadshavare enligt bestämmelserna i 
socialtjänstlagen (2001:453).” 
42 Bramstång, G. a. a. s. 212.  
43 Prop. 1989/ 90: 28, s. 57. 
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4.1.2 Tvångsvård av missbrukare, den nya LVM 

Som redan framgår ur avsnittet om lagens historiska utveckling var 1954-års 

nykterhetsvårdslag den senaste som reglerade vård och behandling av 

missbrukare innan den nya socialtjänstlagen trädde i kraft. Samtidigt med 

socialtjänstlagens ikraftträdande skulle 1954-års lag upphöra att gälla.  

 

Eftersom SoL bygger på frivillighetsprincipen, fanns det ingen möjlighet för 

socialnämnden att agera om den enskilde som var i behov av vård inte gav 

sitt samtycke till vård. Missbrukare skulle erbjudas kortvarig psykiatrisk 

vård med stöd av Lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård 

i vissa fall (LSPV).44 Förslaget fick stark kritik. En beredning tillsattes för 

att utreda frågan. Beredningen ansåg att endast frivilliga åtgärder inte var 

tillräckliga och föreslog en lag om vård av missbrukare i vissa fall (nedan 

kallad LVM). På grund av brister på vetenskapligt material var beredningen 

dock väldigt försiktig i formuleringen av förslag till LVM och också 

medveten om att ändringar skulle kunna förekomma.   

 

”Beredningen vill framhålla att det lagförslag som nu 

läggs fram varken kan eller bör betraktas som en definitiv 

lösning på frågan om vård utan samtycke av vuxna 

missbrukare. Som tidigare har nämnts är faktaunderlaget 

bristfällig. […]. Det bör därför bli en av de viktigaste 

deluppgifterna vid den kommande utvärderingen av 

socialtjänstreformen att noga studera om de nu föreslagna 

lagreglerna fungerar ändamålsenligt och är ägnade att 

tillgodose ett behov inom missbrukarvården. Vissa detaljer 

i förslaget – såsom t. ex. vissa regler rörande vårdtiden – 

kan i avvaktan därpå betraktas som provisoriska. Man kan 

                                                 
44 Lagen (1966: 293) är ändrad. Den nya Lagen (1991: 1128) om psykiatrisk tvångsvård 
trädde i kraft den 1 januari 1992.  
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således räkna med att lagen kan behöva justeras i olika 

avseenden i takt med vunna erfarenheter.”45       

 

Lagen skulle omfatta både alkohol- och narkotikamissbrukare. Den skulle 

bli ett komplement till SoL och tillämpas endast när den eller någon annan 

lag inte var för hand.46  

 

Under åren har LVM varit föremål för ändringar,47 men i princip har lagens 

huvudsakliga innehåll och syfte inte förändrats. Enligt lagen skall vården 

vara ett medel för att bryta en destruktiv utveckling. Den skall syfta till att 

motivera den enskilde till fortsatt behandling i frivilliga former.48 Det 

prövas fortlöpande huruvida missbrukaren verkligen blivit motiverad att han 

bedöms klara av de frivilliga vårdformerna.49        

 

4.2 Förutsättningar för tillämpning av LVU och 
LVM 

4.2.1 Lag om vård av unga – initiativrätt  

För lättare förståelse av omhändertagande och rekvisiten i övrigt tar jag upp 

initiativrätten i kortare drag.  

 

Socialnämnden har det främsta ansvaret för att den unge får den vård 

han/hon behöver. Nämnden skall utreda huruvida det finns anledning att 

                                                 
45 SOU 1981:7, s. 28.  
46 Prop. 1981/82:8, s. 39-40. LVM anses också ha subsidiär karaktär i förhållande till andra 
lagar. Enligt propositionen skall man, om det är fråga om yngre personer, när tillämpning 
av SoL är utesluten först pröva om LVU skulle vara lämpligare eller, om missbrukaren lidet 
av psykisk störning, Lag (1991:1128)  om psykiatrisk tvångsvård.     
47 En av ändringarna av 1988-års lag är bl. a. att socialnämnden ansöker om vård som 
tidigare var länsstyrelsens uppgift (SFS 1994:96,  prop. 1993/94:97). Dessutom  har de 
särskilda befogenheterna som tidigare funnits i gamla socialtjänstförordningen (1981:750) 
flyttats över till LVM på grund av rättssäkerhetsskäl.   
48 Syfte med vården anges i 3 § LVM.  
49 Norström, Carl och Thunved, Anders Nya sociallagarna med kommentarer, lagar och 
författningar som de lyder den 1 januari 2002, uppl. 15, Nordstedt Juridik AB, Stockholm 
2002, s. 313ff. 
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anta att den unge behöver vård. 50 Utredningen kräver inte samtycke från 

den enskilde. Om det anses att vård utom det egna hemmet är nödvändigt 

skall nämnden upprätta en vårdplan. När vården inte kan ges med 

föräldrarnas eller i förekommande fall den unges samtycke skall nämnden ta 

ställning till om ansökan om tvångsvård skall ges in till länsrätten.  

 

Socialtjänstlagen föreskriver anmälningsplikt för vissa för att 

socialnämnden skall få vetskap om barns och ungas missförhållanden. 

Enligt lagen bör var och en som får kännedom om något som kan leda till 

socialnämndens ingripande till skydd för barn och unga anmäla detta till 

nämnden. Det är endast en uppmaning till allmänheten och den är inte 

straffsanktionerad. Annorlunda förhåller det sig till myndigheter vars 

verksamhet berör barn och unga samt andra myndigheter inom hälso- och 

sjukvården samt socialtjänsten. Dessa är skyldiga att omedelbart efter de fått 

kännedom om visst missförhållande som gäller barn och unga anmäla 

detsamma till socialnämnden. Samma anmälningsskyldighet gäller även 

privat verksamhet som sysslar med likartade frågor avseende barn och 

unga.51 Åsidosättande av anmälningsskyldigheten kan medföra 

disciplinansvar eller åtal för tjänstefel.52

 

Länsrätten beslutar om den unge skall omhändertas och vårdas enligt LVU. 

 

4.2.2 Förutsättningarna för tvångsomhändertagande 

För att tvångsvård av barn eller ungdom skall kunna beslutas måste vissa, i 

lag föreskrivna, förutsättningar vara uppfyllda. En grundläggande 

förutsättning för omhändertagande är att det föreligger ett missförhållande. 

Missförhållandet skall medföra en påtaglig risk för att den unges hälsa och 

utveckling skadas. Den unge skall anses ha ett uppenbart vårdbehov. Det 

sista villkoret, att frivilliga insatser inte kan uppnås, innebär att det kan 

                                                 
50 Se 11 kap. 1 § SoL om nämndens utredningsskyldighet. 
51 11 kap. 1 §  1 st SoL. Jfr. Bramstång, G. a. a. s. 243.   
52 Norström, C., Thunved, A., a. a. s 217. 
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antas att det inte föreligger något samtycke från vårdnadshavaren eller från 

den unge om han fyllt 15 år.53

 

4.2.2.1 Missförhållanden 

4.2.2.1.1 Miljöfall 
 

Det finns enligt LVU två typer av missförhållanden. Den ena typen är det så 

kallade miljöfallet, medan den andra avser fall som rör den unges eget 

beteende. Det förstnämnda fallet avser, enligt 2 § LVU, missförhållande i 

hemmet. Barnet eller den unge utsätts för misshandel, otillbörligt 

utnyttjande eller att det annars förekommer brister i omsorgen av barnet i 

hemmet. Enligt propositionen menas med hemmet: ”[…] såväl 

föräldrahemmet som annat hem där den unge vistas stadigvarande.”54 Både 

psykisk misshandel, såsom psykiskt lidande genom systematiska 

kränkningar, nedvärdering eller terrorisering och fysisk misshandel faller 

under begreppet. Att barn misshandlas i hemmet kan medföra en påtaglig 

risk för hans/hennes hälsa och utveckling. Grövre misshandel bör i regel 

medföra omhändertagande.55  

 

Otillbörligt utnyttjande avser i första hand att den unge utnyttjas sexuellt av 

någon av sina föräldrar eller i pornografiskt syfte. Även för stort ansvar för 

syskon eller föräldrarna själva eller att den unge tvingas att utföra för 

ansträngande arbete kan medföra risk för skada på den unges hälsa och 

utveckling.56  

 

Begreppet ”brister i omsorgen” innebär att barnet utsätts för vanvård. Det 

kan vara brist i kläder, mat och hygien. Det kan också vara fråga om att 

föräldrarna inte medverkar till att barnet får nödvändig medicinsk vård till 

exempel när föräldrarna vägrar nödvändig blodtransfusion på grund av sin 

                                                 
53 Ds S 1987:3, s. 47. jfr. prop. 1979/80:1 C, s. 250f. Skillnaden i argumentation angående 
risken för skada. Mina egna kursiveringar.  
54 Prop. 1979/80:1 A, s. 582. 
55 Prop. 1989/90:28, s. 65 och 107. 
56 Ibid. 
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religiösa uppfattning. Även psykisk och känslomässig försummelse faller 

under detta begrepp och avser fall där barnets känslomässiga och psykiska 

behov allvarligt eftersätts. Det sista kan bero på missbruk eller psykisk 

störning hos någon av föräldrarna. Grad av psykisk störning har i sig inte 

stor betydelse om barnets hälsa inte är skadad eller om det inte föreligger 

påtaglig riska för att barnet kommer att skadas.57 Barn som omhändertas på 

grund av brister i hemmiljön är i regel alltid i åldern 0 – 12 år.58  

 

4.2.2.1.2  Beteendefall 
 

Till skillnad från miljöfall, avser beteendefall sådana situationer då den unge 

skadar sig själv. Som det anges i 3 § LVU skall vård beredas den som 

genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller 

annat socialt nedbrytande beteende utsätter sin hälsa och utveckling för en 

påtaglig risk att skadas. Enligt förarbetena skall dock varje missbruk och 

varje brottslig gärning inte medföra tvångsomhändertagande. Enstaka 

missbruktillfällen är inte tillräckligt för en sådan långtgående åtgärd som 

tvångsvård. Inte heller bagatellförseelser och enstaka brott borde medföra 

vård enligt LVU. Vård och behandlingsbehov föreligger först när en 

brottslighet ger uttryck för en bristande anpassning till samhällslivet.59 

Beteendefall skiljer sig från miljöfall också när det gäller den unges 

åldersgräns för beredande av vården. Medan miljöfall i regel avser unga 

personer under 18 år, är högsta gränsen för beteendefall 20 år. Den gäller 

när man bedömer att de insatser som kan ges inom socialtjänsten ger bättre 

förutsättningar för en rehabilitering än till exempel kriminalvård.60 Socialt 

nedbrytande beteende är ett beteende som avviker från samhällets 

                                                 
57 Prop. 1989/90:28, s. 107f. Graden av psykisk störning framkommer inte i propositionen. 
Rättspraxis belyser situationen något. Det som är avgörande för omhändertagande är inte 
föräldrarnas psykiska tillstånd utan risken för skada för den unges hälsa. Se RÅ 1995 ref. 
46, jfr. RÅ 1995 ref. 38.  
58 Socialtjänst 2003:9, Barn och unga – insatser år 2002, Socialstyrelsen, ISBN 91-7201-
798-8, s. 19. 
59 Prop. 1979/ 80:1 A, s. 582f. 
60 A. a.,  s. 584. Det bör påpekas att den bestämmelsen avser ett undantag från huvudregeln. 
Den tillämpas endast i fall när man anser den vård som erbjuds inom socialtjänsten är 
uppenbart lämpligare än annan vård.    
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grundläggande normer. Man menar till exempel att den unge vistas i en så 

kallad knarkarkvart, begår enstaka brott utan att man kan säga att det 

handlar om brottslig verksamhet. Även prostitution räknas som socialt 

nedbrytande beteende.61 Omhändertagande av personer i ålder 18 – 21 år 

kan endast ske på grund av eget beteende.62

 

4.2.2.2 Påtaglig risk för skada  
 

Tidigare har man i lagtexten använt sig av begreppet fara. Detta begrepp 

ändrades till nuvarande påtaglig risk för skada för att man skall kunna 

ingripa i ett tidigare skede, innan skadan blivit för omfattande. Påtaglig risk 

innebär att risken är konkret, alltså att det finns omständigheter som ger 

belägg för att risk för skada föreligger. Det får inte vara fråga om subjektiva 

antaganden om att barnet löper risk för att skadas. Inte heller får man som 

grund för omhändertagande lägga de allmänna samhällsvärderingarna. Det 

skall gå att konstatera att risken för skada har en sådan inverkan på den 

unges hälsa att det finns ett klart vårdbehov.63 Risken för skada av den 

unges hälsa och utveckling är det primära villkoret för att bestämma 

huruvida vårdbehov föreligger. Regeringsrättens avgöranden klargör frågan. 

Innan man överväger grunderna för beredande av vård måste man fastställa 

att det föreligger en påtaglig risk för att den unge kommer att skadas eller 

redan har blivit skadad i någon av ovanstående bemärkelse. En förälders 

grava psykiska störning är visserligen grund för omhändertagande men man 

bedömer i första hand om barnens hälsa och utveckling påverkas och även 

om risken för skada kan bedömas som påtaglig.64

 

                                                 
61 Prop. 1989/90:28,  s. 109.   
62 Prop. 1989/90:28, s. 65 och 107.  
63 Lagen (1981:361) med särskilda bestämmelser om vård av unga innehöll farerekvisiten. 
Prop 1989/90:8, s. 67 och 107.  Det nya rekvisitet fastslogs i 1990-års lag (SFS 1990: 52). 
64 RÅ 1995 ref. 39, jfr 1995 ref. 46. 

 30



4.2.2.3 Samtycke till vård från vårdnadshavare eller den unge 
saknas 

 
När vårdnadshavaren eller den unge själv samtycker till behövlig vård, utgör 

samtycket i princip ett hinder för vård enligt LVU. Genom LVU gör man 

alltså ett undantag från frivillighetsprincipen. Av betänkandet framgår att ett 

hinder för tvångsomhändertagande föreligger först när vårdnadshavaren 

eller den unge själv samtycker till behövlig vård, det vill säga den vård som 

enligt rätten och socialnämnden anses vara nödvändig i det aktuella fallet.65  

 

Samtycket skall garantera att hela den planerade vården skall kunna 

genomföras. Rätten prövar också huruvida det lämnade samtycket är 

allvarligt menat. Om rätten har anledning att befara att lämnat samtycke 

kommer att återkallas kan rätten bortse från det. De så kallade villkorade 

samtycket t ex samtycke till vård under viss tid, bedöms som inte tillräckligt 

för att den planerade vården skall kunna genomföras. Sådant samtycke utgör 

därför inte något hinder för tvångsvård enligt LVU.66 Ett annat exempel på 

ett inte allvarligt menat samtycke är när det kan befaras att vårdnadshavarna 

kommer att ingripa i vården på ett för barnet stötande sätt, exempelvis 

besöka barnet i familjehemmet vid olämpliga tidpunkter. Rätten tar i regel 

inte hänsyn till samtycke från vårdnadshavarna när de tidigare undandragit 

sig att medverka till eller avbrutit den vård som de har samtyckt till.67  

 

En motsättning till vård behöver inte vara uttrycklig. I vissa fall, när man 

inte kan nå vårdnadshavarna eftersom de vistas utomlands, eller om barnet 

är övergivet och behöver snabbt omhändertas söker man inte upp 

vårdnadshavarna bara för att ta reda på om dessa samtycker till behövlig 

vård eller inte. I sådant fall anser man att det inte föreligger något samtycke 

och tvångsomhändertagande kan ske.  

 

                                                 
65 SOU 1986:20, s. 307ff., Ds S 1987:3, s. 66 – 67. 
66 RÅ 1986 ref. 4. Se även Titti Mattssons avhandling: Barnet och rättsprocessen, 
Juristförlaget i Lund 2002, s. 83ff. 
67 Prop. 1979/80:1 A  s. 580.   
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Ett samtycke skall lämnas skriftligen. Enligt socialstyrelsen bör det lämnade 

samtycket helst avges på den av socialnämnden upprättade vårdplanen. På 

så sätt får nämnden ett bevis på att samtycket lämnats samt att föräldrarna 

och i förekommande fall den unge förstått innebörden av det lämnade 

samtycket.68

 

Tidpunkt för lämnande av samtycke är inte reglerat i lag. Som det ser ut är 

ett samtycke alltid välkommet oavsett i vilken instans det lämnats. Det 

viktiga är att det är allvarligt menat och att föräldrarna inte kommer att störa 

under genomförande av behandlingsåtgärderna. Denna situation tas upp i 

RÅ 1995 ref. 38. Tvångsomhändertagande av en flicka hade skett på grund 

av bristande omsorg om barnet från föräldrarnas sida. Dessutom motsatte 

sig föräldrarna stödåtgärder. Först i kammarrätten samtyckte 

vårdnadshavaren till den behövliga vården. Kammarrätten bedömde att ett 

sådant samtycke som lämnats på så sent stadium inte vara allvarligt menat. 

Regeringsrätten var av annan åsikt och förklarade att det ”kan dock inte tas 

till intäkt för att samtycket inte är allvarligt menat eller att någon av 

vårdnadshavarna skall ingripa in i vården på ett stötande sätt”.69 

Kammarrättens dom ändrades och länsrättens beslut om tvångsvård enligt 

LVU upphävdes.    

 

4.2.3 Lag om vård av missbrukare 

Det främsta ansvaret för vårdens genomförande ligger hos socialtjänsten. 

Länsrätten beslutar om tvångsvård efter ansökan från socialnämnden. Före 

den 1 januari 1994 var det länsstyrelsen som ansökte om tvångsvård. 

Ändringen skedde mest på grund av att socialnämnden har stor kunskap och 

erfarenhet om vården. Det ansågs vara en naturlig uppgift för socialtjänsten 

att utreda frågan om tvångsvård och vid behov initiera denna.70 

Socialnämnden är utredningsskyldig efter att den fått kännedom om en 

                                                 
68 Norström, C., Thunved, A. a. a., s. 237. 
69 RÅ 1995 ref. 38, s. 58. Jag skrev ”vårdnadshavarens” samtycke eftersom fadern tog hand 
om barnet efter att föräldrarna separerat på grund av de uppkomna problemen. 
70 Prop. 1993/94:97, s. 14. 
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missbrukare. Kännedom om en persons missbruk får nämnden efter 

anmälan från missbrukares anhöriga eller från vissa myndigheter. Liksom 

vad gäller unga har myndigheter som kommer i kontakt med missbrukaren 

anmälningsplikt.71 Myndigheter inom hälso- och sjukvården är delvis 

undantagna från anmälningsskyldigheten. Anmälningsskyldigheten åligger 

bara läkaren och det om han själv inte kan ordna tillfredsställande vård.72 

Under utredningstiden skall nämnden utse en kontaktperson som skall 

informera den enskilde om regler som gäller för vården samt förmedla 

kontakt med andra i missbrukarens omgivning.73

 

4.2.3.1 Vård utan missbrukarens samtycke 
 

LVM är en tvångslagstiftning. I lagens inledningsbestämmelser föreskrivs 

det att socialtjänstlagens mål skall vara vägledande för vård som syftar till 

att hjälpa missbrukare. Vården skall dessutom bygga på respekt för den 

enskildes självbestämmanderätt och integritet och så långt som möjligt ske i 

samverkan med honom. Tvångsvård tar avstånd från socialtjänstlagens 

synsätt och prägel och försvagar den enskildes självbestämmanderätt.74  

 

Enligt lagen skall vård beredas vuxna missbrukare när de inte kan eller vill 

medverka till vård i frivilliga former. Det är viktigt att påpeka att alla 

möjligheter till frivillig vård inte måste vara prövade i praktiken. 

Missbrukaren skall dock i första hand erbjudas frivillig vård. Han/hon skall 

dessutom vara med och diskutera vårdformer innan man kan kalla 

honom/henne omotiverad att samverka.75 I rättsfallet RÅ 1990 ref. 10 har 

man prövat förutsättningar för omhändertagande, däribland 

samtyckesrekvisit. Socialtjänstens försök att kontakta en missbrukare via 

post har enligt rättsfallet ansetts vara otillräckliga för att man skulle kunna 

kalla en missbrukare omotiverad till att samverka i de behövliga 

                                                 
71 6 § LVM om anmälningsplikt. Jfr. 14 kap. 1 § SoL. 
72 Fahlberg, G., Magnusson, N. a. a. (1999), s. 135. 
73 Prop. 1993/94:97, s. 17. 
74 Se 1 § och 2 § LVM.  
75 Prop. 1981/82:8, s. 75. 
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vårdåtgärder. En kvinna hade betett sig på sådant sätt att hon utsatte sin 

hälsa för allvarlig fara. Hon hade inte fått information om möjligheter till 

frivillig vård eller något konkret förslag på frivilliga vårdformer därför att, 

enligt socialinspektören, man inte kunnat nå fram till henne. Regeringsrätten 

ansåg att socialtjänsten måste anstränga sig mer vid försök att nå den 

enskilde missbrukaren. Eftersom kvinnan inte fått möjlighet till frivillig 

vård och dessutom hade accepterat åtgärder enligt SoL ansågs hennes 

samtycke tillräckligt för att hon inte skulle tvångsvårdas enligt LVM.76  

 

4.2.3.2 De grundläggande förutsättningarna för tvångsvård 
 

”Tvångsvård skall beslutas, om någon till följd av ett 

fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga 

lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt 

missbruk och vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt 

socialtjänstlagen (2001:453) eller på annat sätt […].”77

 

Den grundläggande förutsättningen, den så kallade generalindikationen, är 

att missbrukaren till följd av fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller 

annat beroendeframkallande medel är i behov av vård som inte kan 

tillgodoses enligt socialtjänstlagen (åtgärder på frivillig väg) eller annan lag. 

De andra förutsättningarna, de så kallade specialindikationerna, är att 

missbrukaren till följd av sitt missbruk utsätter sin fysiska eller psykiska 

hälsa för allvarlig fara, uppenbarligen äventyrar sina levnadsförhållanden 

eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller sina 

närstående.78 Det skall föreligga kausalsamband mellan general- och 

specialindikationer för att vården skall kunna beredas.  

 

Generalindikationerna måste vara uppfyllda för att domstolen skall kunna 

pröva huruvida specialindikationer också är för hand. Om missbruket 

                                                 
76 RÅ 1990 ref. 10. 
77 4 § 1 st LVM. Egna kursiveringar. 
78 Prop. 1987/88:147, s. 34f och 43f. Egna kursiveringar.  
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utvecklat sig på grund av fysisk eller psykisk sjukdom skall annan lag 

tillämpas.79  

 

Även om LVM i första hand skulle vara till skydd för den enskilde 

missbrukaren har lagstiftaren ansett att man borde skydda missbrukarens 

närmaste familj. 

 

4.2.3.2.1 Generalindikationen  
 

Kravet på fortgående missbruk av alkohol avser att missbruket skall ha en 

viss intensitet och varaktighet. Det innebär att det inte får röra sig om en 

tillfällig överkonsumtion av alkohol. Det skall, alltså, vara frågan om en 

upprepad, inte alltför obetydlig konsumtion som kan leda till medicinska 

eller sociala skadeverkningar eller att missbrukaren löper påtaglig risk för 

sådana skadeverkningar. Missbruk som återkommer regelbundet i inte 

alltför avlägsna intervaller.80  

 

Missbruk av narkotika innebär all icke-medicinsk bruk av narkotika. 

Begreppet fortgående missbruk av narkotika omfattar ”i princip allt 

injektionsmissbruk samt dagligt eller så gott som dagligt missbruk 

oberoende av intagningssätt och medel”.81 Missbruk av annat 

beroendeframkallande medel är ett begrepp som infördes i slutet av 1980-

talet. Under begreppet faller missbruk av flyktiga lösningsmedel som 

inandas i berusningssyfte men även andra läkemedel som utan att de 

klassificeras som narkotika kan framkalla beroende och leda till allvarliga 

skador liknande de som alkohol och narkotika kan ge.82

 

För att vårdbehov skall anses föreligga krävs inte att den faktiska skadan 

redan har inträffat. Det viktiga är att det föreligger en allvarlig 

missbruksbild som kräver snabba åtgärder för att bryta en negativ 

                                                 
79 Bramstång, G., a. a., s. 393. 
80 Prop. 1981/82:8, s. 74, jfr prop. 1987/ 88:147, s. 44, Bramstång, G., a. a. 365. 
81 Prop. 1981/82:8, s. 75.  
82 Prop. 1987/88:147, s. 45, s. 90-91. 
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utveckling. Lagstiftarens avsikt var att man inte skulle vänta tills 

missbrukaren var i behov av avgiftning för att ett agerande från samhället 

skulle kunna ske.83 Dessutom skall vården inte ha kunnat tillgodoses enligt 

någon annan lag (exempelvis LPV eller LVU)84 eller på annat sätt. Andra 

möjligheter till vård skulle vara uteslutna. Man har menat att vårdbehovet i 

vissa fall kan tillgodoses utan att socialförvaltningen, alltså myndighet, 

blandas in.85

  

4.2.3.2.2 Specialindikationer  
 

När det gäller specialindikationer ställs inte kravet på att samtliga 

indikationer är uppfyllda. Domstolen prövar huruvida något av följande 

alternativ är för handen för att besluta tvångsvård.86

 

4.2.3.2.2.1 Allvarlig fara för hälsa 

 

Det första rekvisitet bland specialindikationer är missbrukarens 

hälsotillstånd, det vill säga att han utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa 

för allvarlig skada. Detta krav är uppfyllt i de fall missbrukaren redan 

befinner sig i sådant tillstånd att vårdbehovet är stort. För att 

omhändertagande skall kunna ske enligt den speciella indikationen är kravet 

att det rör sig om en mer påtaglig, konkret hälsofara.87 Enligt 

socialberedningen skall det föreligga en medicinskt påvisbar hälsorisk för 

missbrukaren eller att han medvetet eller omedvetet riskerar sin hälsa 

exempelvis genom att han underlåter att äta eller att sköta nödvändig 

medicinering.88 Man skall vidare kunna objektivt konstatera att ”den 

individuella missbrukarens fysiska eller psykiska tillstånd är sådant att han 

                                                 
83 Ibid. Här framgår att lagen har ett förebyggande syfte.  
84 Lagens subsidiära karaktär i förhållande till LVU eller LPV förtydligas i prop. 1981/82:8, 
s. 42. Jfr Bramstång, G., a. a., s. 359. 
85 Ibid. 
86 Klart exempel anges i RÅ 1990 ref 16 där missbrukarens hälsa inte var skadad medicinsk 
sett men han saknade normal bostad och löpte risk att slås ut från arbetsmarknaden. 
87 Bramstång, G., a. a., s. 394. 
88 Fahlberg, G., Magnusson, N., a. a. (1990), s. 107.  
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måste ha vård till följd därav eller i vart fall måste iaktta avhållsamhet från 

alkohol eller narkotika som kan allvarligt förvärra hans tillstånd”.89 Kravet 

ställs inte på att hälsan redan är påverkad.90

 

4.2.3.2.2.2 Den sociala indikationen – uppenbar risk att förstöra sitt liv 

 

Detta rekvisit fastslogs genom ändringen år 1988 (SFS 1988:870). Avsikten 

med bestämmelsen var att domstolen skulle göra en helhetsbedömning av 

missbrukarens personliga förhållanden innan den beslutar om tvångsvård. 

Den bestämmelsen ger samhället en möjlighet att ingripa även om hälsan i 

medicinsk mening inte är allvarligt hotad.91 Sociala relationer är framför allt 

viktiga för missbrukarens fortsatta liv.  

 

En missbrukares liv domineras av anskaffning av narkotika. Den ständiga 

jakten på narkotika eller snarare på pengar är ett av skälen till varför 

missbrukare lever på kriminalitet och bidrag. Dessutom slås de ut från 

arbetsmarknaden på grund av sitt missbruk och inte kan behålla arbete eller 

bostaden. Dessa situationer är typexempel på sociala relationer som har klart 

samband med allvarlig fara för missbrukarens hälsa.  

 

Rättsfallet RÅ 1990 ref 16 tar upp en sådan situation. En person har under 

en längre period missbrukat alkohol. Han har dock under årens lopp ändrat 

sina alkoholovanor, slutat konsumera stark sprit och i stället druckit starköl 

och vin. Läkarintyg påvisade inga medicinska skador. Även om han inte 

haft ett riktigt arbete eller ordentlig bostad (han bodde i ett så kallat 

kategorihus för missbrukare) ansåg länsrätten att Kjell N inte tillhör den 

gruppen av missbrukare som den sociala indikationen skulle tillämpas på. 

Det ansågs inte att han löpte en uppenbar risk att förstöra sitt liv. 

Kammarrätten var av liknande åsikt. Regeringsrätten ändrade 

kammarrättens dom och gjorde följande bedömning: 

                                                 
89 SOU 1981:7, s. 39. 
90 Ibid.  
91 Prop. 1987/88:147, s. 46f. och s. 91f.  
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”Kjell N:s mångåriga bruk av alkohol är att beteckna som 

ett fortgående missbruk. Omständigheterna visar att han är 

i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och att 

vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen 

eller på något annat sätt på frivillig väg. […] Kjell N:s 

fortgående missbruk dominerar hans livsföring utan att för 

den skull ännu ha orsakat honom påvisbara medicinska 

skador. Kjell N har en yrkesutbildning men är likväl på 

väg att slås ut från arbetsmarknaden. Han saknar ett 

normalt boende och normala sociala relationer. Det är 

uppenbart att alkoholmissbruket allvarligt äventyrar hans 

möjligheter att leva ett människovärdigt liv. På grund av 

det anförda finner regeringsrätten att Kjell N till följd av 

sitt alkoholmissbruk löper uppenbar risk att förstöra sitt 

liv. Förutsättningar för tvångsvård föreligger därför.”92

 

Detta innebär att man inte behöver vara hemlös utan att det räcker att man 

inte har en riktig bostad för att socialindikationen skall vara uppfylld. 

    

4.2.3.2.2.3 Fara för sig själv och sina närstående - tredjemansskydd 

 

Redan i nykterhetsvårdslagen reglerades skydd för annans personliga 

säkerhet eller hälsa. Brottsbalkens (BrB) regler uppfattades som tillräckliga 

för att skydda allmänheten mot misshandel. Tidigare gällande BrB:s regler 

om åtal för misshandel omfattade endast allmänna platser och inte det 

privata hemmet. Åtalet kunde inte väckas om inte den misshandlade 

anmälde brottet. Anmälningar för polisen skedde och sker fortfarande sällan 

antingen på grund av rädslan eller på grund av lojalitet. Ett exempel är 

misshandel mot kvinnor i hemmet. Kvinnor vill inte ange sina makar för 

polisen med i vissa fall efterföljande fängelsedom. Om hon däremot anmäler 

                                                 
92 RÅ 1990 ref 16. 
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en misshandel till socialnämnden för LVM vård innebär det hjälpåtgärder 

för missbrukaren.93  

 

Som det redan framgår av föregående text syftar den tredje indikationen, att 

det kan befaras att missbrukaren kan allvarligt skada sig själv eller någon 

närstående, främst på skydd för missbrukarens familj. Under den punkten 

faller missbrukarens avsiktliga självmordsförsök vilket man inte kan 

hänföra till att han utsätter sig för en hälsorisk. Skydd som lagen erbjuder 

missbrukarens familj är framför allt skydd mot misshandel som inte sällan 

förekommer i hemmen. Med misshandel avses både psykisk och fysisk 

misshandel.94

 

Genom LVM begränsades skyddet till att omfatta endast närstående.95 Med 

närstående avses make, sambo, barn, föräldrar och syskon även om de inte 

längre har gemensam bostad med missbrukaren. Ett ofött barn omfattas 

dock inte av begreppet närstående. En gravid missbrukare kan omhändertas 

på grund av att hon utsätter sin egen hälsa för allvarliga risker.96 Det ofödda 

barnet skyddas genom att man vårdar modern. Närståendeskyddet anses 

vara en nödvändig förutsättning för tvångsvård.97        

 

4.2.4 Likheter och skillnader i respektive lagstiftning 

Samtycke från vårdnadshavare eller den vårdbehövande själv är en viktig 

förutsättning för att man inte skall kunna tillämpa någon av lagarna.98 Om 

den som är i behov av vård samtycker till vården som erbjuds honom, blir 

samtycket ett hinder för lagarnas tillämpning. I detta fall tillämpas 

socialtjänstlagens bestämmelser. Det motsatta blir att om samtycket inte 

föreligger, eller om det inte är allvarligt menat kan man med hjälp av 

bestämmelserna i någon av de nämnda lagarna med tvång omhänderta den 

                                                 
93 Ibid. Se även prop. 1987/88:147, s. 48f. 
94 SOU 1981:7, s. 39. 
95 Bramstång, G., a. a., s. 395 ff. Författarens källa var prop. 1981/82:8.  
96 Prop. 1981/82:8, s. 76.  
97 Prop 1987/88:147, s. 50. 
98 Lag (1990:52) om vård av unga eller lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.      
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vårdbehövande. Båda dessa lagar har subsidiär karaktär i förhållande till 

SoL och tillämpas endast när SoL inte är tillämplig. 

 

Ur hälsoaspekten skall det enligt båda lagarna föreligga en risk för att hälsan 

skadas. Lagstiftarens avsikt är att man skall ingripa redan innan det 

destruktiva beteendet hos respektive grupp orsakat mer omfattande skador, 

både fysiska och psykiska. Kravet som ställs i lagen är att det skall röra sig 

om en konkret hälsorisk.    

 

Det som skiljer LVU och LVM åt är att LVM har en så kallad 

socialindikation som kan åberopas då missbrukaren riskerar att uteslutas 

från arbetsmarkanden eller när han/hon är på väg att förlora eller redan är 

utan ordentlig bostad. Den andra skillnaden är att LVM, ( olikt LVU99), inte 

bara erbjuder vård åt missbrukare. Den skyddar också personer som står 

missbrukaren nära, alltså hans familj. Utan direkt skydd i LVM står de 

ofödda barnen, men de skyddas indirekt genom att man anser att den 

gravida missbrukaren utsätter sin hälsa för allvarlig skada och på den 

grunden kan hon tvångsomhändertas och vårdas.        

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 
99 LVU:s bestämmelser skyddar framför allt barn eller unga. Jfr miljöfall där man skyddar 
och omhändertar ett barn eller en unge för att skydda honom mot föräldrar eller annan som 
barnet/den unge bor med (exempelvis förälderns sambo eller make), eller beteendefall på 
grund av vilket barnet/den unge kan skada enbart sig själv. 
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5 Regler som styr de särskilda 
hemmen 

All vård av unga och missbrukare skall i princip styras av socialtjänstlagens 

regler. Socialtjänstlagens huvudprincip är frivillighetsprincip och innebär att 

all vård och behandling skall ske på frivillig väg alltså i samverkan med den 

enskilde. Lagen har en viktig begränsning. Så snart den enskilde inte 

samtycker till vården är man hindrad att tillämpa socialtjänstlagen. Som 

konsekvens av detta har andra lagar tillkommit för att komplettera SoL i 

första hand omhändertagande och placering på ett behandlingshem och 

sedan även vården och behandlingen. Eftersom vård i regel sker utanför det 

egna hemmet styr dessa regler på de särskilda hemmen.  

 

5.1  Särskilda befogenheter 

Innan jag redogör för de särskilda befogenheterna vill jag först påpeka att de 

skall utövas med största hänsynsfullhet och att de inte får vara mer ingående 

än det absolut är nödvändigt. Åtgärderna skall inte vara rutinmässiga utan 

skall tillämpas med stor försiktighet och när misstanke om narkotikainnehav 

finns. Dessutom skall, om möjligheten finns, vid vissa åtgärder ett vittne 

närvara. Vid kroppsvisitation/ytlig kroppsbesiktning av en kvinnlig intagen 

bör åtgärden vidtas av kvinnlig personal, läkare eller sjuksköterska. 100  

    

5.1.1 Särskilda ungdomshem - § 12-hem  

Unga som bereds vård enligt LVU placeras utanför det egna hemmet. 

Möjligheten till placering finns i familjehem eller enskilda hem för vård 

eller boende, de så kallade HVB-hemmen. HVB-hem är ett sammanfattande 

                                                 
100 Att åtgärderna inte skall vara längre gående än vad situationen kräver står uttryckligt i 
lagen medan exemplen står bl. a. i Norströms och Thunveds anförda lagkommentar.   
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begrepp för socialtjänstens institutioner som tar emot enskilda för vård, 

behandling, omvårdnad eller tillsyn i förening med ett boende.101  

 

Den unge som bereds vård enligt 3 § LVU på grund av dennes eget beteende 

får utöver möjligheten till placering i familjehem placeras i ett särskilt 

ungdomshem, ett så kallat § 12-hem. SiS anger vilka hem som utgör de 

särskilda ungdomshemmen.102 Där placeras unga som behöver särskilt 

noggrann tillsyn. Hem där den unge placeras skall vara lämplig med hänsyn 

till den unges behov, ålder, utveckling, utbildning och personliga 

förhållanden i övrigt.103 Vid omhändertagande övertar socialnämnden det 

vårdansvar som i vanliga fall åligger föräldrarna. Dessa befogenheter 

utvidgas vid tvångsomhändertagande enligt 3 § LVU. I sådana fall kan 

nämnden inskränka den unges rörelsefrihet eller underkasta den unge 

kroppsvisitering, ytlig kroppsbesiktning, censur av in- och utgående brev 

och försändelser med mera om det är nödvändigt för den unges, de intagnas 

eller personalens säkerhet, ordning på hemmet och som i övrigt skulle rubba 

den planerade vårdens genomförande.104 Det ligger i sakens natur att de 

intagna inte får inneha alkohol, narkotika eller andra berusningsmedel eller 

något föremål som används för intagning av dessa medel.   

 

5.1.1.1 Begränsad rörelsefrihet 
 

Om den unge vårdas på grund av sitt eget beteende och vistas på § 12-hem 

”får han hindras att lämna hemmet och i övrigt underkastas den begränsning 

av rörelsefriheten som är nödvändig för att vården skall kunna 

genomföras”.105  

 

Lagstiftaren har gett den som ansvarar för vården befogenheter som sträcker 

sig längre än vid andra typer av vård eller behandling. Många 
                                                 
101 Socialstyrelsen 1994:10 Barn- och ungdomsinstitutioner ISBN 91-38-1195-5. 
Modintryck AB, Stockholm 1994. 
102 3 kap. 11 § Socialtjänstförordning (2001:937).  
103 Norström, C., Thunved, A., a. a., s. 265f. 
104 Prop. 1979/80:1 A,  s. 503.  
105 15 § LVU.  
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vårdbehövande försöker undandra sig vården eller genom sitt beteende 

riskera de andra intagnas eller personalens säkerhet. Personalen har därför 

möjlighet att begränsa den unges rörelsefrihet i hemmet.106 Rymningsförsök 

är inte heller ovanliga vid dessa hem. I sådana fall får personalen med tvång 

kvarhålla den som försöker avvika från hemmet. Personalen får då bruka 

försvarligt våld för att hindra rymningen. Det bör observeras att personalens 

ingripande endast får ske på institutionen och innebär att en anställd inte får 

med tvång återföra en rymling som han/hon vid senare tillfälle träffar 

utanför hemmet. I sådana fall får polisens handräckning enligt 43 § LVU 

begäras.107  

 

5.1.1.2 Telefonsamtal och besök 
 

Den unge får ringa och ta emot samtal samt vistas utanför hemmet i lämplig 

utsträckning.108

 

Institutionschefen, som utses av SiS, bestämmer vad som anses vara lämplig 

utsträckning.109 Chefens beslut skall dock fattas i samråd med 

socialnämnden och antecknas i den unges journal. Bedömningen görs 

utifrån vad som är lämpligt för den enskilde individen med hänsyn till 

vårdens syfte, resultat samt ordning i hemmet. Kontakt med familjen bör 

uppmuntras om inte starka skäl talar emot det. Viktigt är att hela tiden ha i 

                                                 
106 Prop. 1979/80:1 A, s. 598.  
107 24 kap. 2 § BrB. Egen kursivering. Norström, C., Thunved, A., a. a., s. 273. 
108 15 § a LVU. Den paragrafen är ny i LVU. Tidigare reglerades denna rätt i 28 § G. SoF. 
Överföring skedde därför att Europakonventionen inte tillåter inskränkningar av mänskliga 
rättigheter och de personliga friheterna annat än genom lag. Se prop. 2000/01:80, s. 121.  
109 Se JO 1997/98, s. 333. JO har fått en anmälan där en person ifrågasatte 
institutionschefens rätt att bl. a. begränsa den intagnes telefonkontakt med bl. a. personal på 
ett hem där den unge vistades innan han kom till § 12-hem. Den unge hade kontakt med sin 
kusin och hennes make, men kontakt med andra personer ansågs kunna försvåra kontakten 
mellan den unge och personalen. Efter granskningen har JO kommit fram till att den unge 
får underkastas begränsad telefonkontakt om det är påkallat med hänsyn till ordning i 
hemmet och unges särskilda förhållanden. Den unge hade inte hindrats från att ha kontakt 
med sina anhöriga. Institutionens rätt att bestämma vad som är lämplig utsträckning ansågs 
lagenlig, eftersom kontakt med exempelvis personalen på ett annat hem skulle äventyra 
vårdens genomförande. 
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åtanke att man alltid skall ta hänsyn till vård och behandling och att detta 

inte skall komma i kläm på grund av besök, samtal eller permissioner. 110  

 

Permissioner skall planeras i förtid och inte vara längre än fyra veckor. 

Längre vistelser utanför hemmet aktualiserar frågan om utskrivning.111

 

5.1.1.3 Låsbara enheter 
 

Den nuvarande bestämmelsen finns i 15 § b LVU. Enligt paragrafen får den 

unge beredas vård vid en låsbar enhet som är särskilt inrättad för särskilt 

noggrann tillsyn om det är nödvändigt med hänsyn till den unges, andra 

intagnas eller personalens säkerhet. Enheten är också avsedd till att låsa in 

den som försöker avvika från hemmet eller i övrigt stör genomförande av 

vården och behandlingen. Vistelsetiden på en sådan enhet får inte vara 

längre än två månader i följd. Undantag från denna regel får göras om 

särskilda skäl föreligger men den intagne skall få möjlighet att vistas på en 

mer öppen enhet eller utanför hemmet.112  

 

5.1.1.4 Avskiljande från andra intagna 
 

Den åtgärden får vidtas om den intagne uppträder våldsamt eller om 

han/hon på grund av berusningsmedel är så påverkad att han/hon inte kan 

hållas i ordning. Under isoleringen skall han stå under personalens 

fortlöpande uppsikt. Det finns i regel särskilda rum på hemmet som är 

avsedda för avskiljningen. Den intagne får inte låsas in i sitt rum om inte 

beslutet fattats i enlighet med lagens bestämmelser.113

 

Avskiljandet får aldrig användas som bestraffning och får endast ske när det 

är särskilt påkallat på grund av den intagnes beteende. Den enskilde får inte 

                                                 
110 Prop. 2000/01:80, s. 179. Se även Norström, C., Thunved, A., a. a., s. 273f. 
111 Ibid 
112 15 § b LVU. 
113 15 § c LVU. Denna paragraf är också ny. Jfr. tidigare lydelse i G. SoF § 27. Norström, 
C.,  Thunved, A., s. 276. 
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hållas avskild längre än nödvändigt. Avskiljandet får dock vara högst 24 

timmar i sträck. Om åtgärden avser någon under 15 år skall läkare yttra sig 

om de vidtagna åtgärderna. Om läkaren begär det skall åtgärden avbrytas.114  

 

Liksom beslut om besök och telefonsamtal (se avsnitt 4.1.2) fattas beslut om 

avskiljande av institutionschefen för hemmet. Beslut, som fattas på en 

särskild blankett, skickas till SiS huvudkontor. Beslutet skall också 

antecknas i den enskildes journal tillsammans med utförlig skälbeskrivning, 

tidpunkt för avskiljande och i förekommande fall läkarens synpunkter. 115  

 

5.1.1.5 Förbud mot innehav av vissa föremål 
 

Till egendom som inte får innehas på hemmen hör förutom alkoholhaltiga 

drycker, narkotika och andra berusningsmedel också sådant som är särskilt 

ägnat att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika 

såsom injektionssprutor, haschpipor, kokainskedar, förvaringspåsar med 

mera. Förutom de föremål som används för intag av narkotika och direkt 

stör den unges rehabilitering är vapen, tillhygge och andra liknande föremål 

som självfallet också är förbjudna eftersom dessa kan störa ordningen i 

hemmet och kan vara farliga för övriga intagnas eller personalens 

säkerhet.116  Det är av vikt att nämna att även dopningsmedel och medicin 

som vid oriktigt bruk kan skada den unge får omhändertas av personalen.  

 

Den omhändertagna egendomen får förverkas, tillställas person som den 

unge anvisar eller förvaras till utskrivningen, beroende på vad som är 

omhändertaget. Det ligger i sakens natur att omhändertagen narkotika och 

föremål som används för intagning av densamma inte skall lämnas tillbaka 

till den unge vid utskrivningen.117  

 

                                                 
114 Norström, C., Thunved, A., a. a., s. 277.  
115 Ibid. 
116 16 § LVU, prop. 1979/80:1 A, s. 599.  
117 Norström, C., Thunved, A., a. a. s. 278f. 
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Om sådan egendom som ovan nämnts påträffas i hemmet och ägaren är 

okänd har hemmets föreståndare rätt att omhänderta, förstöra eller sälja 

egendomen. Om egendomen säljs tillfaller medel som erhållits vid 

försäljningen staten.118  

 

5.1.1.6 Kroppsvisitering och ytlig kroppsbesiktning 
 

Kroppsvisitering avser undersökning av kläder, väskor och annat som den 

unge har med sig till hemmet. Ytlig kroppsbesiktning innebär granskning av 

den nakna koppen. Den som kroppsbesiktigas skall ta av sig kläderna och de 

synliga delarna av kroppen samt fotsulorna, håret och armhålorna granskas. 

Det bör påpekas att fullständig undersökning av kroppen, det vill säga 

kroppens håligheter, får endast genomföras om polis eller åklagare beslutat 

därom.119    

 

Åtgärder som kroppsvisitering och ytlig kroppsbesiktning får vidtas när den 

unge för första gången kommer till hemmet, efter permission eller vid 

återkomst efter annan frånvaro för att förhindra införsel av förbjudna 

föremål (se avsnitt 4.1.5 om förbjudna föremål) till hemmet. 

Kroppsvisitering får också ske under den unges vistelse på hemmet om det 

misstänks att han/hon har fått de ovannämnda föremålen i sin besittning vid 

exempelvis besök eller om det kan misstänkas att han/hon tänker rymma 

och därför har skaffat sig vapen.120  

 

5.1.1.7 Blod-, urin- och utandningsprov 
 

Den möjlighet till att utföra blod-, urin- och utandningsprover som SiS har 

är fastställd i 17 § a LVU. Förslaget har kommit från SiS därför att det i 

vissa fall finns behov av att kunna ålägga en intagen att lämna prov för 

kontroll av drogfriheten. Detta behov gäller framför allt vid intagning till 

                                                 
118 20 § LVU.  
119 Prop. 1979/80:1 A, s. 600. Se Fahlberg, G., Magnusson, N., a. a. (1999), s. 87 – 88.  
120 17 § LVU, prop. 1979/80:1 A, s. 599f., se även Norström, C., Thunved, A., a. a., s. 277f.  
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institutionen eller inför permission. Vid det första fallet gäller det att 

fastställa aktuellt missbruk samt avgiftnings- och andra 

behandlingsåtgärder. Om den intagne har droger i kroppen före 

permissionen ”kan den tilltänkta åtgärden innebära en uppenbar risk för 

rymning eller återfall till missbruk eller brott, vilket kan äventyra hela 

behandlingen”.121  

 

Den intagne är skyldig att efter uppmaning lämna urin-, blod- eller 

utandningsprov för kontroll om det kan misstänkas att han är påverkad av 

narkotika, alkoholhaltiga drycker, eller annat berusningsmedel.122 En 

liknande reglering av drogtest finns inom ramen för polisens befogenheter i 

samband med brottsutredningar. Det är viktigt att skilja dem åt. Polisens 

drogtester omfattar inte personer som är yngre än 15 år eftersom dessa inte 

är straffmyndiga. Reglerna i LVU sträcker sig längre än polisens eftersom 

tvångsvård inte handlar om styrkande av bevis vid misstanke om brott. Det 

handlar snarare om att ordna en bättre behandling. Därför finns det ingen 

nedre gräns för utförande av sådana tester på § 12-hemmen.123  

 

Förbud mot innehav av vissa föremål, kroppsvisitation och ytlig 

kroppsbesiktning samt krav på drogfrihet gäller samtliga intagna och får 

vidtas om det är nödvändigt för vårdens genomförande och för 

upprätthållande av ordningen på hemmet.124

 

5.1.1.8 Övervakning av brev och försändelser 
 

Denna befogenhet, reglerad i 19 § LVU, ger hemmets föreståndare rätt att 

öppna brev och andra försändelser som kommer till den unge men även dem 

som sänds från den unge. Det kan i vissa fall finnas anledning att kontrollera 

den unges post. Exempelvis kan det föreligga misstanke om att den unge i 

samråd med någon utanför hemmet planerar en rymning från hemmet eller 

                                                 
121 Prop. 2000/01:80, s. 117f. 
122 Ibid. 
123 Prop. 2000/01:80, s. 118.  
124 18 § LVU. Prop. 2000/ 01: 80, s. 119.  
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att den unge i brev eller paket får narkotika eller andra förbjudna föremål (se 

avsnitt 4.1.5 ovan). Den som har ansvar för vården har rätt att öppna och ta 

del av samtliga försändelser, både ankommande och avgående.125 Om man 

vid granskningstillfällen hittar egendom som inte får innehas skall 

egendomen omhändertas och, beroende på vad för slags egendom det 

handlar om, förstöras eller förvaras till den unges utskrivning.126   

 

Denna regel är inte undantagslös. Brevväxling mellan den unge och 

myndigheter, exempelvis socialstyrelsen, JO eller advokat granskas inte.127 

Det kan i vissa fall misstänkas att någon privatperson försöker skicka något 

till den unge men att han/hon, i avsikt att undvika kontrollen av försändelsen 

skickar den i myndighetens kuvert. I så fall kan man antingen be den unge 

att öppna den försändelsen i personalens närvaro eller i annat fall kontakta 

den avsändande myndigheten.128 Det är dock inte alltid säkert att 

myndigheter får lämna ut sådana uppgifter. Vissa uppgifter kan vara 

sekretessbelagda. Om så är fallet kan brevet genomlysas utan att öppnas.129  

Om det visar sig att myndigheten inte sänt brevet får det öppnas.  

 

5.1.2 Hem för vård av missbrukare 

Vård och behandling av missbrukare skall ges på särskilda, av staten 

utsedda, institutioner som är anpassade för missbrukarproblem (nedan 

kallade LVM-hem). Vård skall om socialnämnden anser det nödvändigt 

inledas på sjukhus.130 Skäl till det är att missbrukaren ofta är i dåligt fysiskt 

och psykiskt skick och i behov av avgiftning. Inte sällan får missbrukaren 

abstinensbesvär. Därför behöver han medicinsk hjälp och övervakning för 

att minska komplikationerna.131 Sjukhusets verksamhetschef skall informera 

chefen på institutionen där missbrukaren skall vistas om missbrukaren vill 

                                                 
125 Prop. 1979/80:1A, s. 601. 
126 Ibid. 
127 Prop. 1979/80:1A, s. 601.  
128 Norström, C., Thunved, A., a. a., s. 281. 
129 Barmstång, G., a. a., s. 326. 
130 24 § LVM. Norström, C., Thunved, A., a. a., s. 346.  
131 Prop. 1981/82:8, s. 85f.  
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eller redan har lämnat sjukhuset. Om missbrukaren fortfarande är på 

sjukhuset får sjukhuspersonal hindra honom från att lämna sjukhuset i 

väntan på att institutionschefen ordnar transport till institutionen.132    

 

Det finns två typer av LVM-hem för vård av missbrukare. Den ena som 

regleras i 22 § LVM, tar emot, inte bara de som tvångsvårdas enligt LVM, 

utan även personer som vårdas på frivillig väg enligt socialtjänstlagen. Den 

andra typen, utformad efter mönster i 12 § LVU (§ 12-hem), är avsedd för 

vård av personer som behöver stå under särskilt noggrann tillsyn, sådana 

som behöver kontinuerlig bevakning som stör vården för sig själva eller för 

andra.133  

 

På båda dessa hem får de intagna underkasta sig inskränkningar i de 

individuella friheterna och rättigheterna. De särskilda befogenheter som 

genom lagen tilldelats personalen på hemmen redovisas nedan.  

Det är av vikt att, innan jag går djupare in på de särskilda befogenheter säga 

att vissa befogenheter inte får tillämpas på samtliga LVM-hemmen. De som 

vistas på LVM § 22-hem får endast underkastas reglerna i 31 § (om 

förbjudna föremål) och 32 § (kroppsvisitering/kroppsbesiktning) LVM 

eftersom krav på drogfri miljö omfattar samtliga oavsett vårdform.    

 

5.1.2.1 De förbjudna föremålen 
 

En missbrukare som vistas på ett LVM-hem får inte inneha alkoholhaltiga 

drycker, narkotika, flyktiga lösningsmedel eller dopningsmedel. Han/hon får 

inte heller inneha föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk 

av narkotika eller sådant som kan störa ordningen i hemmet eller äventyra 

andra intagnas eller personalens säkerhet. Större penningsummor kan 

omhändertas för att minska risk för införsel av narkotika på anstalten.134 

Med pengar avses även bankkort. Identifikationshandlingar likställs med 

                                                 
132 Norström, C., Thunved, A., a. a., s. 346. 
133 23 § LVM. Norström, C., Thunved, A., a. a., s. 344. Se prop. 1981/82:8, s. 95. 
134 JO 1995/96 s. 294f. Anmälan mot ett LVM-hem för ingripanden mot de intagna när de 
vägrar lämna urinprov samt omhändertagande av de intagnas pengar.   
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bankkort och kontanta medel eftersom de möjliggör uttag av pengar i baken. 

Därför kan även identifikationshandlingar omhändertas.135   

  

5.1.2.2 Kroppsvisitation och kroppsbesiktning 
 

”Om det anses påkallat, får den som vårdas enligt denna 

lag kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbesiktigas, när han 

kommer till LVM-hemmet, […].”136

 

Kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning får göras också under vistelsen 

på hemmet om det uppkommer misstanke om att narkotika kommer att 

påträffas på den intagne som kroppsvisiteras/kroppsbesiktigas. Denna 

befogenhet får endast utövas av personalen på hemmet och inte av 

sjukhuspersonal om den intagne ligger på sjukhus på grund av 

avgiftningsbehov.137 Kroppsvisitation och kroppsbesiktning får göras av 

polisen om missbrukaren befinner sig på häktet men då sker det enligt annan 

lagstiftning och inte med stöd av LVM.138 Åtgärdernas tillämpning på 

besökare behandlas nedan i avsnitt 5.1.2.4.   

 

5.1.2.3 Blod-, urin- och utandningsprov 
 

Denna befogenhet får av personalen nyttjas endast om det föreligger 

välgrundad misstanke om en intagens alkohol- eller narkotikapåverkan.  

  

Kontroll kan ske vid intagning för att fastställa det aktuella missbruket och 

för att bestämma behandlingsform. Annat tillfälle vid vilket prov kan vara 

lämpligt att ta är vid placering i en mer öppen vårdform.  

 

                                                 
135 Norström, C., Thunved, A., 353. 
136 32 § LVM. Egna kursiveringar. För innebörden i kroppsvisitation samt ytlig 
kroppsbesiktning se avsnitt 4.1.1.6 s. 27 med hänvisningar.  
137 Prop. 1981/82:8, s. 94.  
138 Lag (1976:371) om behandling av häktade och anhållna. 
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Ett positivt test kan tyda på att den tilltänkta överflyttningen till annan 

vårdform inte är det bästa för den intagne. Om ett test efter sållningsanalys 

visar positivt resultat skall en uppföljande verifikationsanalys göras för att 

den intagne inte blir oskyldigt misstänkt.139 Ett positivt prov eller vägran att 

lämna sådant prov får inte utgöra bestraffningsgrund eller medföra 

indragning av förmåner.140 De som frivilligt vårdas på en institution 

omfattas inta av denna bestämmelse.141

 

5.1.2.4 Telefonkontakt och besök  
 

Denna befogenhet har överförts från G. SoF.  

 

”Den som vårdas enligt denna lag i ett LVM-hem har rätt 

att ringa och ta emot telefonsamtal samt besök i den 

utsträckning som lämpligen kan ske[…]”.142  

 

Det anges tydligt i lagen att denna rättighet inte är oinskränkt. 

Institutionschefen fattar beslut om vad som är lämplig utsträckning.143 

Bedömning om vad som är lämplig utsträckning sker med hänsyn till vården 

eller ordningen vid hemmet. Utgångspunkten för begränsning skall vara vad 

som är praktiskt möjligt och vad som är lämpligt för den intagne utifrån 

vårdens syfte och resultat. Telefonsamtal och besök får vägras om dessa 

skulle äventyra vården eller säkerheten vid hemmet.144 Den som besöker en 

intagen får också underkastas kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning 

för att förhindra införsel av narkotika och andra förbjudna medel till 

                                                 
139 Prop. 2000/01:80, s. 117f.  
140 JO 1995/96, s. 294ff. Se även JO 1993/94, s. 302 som behandlar frågan om personalens 
möjlighet att kroppsvisitera/kroppsbesiktiga en besökare och begära att han skall lämna 
urinprov. 
141 Norström, C., Thunved, A., a. a., s. 355. 
142 33 § a LVM. Skälet till överföringen från G. SoF anges not 109.  
143 Jfr. begränsning i den unges rätt att ringa och ta emot telefonsamtal i avsnitt 4.1.1.2 s. 25 
med hänvisningar. 
144 Prop. 2000/01:80, s. 178. Se även Norström, C. , Thunved, A., a. a., s. 357. 
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hemmet. En besökare får dock inte tvingas att lämna urin- eller blodprov 

och liknande.145

 

5.1.2.5 Begränsning av rörelsefrihet, låsbara enheter samt 
avskildhet från andra intagna 
 

En missbrukare som vårdas på ett LVM-hem får hindras att lämna hemmet 

och i övrigt underkastas den begränsning av rörelsefrihet som är nödvändig 

för vårdens genomförande. Dessutom får han/hon beredas vård inom en 

låsbar enhet om det är nödvändigt med hänsyn till hans/hennes egen, 

personalens eller övriga intagnas säkerhet eller för att hindra honom/henne 

att avvika från hemmet. Om den intagne är våldsam på grund av att han/hon 

är narkotikapåverkad och inte går att kontrolleras får han/hon avskiljas från 

de övriga som vistas på hemmet.146  

 

Denna bestämmelse är utformad dels efter mönster av motsvarande regel i 

15 § LVU, dels efter överföring av bestämmelser i G. SoF. 

 

De konkreta tvångsåtgärderna är inte preciserade i lagen. Socialberedningen 

menade att utgångspunkten måste vara att inte använda tvångsmedel annat 

än i undantagssituationer och att den intagne skulle få så stor personlig 

frihet som det är möjligt under förutsättning att det inte stör vårdens 

genomförande.147

  

Den andra åtgärden, att placera den intagne vid en låsbar enhet har till syfte 

att stärka säkerheten vid hemmet, inte bara den intagne personligen utan 

även de övriga intagnas samt personalens säkerhet. Dessutom får den 

intagne placeras på låsbar enhet när det finns risk att han/hon kommer att 

försöka avvika från hemmet. Placering vid en sådan enhet får vara under 

högst två månader. I undantagsfall får vårdtiden på den låsbara enheten pågå 

                                                 
145 JO 1993/94, s. 302f.   
146 34 § LVM. Bestämmelsen skyddar både de övriga intagna och personalen. 
147 SOU 1981:7, s. 57, prop. 1981/82:8, s. 58. 
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längre om särskilda behandlingsskäl talar för det under förutsättning att den 

intagne ges möjlighet att vistas i mer öppen vårdform, exempelvis 

regelbundna promenader, utflykter och andra aktiviteter utanför hemmet.148  

Beslut om att avskilja den intagne från de övriga intagna på grund av hans 

våldsamma uppträdande fattas av institutionschefen. Den intagne får inte 

hållas avskild längre ”än vad som är oundgängligen nödvändigt”149 dock 

högst under 24 timmar i sträck.150      

 

5.1.2.6 Kontroll av brev och försändelser 
 

Personalen får kontrollera inkomna brev och försändelser till den intagne. 

Meningen med denna befogenhet är att hålla narkotika och andra 

berusningsmedel utanför institutionen och avser endast inkommande 

försändelser och brev, inte sådant som den intagne själv sänder iväg. 

Försändelser bör alltid öppnas i den intagnes närvaro.151  

 

I ett fall har JO uttalat sig om denna åtgärd.  

”Kontroll syftar främst till att hålla berusningsmedel 

utanför institutionen. Granskningen bör därför inriktas på 

och begränsas till att avse de försändelser som kan 

misstänkas innehålla berusningsmedel eller något annat 

som den intagne enligt bestämmelserna i lagen inte får 

inneha.”152  

 

Brev får granskas endast när det finns grundad anledning att misstänka att 

det innehåller något av förutnämnda förbjudna medel. Brev från 

myndigheter samt advokat eller juridiskt ombud får endast granskas i 

undantagsfall, till exempel om det finns anledning att misstänka obehörig 

                                                 
148 Prop. 2000/01:80, s. 121. 
149 34 §, 4 st LVM. 
150  Norström, C., Thunved, A., a. a., s. 358f.  
151 Prop. 1981/82:8, s. 96f. 
152 JO 1989/90, s. 264f. 
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användning av kuvert. Granskningen skall inriktas på att upptäcka narkotika 

och inte att läsa de granskade breven.153   

 

5.1.3 Lag om vård av unga; en förebild för lag om vård av 

missbrukare 

Vård av barn och unga samt vuxna missbrukare styrs i princip av 

socialtjänstlagen. När en person tvångsvårdas, oavsett om det handlar om 

barn eller vuxna styrs vården enligt regler i LVU respektive LVM.  

Dessa lagar innehåller särskilda regler, de så kallade särskilda 

befogenheterna, som ger möjligheter till något längre gående åtgärder mot 

de intagna. Under de särskilda befogenheterna faller vissa begränsningar 

såsom begränsning av rörelsefriheten exempelvis inlåsning eller 

avskiljandet från övriga intagna, begränsat antal telefonsamtal och besök, 

samt kroppsvisitation/ytlig kroppsbesiktning och urin-, blod och 

utandningsprover för att säkra drogfriheten på institutionen. Även 

granskning av brev och försändelser görs för att hindra narkotikainförsel till 

institutioner och eventuella rymningsförsök.  

 

Tillämpning av dessa åtgärder beslutas av respektive institutionschef. 

Åtgärderna skall dessutom tillämpas med stor hänsyn och försiktighet och 

inte får sträcka sig längre än vad som är absolut nödvändigt för att vården 

skall kunna genomföras och ordningen på hemmet kunna hållas. 

 

LVU är i förhållande till LVM något strängare. Ett klart exempel är 

granskning av brev och försändelser. Enligt LVM får man endast granska, 

(inte läsa) inkommande post, och detta endast när det föreligger misstanke 

om otillåtet innehåll i brev och försändelser.154 Denna befogenhet tillåter 

inte personalen att regelmässigt öppnar och läser samtliga inkomna 

försändelser till de intagna. Enligt LVU får man läsa brev, både de som 

skickas till och från den intagne. Det innebär alltså kontroll av all post som 

                                                 
153 Prop. 1981/82:8, s. 97. Kuvert från myndigheter är märkta med dess stämpel.  
154 Kursivering utförd för att lägga betoning på vad man får respektive inte får göra.  
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rör den intagne. Posten på LVU-hem kontrolleras för att både hindra 

införsel av förbjudna föremål till hemmen men även för att upptäcka 

eventuella rymningsplaner. Jag antar att de intagna på LVU-hem är mer 

rymningsbenägna än de på LVM-hem, eftersom denna skillnad föreligger.   
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6  De särskilda befogenheterna 
i förhållande till grundlagen och 
den internationella rätten – en 
analys 

I detta kapitel tar jag upp de medborgerliga fri- och rättigheterna och 

friheterna som regleras i både regeringsformen (RF) och den europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande 

friheterna (nedan Europakonventionen).155  

 

6.1 Regeringsformen 

I RF 2 kap. regleras de grundläggande fri- och rättigheterna. Dessa regler 

skyddar den enskilde individen mot det allmänna. Med det allmänna menas 

i första hand de organ som tar hand om rättsskipning och förvaltning men 

även riksdagen, regeringen samt förvaltningsmyndigheter och kommuner. 

Rättigheter som delvis berörs i detta arbete, de så kallade kroppsliga fri- och 

rättigheter, behandlas i 4 – 8 § § i det ovannämnda kapitlet. Huvudregeln är 

att grundläggande fri- och rättigheter inte får inskränkas. Denna regel är 

dock inte undantagslös. Dessa rättigheter får inskränkas men endast genom 

lagstiftning. Eftersom rättigheterna delas in i absoluta och relativa, skiljer de 

sig i det hänseendet att inskränkning av de absoluta endast får meddelas 

genom grundlagsändring (vilket förutsätter folkomröstning156). De som hör 

                                                 
155 Eftersom arbetet skulle vara för omfattande och dessutom sträcka sig utanför detta 
ämnes ramar har jag bestämt mig för att undersöka huruvida de särskilda befogenheterna 
strider mot grundlagen eller Europakonventionen. Endast de regler som tar upp 
frihetsberövande, kroppsliga ingrep på den enskilde individen samt postkontroll behandlas.   
156 Jfr. 8 kap. 15 § RF. 
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till de relativa fri- och rättigheterna får inskränkas genom lag eller annan 

författning.157  

 

Skydd mot bland annat kroppsvisitation och undersökning av brev eller 

annan förtrolig försändelse regleras i 2 kap. 6 § RF: 

 

”Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot 

påtvingat kroppsligt ingrepp […]. Han är därjämte 

skyddad mot kroppsvisitation […] samt undersökning av 

brev eller annan förtrolig försändelse[…]”.158      

 

I bestämmelsen fastställs att den enskilde är genom grundlagen skyddad mot 

kroppsliga ingrepp, såsom kroppsvisitation och annat påtvingat kroppsligt 

ingrepp samt undersökning av brev och försändelser, så kallad förtrolig 

kommunikation med andra. Med annat påtvingat kroppsligt ingrepp avses 

främst våld mot människokroppen men även läkarundersökningar och till 

exempel blodprovstagning.159

 

”Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot 

frihetsberövande.”160

 

Bestämmelsen avser i första hand den enskildes rörelsefrihet, det vill säga 

att den enskilde inte får hindras att röra sig fritt inom riket. Det innebär dock 

inte att den enskilde får bruka sin grundläggande frihet för att på så sätt 

åsidosätta andra regler, till exempel trafikföreskrifter. Exempelvis faller 

                                                 
157 Prop 1973:90, s. 195. Man ansåg att det måste finnas en möjlighet till inskränkning av 
den enskildes personliga friheter för att förebygga och beivra brott eller för att kunna 
bereda personer erforderlig vård. Begränsningen av dessa rättigheter och friheter är 
fastställd i 2 kap. 12 § RF. Jag har valt att inte mer ingående behandla vilka rättigheter är 
absoluta resp. relativa. Mer om dessa rättigheter och begränsningar se Strömberg, Håkan: 
Sveriges författning,  uppl. 15, Studentlitteratur, Lund 1997, s. 73 – 89.  
158 2 kap. 6 § RF.  
159 Kroppsvisitation avser undersökning av en persons kläder och medhavda väskor. 
Begreppet har behandlats under avsnittet om särskilda befogenheter. Prop. 1973:90, s. 95 – 
96 och s. 242. Se även prop. 1975/76:209, s. 122. 
160 2 kap. 8 § RF.  
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värnplikt, annan tjänsteplikt samt tvångsomhändertagande under detta 

begrepp.161  

  

Rättigheter som den enskilde har enligt dessa bestämmelser hör till de 

relativa och, som redan nämnts, får dessa inskränkas genom lag eller annan 

författning.162 Inskränkningar får dock endast göras för att tillgodose 

ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Dessutom får de 

aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har 

föranlett inskränkningen.163  

 

6.2 Europakonventionen 

Europarådet och dess stadga bildades i slutet av 1940-talet. I stadgan 

prioriterades stärkandet av de mänskliga rättigheterna och friheterna som 

kränktes under början av 1940-talet (andra världskriget). De stater som 

undertecknade stadgan, däribland Sverige, fick i uppgift att i samverkan 

främja respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. År 

1950, efter effektivt arbete utarbetades Europeiska konventionen angående 

skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, ett 

bindande dokument till skydd för de enskildas rättigheter och friheter.  

Europakonventionen är en så kallad sluten konvention. Den kan endast 

tillträdas av stater som är medlemmar av Europarådet (endast europeiska 

stater).164  

 

Främsta ansvaret för att rättigheterna som säkerställs i Europakonventionen 

skall respekteras åvilar de enskilda medlemsstaterna. Sverige har 

inkorporerat Europakonventionen med svensk rätt165. Det har dock redan 

                                                 
161 Prop. 1973:90, s. 241f. 
162 2 kap. 12 § RF.  
163 2 kap. 12 §, 2 st RF.  
164 Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. En kommentar till 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, uppl. 2:1, Nordstedts Juridik AB, 
Stockholm 2002, s. 11 och 21 – 22.   
165 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen ang. skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna.  

 58



tidigare i svensk praxis uttalats att eftersom RF tillkom efter att den 

ratificerats i svensk rätt överensstämmer dess regler med konventionens.166  

 

Liksom RF behandlar jag Europakonventionen endast i det hänseendet vad 

gäller de bestämmelser som direkt rör de mänskliga rättigheterna och 

friheterna som kränkts genom bestämmelserna i LVU och LVM (de 

särskilda befogenheterna).  

 

I konventionens artikel 5 skyddas den enskildes rätt till personlig frihet. 

Enligt bestämmelsen har var och en rätt till frihet och personlig säkerhet. 

Denna bestämmelse är dock inte absolut. Man får berövas sin frihet i vissa, i 

konventionen angivna fall. Frihetsberövandet skall ske i den ordning som 

anges i lagen.167 Enligt min mening är de, för arbetet, mest relevanta 

punkterna d och e. 

”Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet. 

Ingen får berövas friheten utom i följande fall och i den 

ordningen lagen föreskriver: […] 

d) när en underårig genom ett lagligen meddelat beslut är 

berövad friheten för att undergå skyddsuppfostran eller för 

att inställas inför behörig rättslig myndighet,  

e) när någon lagligen berövad friheten […] därför att han 

är psykiskt sjuk, alkoholmissbrukare, missbrukare av 

droger eller lösdrivare, 

[…]”.168  

  

För att man skall kunna åberopa artikel 5: 1 d) krävs, som Danelius skrivit i 

sin kommentar till Europakonventionen, att: ”den unge erhåller en 

behandling och fostran som är avpassad till dennes personliga situation”.169  

 

                                                 
166 Danelius, H., a. a., s. 37. NJA 1981 s. 1205.    
167 Europakonventionen art. 5.  
168 Europakonventionen art. 5: 1 d) och e). 
169 Danelius, Hans, a. a., s. 109. Författaren anger vidare ett rättsfall som prövats av 
Europadomstolen (Boumar mot Belgien) där man omhändertagit ett barn utan att kunna 
erbjuda honom adekvat behandling.   

 59



Frihetsberövande på grund av missbruk av alkohol och narkotika har inte 

behandlats närmare i kommentarerna till konventionen. Jag antar att det är 

möjligt och att dra en parallell med omhändertagande av unga. Det 

viktigaste är att man frihetsberövar med stöd i lagen och att den enskilde 

som drabbas erhåller adekvat vård under den tiden då han är frihetsberövad.  

 

”1. Var och en har rätt till respekt för privat- och 

familjeliv, sitt hem och korrespondens.”170

   

Rätten som den enskilde har enligt denna artikel är exempelvis rätt till 

skydd mot husrannsakan, brevkontroll samt telefonavlyssning. De två sista 

rättigheterna ingår rätt till respekt för korrespondens.171 Telefonavlyssning 

används för att fånga upp samtal mellan personer. Liksom telefonavlyssning 

utgör kontroll av brev och andra skriftliga meddelanden ett kraftigt intrång i 

den personliga sfären. Sådana kontroller, både när det gäller telefon och 

brev, är i viss mån försvarliga. Exempelvis kan dessa intrång göras i syfte 

till att hindra brott eller till att säkerställa att brev inte innehåller farliga 

ämnen.172  

 

Liksom artikel 5 är artikel 8 i konventionen inte heller undantagslös. Enligt 

punkt 2 får en offentlig myndighet inskränka rätten till privat- och familjeliv 

om det sker lagligt (med stöd i inhemsk lag). Dessutom skall det anses vara 

nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, i förebyggande syfte för att 

säkra ordningen, skydda hälsa och moral eller andra personers fri- och 

rättigheter. Denna inskränkning kräver också tillämpning av 

proportionalitetsprincipen. Det innebär att ”inskränkningen i den 

grundläggande rättigheten måste vidare stå i rimlig proportion till det syfte 

som skall tillgodoses genom inskränkningen”.173  

                                                 
170 Europakonventionen art. 8:1. Denna artikel anger inte vilka rättigheter den enskilde har. 
Privatliv är delvis reglerat i andra artiklar såsom artikel 3, 5 och 9. Det anges i Danelius 
kommentarer att artikel 8 fastställer de rättigheter som den enskilde skall ha utöver de i de 
ovan angivna artiklarna. Se mer i Danelius, H., a. a., s. 261.    
171 Danelius, H., a. a., s. 270ff. 
172 Danelius, H., a. a., s. 273f. Jag antar även om författaren inte nämnt det i sina 
kommentarer, att artikeln skyddar också andra försändelser såsom paket av olika slag.   
173 Danelius, H., a. a., s. 264.  
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6.3 Slutsatser  

Efter att jag tittat närmare på både de särskilda befogenheterna, 

regeringsformen och Europakonventionen gör jag följande bedömning. 

 

Regeringsformen innehåller två typer av medborgerliga friheter och 

rättigheter, de absoluta och de relativa rättigheterna. Enligt 2 kap. 12 § RF 

får dessa inskränkas antingen genom ändring av grundlagen, vilket kräver 

folkomröstning eller genom vanlig lag eller annan författning. Det skiljer 

något mellan vår RF och Europakonventionen. Enligt Europakonventionen 

får man göra inskränkningar av de mänskliga rättigheterna endast genom 

lag. Någon annan författning än lagen är således inte tillräckligt för att de 

grundläggande rättigheterna skulle kunna inskränkas.  

 

Tvångsomhändertagande av båda grupperna är reglerat i lagen ( LVU 

respektive LVM). Dessa lagar tillämpas när andra möjligheter är uteslutna. 

 

Tillämpning av de särskilda befogenheterna innebär faktiskt en 

inskränkning av de grundläggande fri- och rättigheterna. De rättigheter hör 

till de relativa rättigheter. Som jag redan angett får dessa inskränkas genom 

lag. Både när det gäller unga och vuxna missbrukare är det lagfäst att 

intrång i den enskildes privatsfär, under vissa förutsättningar, är tillåtet. Det 

anges att reglerna får åberopas med stor försiktighet och endast i 

undantagssituationer. Dessutom skall dessa begränsningar, framförallt 

begränsning av rörelsefriheten, inte sträcka sig längre än det absolut är 

nödvändigt. Hänsyn skall tas till syfte och resultat av vården och 

behandlingen på de särskilda hemmen, ordningen vid hemmen och 

säkerheten, både den enskildes, de övriga intagnas samt personalens 

säkerhet.       

     

Före år 2000 fanns vissa befogenheter (begränsning av telefonsamtal och 

besök, möjlighet till användning av låsbara enheter och avskiljande från 
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övriga intagna samt blod-, urin- och utandningsprov) i G. SoF. Eftersom 

Sverige ratificerat Europakonventionen fanns det behov av att överföra de 

regler som avser inskränkningar från förordningen till respektive lag. 

 

Europakonventionen innehåller dock inte någon reglering av 

kroppsvisitation. I det hänseendet sträcker sig skyddet i regeringsformen 

längre än i konventionen. Kroppsliga ingrepp är tillåtna om 

förutsättningarna i 2 kap. 12 § RF. Därför är jag av den åsikten att eftersom 

regeln inte finns i konventionen kan den inte strida mot de mänskliga 

rättigheterna som är föreskrivna där. Sverige var en av de första 

medlemmarna i Europarådet och en av de första staterna som undertecknat 

konventionen. Därför anser jag att även lagstiftaren inte var av den avsikten 

att skapa en lagstiftning som skulle strida mot den undertecknade 

konventionen.         

 

Även om min första reaktion på de särskilda befogenheterna var att de är 

alldeles för långtgående är jag av en annan uppfattning, nu när jag undersökt 

saken närmare. Jag anser att den svenska lagstiftningen uppfyller de i både 

regeringsformen och Europakonventionen uppställda kraven för att det skall 

anses vara tillåtet att göra de i LVU respektive LVM angivna 

inskränkningarna. 

 

Förutom det direkta stödet i lagen, anser jag att åtgärder som vidtas i 

samband med ett tvångsomhändertagande företas med hänsyn till den 

enskilde personens bättre levnadssituation och förhållande i övrigt.174       

                                                 
174 Med förhållande i övrigt menar jag familjeförhållanden och förhållanden med 
omgivningen. 
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