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Summary 

The basic idea for social welfare in Sweden is that the needed interventions 

are to be initiated on a voluntary basis. However in some particular 

situations a forced intervention against the individual must be an available 

way of action for society. One such particular situation is when children and 

juveniles are put in harms way, either from an abusive domestic situation or 

from their own behavior, and consent for treatment is missing. According to 

the Care of Young Persons Act (LVU), society then has the power to 

intervene. 

 

This essay aim to describe the prerequisites for compulsory care according 

to LVU. The main focus has been the prerequisites for compulsory care in 

those cases where the juveniles own behavior was the cause for compulsory 

care of said individuals, which is regulated by 3 § LVU. The presentation 

has foremost taken aim at the expression other socially disruptive behavior, 

what meaning the legislator intends the expression to carry and how it is 

interpreted in an actual situation. According to the preparatory works a 

socially disruptive behavior is a behavior that deviates from the set general 

norms in society. An example is when the juvenile stay in bad 

environments. It further demands, for compulsory care to be actualized, that 

there is a substantial risk for the juvenile’s health or personal development 

due to this behavior. The juvenile's own good is paramount when decisions 

are taken according to LVU. 

 

It has been determined in practice that a manifestation of a neuropsychiatric 

functional disorder shall not be regarded as such a socially disruptive 

behavior as is intended in 3 § LVU. This ruling has drawn reactions, among 

other things it has been pointed out that it is hard to identify when a 

behavior is caused by a neuropsychiatric functional disorder or when this 

behavior is not caused by that at all. At the same time a study, that was 

made later in the same year of this ruling, showed that the welfare 

committee had continuously placed juveniles with neuropsychiatric 

functional disorders in accordance to LVU, and that many welfare 

committee chairmen was not aware of the new legal usage of LVU. This 

acknowledges the need to further review the legislation and in such to 

eliminate any future problems and make sure that the best tools are available 

to help the juveniles. A study from Karolinska Institutet, that comprise of 

inmates at Norrtälje correctional facility, showed that a lot of the inmates 

had untreated ADHD and addiction problems. Leading to that, the society 

being able to treat young people with neuropsychiatric functional disorders, 

is of outmost importance. 

 

A synoptic description of the Norwegian regulation in the field has also 

been made to further exemplify how a country, which in many aspects is 

very similar to Sweden, has chosen to shape its legislation. The description 

points to the Swedish and Norwegian regulations being very similar. The 
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Norwegian counterpart to 3 § LVU is found in § 4-24 barnevernloven. In § 

4-24 barnevernloven there are three situations given where society is 

warranted to intervene due to the juvenile's own behavior. They are as 

follows: serious or repeated criminality, continuous drug addiction and in 

other ways. In other ways intend to round up the types of situations that the 

Swedish counterpart other socially disruptive behavior does. The juvenile's 

own good is again paramount for any rulings in both Swedish and 

Norwegian law. 
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Sammanfattning 

Utgångspunkten i svensk socialvård är att insatser ska ske på frivillig väg. I 

vissa fall måste dock samhället ha möjlighet att använda tvång mot den 

enskilde. Ett sådant tillfälle är när barn och unga far illa, antingen på grund 

av missförhållanden i hemmet, eller på grund av eget beteende, och 

samtycke till vård saknas. Samhället kan då ingripa med stöd av lag 

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

 

Uppsatsen syftar till att beskriva förutsättningarna för tvångsvård enligt 

LVU. Fokus har varit förutsättningarna för tvångsvård i de fall det är den 

unges eget beteende som ligger till grund för ett tvångsomhändertagande, 

vilket regleras i 3 § LVU. Framställningen har främst tagit sikte på uttrycket 

något annat socialt nedbrytande beteende, vilken innebörd lagstiftaren 

menar att uttrycket ska ha och hur det har tolkats i praxis. Enligt förarbetena 

är ett socialt nedbrytande beteende ett beteende som avviker från samhällets 

grundläggande normer. Som exempel anges att den unge vistas i olämpliga 

miljöer. Vidare krävs, för att tvångsvård ska aktualiseras, att det finns en 

påtaglig risk för att den unge hälsa eller utveckling skadas av beteendet. Det 

är barnets bästa som ska vara avgörande vid beslut enligt LVU.  

 

I praxis
1
 har slagits fast att ett beteende som är en yttring av ett 

neuropsykiatriskt funktionshinder inte ska betraktas som ett sådant socialt 

nedbrytande beteende som avses i 3 § LVU. Avgörandet har väckt 

reaktioner, bland annat har påpekats att det är svårt att avgöra när ett 

beteende är en yttring av ett neuropsykiatriskt funktionshinder och när 

beteendet inte alls beror på detta.  Samtidigt visade en undersökning som 

gjordes senare det år då domen avkunnades att socialnämnderna fortsatt att 

placera ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder enligt LVU, och 

att många socialnämndsordföranden inte ens kände till den nya 

rättspraxisen. Detta visar på behovet av att lagstiftningen ses över så att 

möjlighet finns att hjälpa dessa ungdomar på bästa sätt för att förhindra 

problem i framtiden. En studie från Karolinska Institutet, som innefattat 

intagna på Norrtäljeanstalten, visade att många av de intagna hade 

obehandlad ADHD och missbruksproblem. Att samhället har möjlighet att 

vårda unga med neuropsykiatriska funktionshinder tidigt är således mycket 

viktigt. 

 

En översiktlig beskrivning av den norska regleringen på området har också 

gjorts för att exemplifiera hur ett land, som i många avseenden är väldigt 

likt Sverige, valt att utforma sin lagstiftning. Av beskrivningen framgår att 

den norska och svenska regleringen är snarlika. Den norska lagens 

motsvarighet till 3 § LVU återfinns i § 4-24 barnevernloven. I § 4-24 

barnevernloven anges tre tillfällen då samhället kan ingripa på grund av den 

unges eget beteende. Det är vid alvorlig eller gjentatt kriminalitet, 

vedvarende misbruk av rusmidler samt på annen måte. På annen måte avser 

                                                 
1
 RÅ 2010 ref 24, se avsnitt 4.1.2 för en redogörelse av fallet 



 4 

att fånga upp den typen av situationer som i den svenska lagen benämns 

som något annat socialt nedbrytande beteende. Avgörande i såväl den 

svenska som norska lagen är vad som är bäst för barnet. 
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Förord 

Det är med en viss känsla av vemod, men mest med glädje och optimism 

inför framtiden, som jag nu sätter punkt för det sista arbetet under mina nio 

terminer på juristprogrammet. Jag vill främst tacka min handledare, 

professor Titti Mattsson, för värdefulla synpunkter, stöttning och glada 

tillrop under arbetets gång. Jag vill även tacka min sambo Joakim som 

bidragit med såväl uppmuntran som korrekturläsning. Slutligen vill jag 

också tacka min familj och vänner för stöttning, inte bara under 

uppsatsperioden utan genom hela utbildningen. Tack! 

 

 

Lund maj 2012  

 

Anna Lindahl 
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1 Inledning  

Under 2010 var 6200 barn i Sverige föremål för vård enligt LVU. Cirka 56 

procent av dessa tvångsvårdades med hänvisning till brister i hemmiljön, 36 

procent på grund av eget beteende och cirka nio procent med hänvisning till 

både brister i hemmiljön och eget beteende.
2
 Att tvångsomhänderta ett barn 

är en mycket allvarlig åtgärd. Det är därför av största vikt att 

förutsättningarna för när ett tvångsomhändertagande ska kunna ske, är noga 

reglerade och preciserade i lag.  

 

2010 kom en dom
3
 som behandlade frågan huruvida en ung flicka som är 

diagnostiserad med ADHD och autismspektrumstörning uppvisar ett sådant 

socialt nedbrytande som avses i 3 § LVU. Högsta förvaltningsdomstolen 

slog i det fallet fast att det inte är möjligt att tvångsvårda en person med stöd 

av bestämmelsen om socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU, om den unges 

beteende helt beror på ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Ungefär en 

procent av alla barn, alltså cirka 15 000 barn i Sverige, har ett 

autismspektrumtillstånd av något slag.
4
 Vidare finns det studier som visar 

att ungefär fem procent av barn i skolåldern har ADHD.
5
 2010 publicerades 

en studie, utförd av forskare vid Karolinska Institutet, som visade att ADHD 

var en vanlig diagnos hos långtidsdömda män inom kriminalvården. Av 

studien framgår att de långtidsdömda med ADHD ej fått behandling och 

stöd för sina funktionshinder. Missbruk är också vanligt vid obehandlad 

ADHD, och alla de intagna med diagnosen som deltagit i studien hade haft 

missbruksproblem.
6
 Samhällets möjligheter att kunna hjälpa barn och unga 

med funktionshinder, för att förhindra framtida problem med exempelvis 

kriminalitet och missbruk, är därför en mycket intressant aspekt att 

undersöka.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att belysa 3 § LVU, som reglerar de fall då det är 

den unges egna beteende som ligger till grund för ett 

tvångsomhändertagande. Tyngdpunkten kommer att ligga på uttrycket 

”något annat socialt nedbrytande beteende”, vilken innebörd lagstiftaren 

menar att uttrycket ska ges och hur det har tolkats i praxis. Med anledning 

                                                 
2
 Socialstyrelsen. Barn och unga – insatser år 2010. Vissa insatser enligt socialtjänstlagen 

(SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). s. 21 f 
3
 RÅ 2010 ref 24, se avsnitt 4.1.2 för en redogörelse av fallet  

4
 Socialstyrelsen. Barn som tänker annorlunda. Barn med autism, Aspergers syndrom och 

andra autismspektrumtillstånd. 2010. s. 19 
5
 Socialstyrelsen. Barn som utmanar. Barn med ADHD och andra beteendeproblem. 2010. 

s. 19 
6
 http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&a=114117&l=sv&newsdep=130 hämtad 2012-05-

17 

http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&a=114117&l=sv&newsdep=130
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av den prejudicerande domen från 2010 kommer jag att behandla 

möjligheten att bereda unga med funktionshinder tvångsvård.  

 

Vidare kommer jag att undersöka den norska lagstiftningen vad gäller 

tvångsvård i de fall det är den unges eget beteende som ligger till grund för 

ett ingripande. Eftersom Sverige och Norge är länder som på många sätt 

liknar varandra, är det intressant att se hur Norge valt att reglera denna 

fråga. Ser regleringen likadan ut som i Sverige eller har de valt en annan 

modell, och vad kan vi i så fall dra för lärdomar av det? 

 

 

Frågeställningen blir således: 

 

Vad innebär ”något annat socialt nedbrytande beteende” enligt 3 § LVU? 

 

Hur har ”något annat socialt nedbrytande beteende” tolkats i praxis? 

 

Vilka möjligheter finns att tvångsvårda unga med funktionshinder? 

 

Hur har Norge valt att reglera frågan om tvångsvård i de fall det är den 

unges eget beteende som ligger till grund för ett ingripande? 

 

1.2 Metod och material 

För att kunna besvara ovanstående frågor kommer jag att använda mig av en 

traditionell juridisk metod, vilket innebär studier av lagtext, förarbeten, 

praxis och doktrin. För att utreda innebörden av uttrycket något annat socialt 

nedbrytande beteende kommer tyngdpunkten främst att ligga på förarbeten 

och praxis. Vid studien av hur regleringen ser ut i Norge kommer jag att 

använda mig av förarbeten och doktrin. Beskrivningen av den norska rätten 

kommer inte att bli lika omfattande som den svenska utan syftar främst till 

att exemplifiera hur frågan om tvångsvård av unga regleras i ett annat land 

för att se vilka eventuella lärdomar som kan dras av deras reglering.  

 

Rättssäkerhetsperspektivet kommer att utgöra en viktig del i uppsatsen. 

Utmärkande för en rättsstat är att medborgarna har ett rättsligt skydd såväl 

mot enskilda som mot staten. Makten som det offentliga utövar regleras 

”inom en rättslig ram”. Detta leder till förutsebarhet och betecknas som 

formell rättssäkerhet. Vad gäller formell rättssäkerhet vägs dock inte etiska 

aspekter in. Rättskipning och myndighetsutövning i en rättsstat bör kunna 

förutses med vägledning av rättsreglerna. Förutsebarheten måste dock även 

”vägas samman med andra etiska värden”. Avvägningens resultat är det som 

leder fram till materiell rättssäkerhet. Beslut som innefattar rättsskipning 

eller myndighetsutövning ska kunna förutses med hjälp av lagen, och vara 

”förenliga med ett hänsynstagande till andra etiska värden”.
7
  

                                                 
7
 Peczenik, Aleksander. Juridikens teori och metod. Fritzes Förlag AB. Stockholm 1995. s. 

11 f  



 9 

 

Beträffande socialrättsliga beslut finns fyra tillvägagångssätt för att 

analysera rättssäkerhet. Man kan dels undersöka i vilken utsträckning de 

materiella reglerna är formulerade så att de blir enkla att tillämpa och inte 

möjliggör godtycklighet. Man kan också se närmare på de processuella 

reglerna. Bestämmelser om exempelvis möjlighet till insyn i den rättsliga 

processen ger trygghet för den enskilde. De två övriga sätten att studera 

rättssäkerheten på är att studera huruvida beslutande organ utgörs av 

kompetenta personer. Rättssäkerheten kan också studeras utifrån frågan om 

det är möjligt att överpröva beslut och huruvida det finns någon som utövar 

tillsyn.
8
 Fokus för den här framställningen kommer att vara frågan om 

huruvida de materiella reglerna uppfyller kraven på rättssäkerhet ifråga om 

förutsebarhet och undvikande av godtycke. 

 

Jag har undersökt de två domar
9
 där Högsta förvaltningsdomstolen

10
 uttalat 

sig om socialt nedbrytande beteende. Vid urvalet av domar från 

underinstanserna har fokus främst varit att redogöra för fall som rör frågan 

om tvångsvård av unga med funktionshinder. Några domar har valts i syfte 

att exemplifiera vilka olika sorters problematik som skulle kunna vara ett 

sådant socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § LVU. En dom avser 

exempelvis en pojke med ett omfattande datorberoende, medan en annan 

behandlar frågan huruvida skolk ska ses som ett socialt nedbrytande 

beteende.  

 

1.3 Avgränsningar 

Tyngdpunkten i denna framställning kommer att ligga på uttrycket ”något 

annat socialt nedbrytande” i 3 § LVU. De andra grunderna för 

tvångsomhändertagande enligt 3 § LVU, missbruk av beroendeframkallande 

medel och brottslig verksamhet, kommer endast kort att beröras. 2 § LVU, 

som också behandlar förutsättningar för att kunna tvångsomhänderta barn 

men tar sikte på de så kallade miljöfallen, då det är brister i den unges miljö 

som motiverar ett omhändertagande, kommer inte att behandlas. Uppsatsens 

komparativa del kommer att innefatta en redogörelse för hur den norska 

regleringen på området ser ut, och tyngdpunken kommer i det fallet att ligga 

på framför allt förarbeten och doktrin. Norsk praxis kommer att lämnas 

därhän.  

 

                                                 
8
 Mattsson, Titti. Barnet och rättsprocessen. Rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i 

samband med beslut om tvångsvård. Juristförlaget i Lund. Lund 2002. s. 30 
9
 RÅ 2000 ref 33 samt RÅ 2010 ref 24 

10
 http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Aktuella-

projekt/Regeringsratten-byter-namn-till-Hogsta-forvaltningsdomstolen/ 

Regeringsrätten bytte den 1 januari 2011 namn till Högsta förvaltningsdomstolen. Jag 

kommer i arbetet att referera till Högsta förvaltningsdomstolen, trots att de domar jag 

hänvisar till avkunnades när domstolen fortfarande hette Regeringsrätten. 

http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Aktuella-projekt/Regeringsratten-byter-namn-till-Hogsta-forvaltningsdomstolen/
http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Aktuella-projekt/Regeringsratten-byter-namn-till-Hogsta-forvaltningsdomstolen/
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1.4 Disposition 

Uppsatsens första kapitel behandlar ämnesval, syfte och frågeställningar, 

metod och material, avgränsningar samt disposition. Andra kapitlet ger en 

historisk tillbakablick, för att skapa en förståelse för institutet tvångsvård av 

unga, hur denna har varit utformad och vilket syfte den har haft historiskt. I 

andra kapitlet finns även en redogörelse för relationen mellan tvångsvård 

och frivillig vård, ett avsnitt om LVU:s syfte och tillämpning, en avdelning 

om hur vården ska utföras samt en beskrivning av de internationella 

bestämmelser som är relevanta för området. I kapitel tre beskrivs de 

grundläggande rekvisiten för att kunna ingripa med stöd av 3 § LVU. Fjärde 

kapitlet behandlar praxis, hur domstolarna valt att tolka uttrycket annat 

socialt nedbrytande beteende. I femte kapitlet utvecklas frågan om 

tvångsvård av unga med funktionshinder. Kapitlet inleds med en allmän 

beskrivning av ADHD och autismspektrumtillstånd, därefter undersöks 

vilka reaktioner domen från 2010 givit upphov till. Kapitlet avslutas med en 

beskrivning av förutsättningarna för tvångsvård enligt LPT. Sjätte kapitlet 

behandlar den norska lagstiftningen på området. Det sjunde och sista 

kapitlet utgörs av en analys.  
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2 Tvångsvård av unga  

2.1 Historisk bakgrund 

När industrialiseringen i Sverige tog fart på allvar vid 1800-talets mitt 

innebar det också startskottet för en process som under ett par decennier 

förändrade landet i grunden. En industriarbetarklass blev tydlig, och 

strukturella förändringar gjorde att folk flyttade från landet in till städerna. 

När städerna befolkades kom arbetarklassens barn att märkas. De 

betraktades som kringdrivande, tiggande och kriminella vilket ansågs vara 

ett problem. I takt med att folkskolan utvecklades från mitten av 1800-talet 

ledde det till att det riktades större uppmärksamhet mot barn som ansågs 

problematiska och avvikande. Detta, samt påverkan från andra länder med 

utvecklad barnvård, anses vara bakgrunden till den första svenska 

barnavårdslagstiftningen.
11

 

 

1896 gjordes en riksdagsskrivelse som skulle tjäna som underlag för den 

kommitté som hade till uppgift att utreda barnavårdsfrågorna. Riksdagen 

uttryckte oro för ”den allvarsamma fara, som hotade vår samhällsordning 

genom den sedliga förvildningen hos en del af det uppväxande slägtet”. 

Som exempel kan nämnas våldsdåd som utförts av minderåriga och 

”formliga förbrytareligor, bestående av halfvuxen ungdom”. Denna negativa 

utveckling, och utländska erfarenheter av ingripanden mot barn och 

ungdom, var styrande för kommitténs arbete.
12

  

 

I början av 1900-talet såg således de första barnavårdsreformerna i Sverige 

dagens ljus. Dessa grundades på barns rätt till uppfostran och vård, och den 

skyldighet samhället hade att tillgodose denna rätt. Det fanns en uppfattning 

om att en offentligt administrerad barnuppfostran krävdes i vissa fall. Vidare 

ansågs en ökande ungdomsbrottslighet utgöra ett hot mot den framtida 

samhällsordningen. Att enbart ge de unga förbrytarna vård i fängelse ansågs 

inte vara nog, och genom påverkan från kontinenten om behandling istället 

för straff sökte man andra lösningar.
13

  

 

Den första barnavårdslagen tillkom i Norge, och Sverige önskade en 

liknande lösning. Det var samhällets plikt att i ett tidigt skede uppfostra 

vanartade barn i syfte att hindra en negativ utveckling. Genom uppfostran 

skulle man förhindra brott. Domstolarna gavs alternativ att döma 

lagöverträdare mellan 15 och 18 år till anstaltsuppfostran på obestämd tid, 

istället för straff. Lagen (1902:67) angående uppfostran åt vanartade barn 

och i sedligt afseende försummade barn, varnartslagen, stadgade att barn 

under 15 år, ibland även 16 år, kunde tas från hemmet mot föräldrarnas vilja 

                                                 
11

 Lundström, Tommy. Tvångsomhändertagande av barn – En studie av lagarna, 

professionerna och praktiken under 1900-talet. Stockholms universitet, Stockholm 1993 s. 

47 
12

 Lundström 1993 s. 47 f 
13

 Mattsson 2002 s. 42 
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och därefter placeras i enskilt hem eller skyddshem. För att så skulle kunna 

ske krävdes att barnet var ”vanartat”. Barnavårdsnämnder hade ansvar för 

den här verksamheten.1902 kom också en lag om fosterbarns vård, som 

stadgade samhällets ansvar för fosterbarnens förhållanden. Lagen gällde 

dock bara barn under sju år. En speciell fosterbarnsnämnd ansvarade för den 

verksamheten.
14

 

 

Lagstiftningen som tillkom under 1900-talets början ledde emellertid inte 

till någon förbättring för de utsatta barnen. Som exempel kan nämnas att de 

kunde bjudas ut på auktion till det fosterhem som krävde lägst ersättning för 

att ta hand om barnen. Oftast var även fosterföräldrarna fattiga vilket ledde 

till att de fick använda ersättningen och barnens arbetskraft för att kunna 

försörja sig själva. I propositionen från 1924 med förslag till en lag om 

samhällets barnavård slås fast att ”de rådande barnavårdslagarna till stor del 

har blivit en lag på papperet”. Lagen (1924:361) om samhällets barnavård 

ersatte regleringarna i vanartslagen, fosterbarnslagen samt regleringen som 

gällde omplacering av barn i fattigvårdslagen. Ansvaret för 

barnavårdsuppgifterna flyttas också till barnavårdsnämnden i varje 

kommun. Avsikten med detta var att få till en enhetlighet i barnavårdens 

reglering och organisation för att på så sätt kunna förbättra verksamheten.
15

 

 

Tillsynsansvaret över barnavården tillkom länsstyrelsen, 

barnavårdskonsulenter och inspektörer för fattigvård och barnavård. 1934 

skapades i lagen en avdelning om ungdomsskydd, som gjorde att lagen även 

aktualiserades för personer i 18-21 årsåldern och lagen bytte dessutom 

namn, till lagen om samhällets barnavård och ungdomsskydd. I lagen fanns 

två typer av omhändertagande: omhändertagande för samhällsvärd samt 

omhändertagande för skyddsuppfostran. Omhändertagande för samhällsvård 

syftade till att hjälpa fattiga, handikappade, övergivna och föräldralösa barn 

under 16 år. För att kunna genomföra samhällsvården krävdes samtycke från 

föräldrarna. Omhändertagande för skyddsuppfostran syftade till att hjälpa 

vanvårdade och vanartade barn, och var möjlig att genomföra utan 

föräldrarnas samtycke.
16

  

 

Den styrande principen för barnavårdsnämnden var det lindrigaste 

ingreppets princip. Ett omhändertagande aktualiserades således först när 

mindre ingripande insatser prövats. Exempel på sådana åtgärder är 

förmaning eller uppmaning till föräldrar, varning till vanartade barn eller att 

skaffa arbete eller någon annan typ av sysselsättning för ungdomar. Med 

den här lagen ökade möjligheterna att göra ett tvångsomhändertagande, då 

nya rekvisit infördes samt att åldersgränsen höjdes. Anledningen till ett 

omhändertagande för skyddsuppfostran kunde vara exempelvis 

beteendestörningar som orsakades av brister hos föräldrarna och 

beteendestörningar som behövde åtgärdas med särskilda 

uppfostringsåtgärder. Misshandel och vanvård i hemmet hamnade också i 

den här kategorin. Ett omhändertagande var möjligt till dess barnet fyllt 16 
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 Mattsson 2002 s. 44 f 
16
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år, men i det fall då ett omhändertagande blev aktuellt på grund av en 

beteendestörning som krävde särskilda uppfostringsåtgärder gick 

åldersgränsen först vid 18 år. Detta ändrades dock som ovan nämnts 1934 

då barnavårdsnämnden fick utökade befogenheter gentemot personer mellan 

18-21 år. Den unge skulle i så fall ”befinnes vara hemfallen åt ett 

oordentligt, lättjefullt eller lastfullt levnadssätt” vilket också skulle kräva 

särskilda åtgärder från samhället. Allmänt kan sägas om den här lagen att 

tvångsingripandet var något som drabbade föräldrarna. Barnet å andra sidan 

fick åtnjuta en förmån från samhället och ingripandet sågs inte som ett 

integritetsingrepp. Istället sågs tvånget som något som inkräktade på 

föräldrarnas bestämmanderätt.
17

 

 

1961 kom en ny lag om barnavård, lagen (1960:97) om samhällets vård av 

barn och ungdom. I den nya lagen hade moderna idéer om bland annat 

rättssäkerhet fått visst genomslag, men det fanns också auktoritära delar och 

regler som skulle skydda samhället från asociala unga personer. Som 

exempel kan nämnas att det fanns möjlighet att omhänderta ungdomar för 

utredning, då man ville motverka brottslig eller skadlig verksamhet. Men 

lagen stadgade också skydd för individen, i syfte att tillgodose vårdbehovet. 

Barnet ansågs dock fortfarande vara en del av familjen, och någon 

självständig rättslig ställning fanns inte innan barnet fyllt 15 år. I princip 

samma förutsättningar för att ett omhändertagande skulle kunna aktualiseras 

återfanns i den nya lagen som i den gamla. De två typerna av 

omhändertagande, omhändertagande för samhällsvård samt 

omhändertagande för skyddsuppfostran, slogs dock samman till en samlad 

benämning: omhändertagande för samhällsvård. Vid rättstillämpningen 

gjordes dock skillnad på ”stark” och ”svag” samhällsvård. De 

omständigheter som kunde aktualisera vård var exempelvis då den unge 

misshandlades eller vanvårdades i hemmet, eller om den unge till följd av 

”brottslig gärning, sedeslöst levnadssätt, missbruk av rusdrycker eller 

narkotiska medel m. m hade behov av särskilda tillrättaförande åtgärder”. 

Unga upp till 18 år kunde vårdas i de fall missförhållanden förekom i 

hemmet, medan en 21 årsgräns gällde i de fall då vård aktualiserades till 

följd av den unges eget beteende, vilket efter några år dock ändrades till 20 

år.
18

 

 

1982 började socialtjänstlagen (1980:620) att gälla
19

, vilket innebar att 

exempelvis barnavårdslagen, lagen om nykterhetsvård och lag om 

socialhjälp inte längre skulle gälla. Istället kompletterades SoL av lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
20

 och lagen om vård av 

missbrukare i vissa fall, LVM. Socialtjänstreformen tydliggjorde en 

förändring av synen på socialt utsatta människor. En av grundtankarna 

bakom reformen var tilliten till människors egen förmåga. Tidigare hade 

socialvården haft en mer kontrollerande funktion gentemot den enskilde. 

Numera ska socialtjänsten ha fokus på service och hjälp. Beslutsfattande ska 
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ske i samförstånd och i samarbete med den som berörs. Eftersom 

socialtjänsten fokuserar på frivillighet har tvångsåtgärder gentemot den 

enskilde inte längre en lika framträdande roll. Att samhället helt och hållet 

skulle frånsäga sig möjligheten att vårda den enskilde utan samtycke har 

dock inte ansetts möjligt. Som exempel kan nämnas att samhället har ett 

särskilt ansvar för barn och ungdomar. Vanligtvis kan socialnämnden med 

hjälp av frivilliga insatser ge föräldrar och barn det stöd och den hjälp som 

är nödvändig. Skulle det trots allt inte vara tillräckligt med frivilliga insatser 

måste det finnas möjlighet att ge den unge vård ändå.
21

 

 

Att samhället har ett ansvar för att ta hand om och skydda de personer som 

har behov av det, exempelvis utsatta barn, är alltså en uppfattning som 

funnits sedan det tidiga 1900-talet och är en uppfattning som alltjämt 

återfinns i den nuvarande lagstiftningen. I den nuvarande lagstiftningen 

finns emellertid ett uttryckt krav på respekt för de berördas integritet. I 

socialtjänstlagen stadgas att verksamheten ska bygga på respekt för den 

enskildes integritet.
22

 Att bli vårdad mot sin egen vilja betraktas som ett 

allvarligt ingrepp i den vårdades integritet, oberoende av den unges ålder. 

Kraven på rättssäkerhet har påverkat hur SoL och LVU formulerats. I dessa 

lagar har också de grundläggande förvaltningsrättsliga och 

förvaltningsprocessuella bestämmelser som återfinns i förvaltningslagen och 

förvaltningsprocesslagen fått genomslag. På så sätt har parterna i ärendena 

och målen garanterats ett rättsligt skydd. I LVU finns också speciella 

bestämmelser exempelvis om skyndsamhetskrav för ansökande part och 

beslutande organ.
23

 

 

Lagstiftningen som efterträdde barnavårdslagens bestämmelser om 

omhändertagande för samhällsvård, innebar en positiv utveckling för 

barnfamiljernas trygghet och rättssäkerhet. En tanke med 

socialtjänstreformen var också att vård och behandling skulle ersättas med 

allmänna och förebyggande insatser. Det är viktigt att vård och behandling 

sätts in så fort som möjligt, innan problemen blir allvarligare. Som nämnts 

ovan ska socialtjänsten fokusera på frivillighet. Detta kan utläsas av att 

socialtjänsten har begränsade möjligheter att bestämma om vård- och 

behandlingsinsatser som den enskilde ej samtyckt till. De största 

förändringarna i detta avseende, är att det inte längre är möjligt att besluta 

om tvångsvård när den enskilde samtycker till vård eller behandling. Vidare 

kan inte längre samhällsskyddsintresset beaktas vid beslut om tvångsvård, 

samt att det införts obligatorisk domstolsprövning av alla beslut om 

omhändertagande.
24

 

  

                                                 
21

 Prop. 1989/90:28 Om vård i vissa fall av barn och ungdomar s. 37 f 
22

 1 kap. 1 § 3 st SoL 
23

 Mattsson 2002 s. 51 
24

 SOU 1986:20 Barns behov och föräldrars rätt. Socialtjänstens arbete med utsatta 

familjer. s. 288 f  
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2.2 Allmänt om relationen mellan frivillig 
vård och tvångsvård 

Genom vårdnadsrätten har föräldrarna fått det huvudsakliga ansvaret för 

omsorgen om barn och ungdom, något som går långt tillbaka i tiden i vår 

kultur. På grund av den gemenskap och de starka emotionella band som 

finns mellan barn och förälder, har föräldrar speciella förutsättningar för att 

kunna ta ansvar för barnets livsvillkor och utveckling. Därför måste 

samhället först och främst försöka tillse att föräldrar och barn har en bra 

relation. Vårdnadsrätten är emellertid inte ovillkorlig. Som exempel nämner 

utredaren att vid äktenskapsskillnad kan föräldrarna eller ena föräldern bli 

av med vårdnaden. Av FB
25

 följer också att rätten till vårdnaden även 

innefattar ett ansvar för att barnet har bra uppväxtförhållanden. Att 

socialtjänsten har möjlighet att göra tvångsomhändertaganden är en 

begränsning i vårdnadsrätten. Kan inte föräldrarna sörja för att barnet får 

den omsorg och de uppväxtförhållanden som krävs är det möjligt att 

begränsa vårdnadsrätten genom ett tvångsomhändertagande. Samhället har 

emellertid förändrats, vilket medfört att även förutsättningarna för 

samhällets insatser ser annorlunda ut idag. Behovet av omhändertagande av 

barn har minskat som en följd av socialpolitiska och familjepolitiska 

reformer. Som exempel kan nämnas att samhället har ökade resurser för att 

kunna ge barn och föräldrar stöd när så behövs. Vidare är kunskaperna om 

barns behov och de effekter som olika insatser ger större, och de svårigheter 

som är förenade med att skilja barn och föräldrar åt har uppmärksammats. 

Därför bör tvångsåtgärder inte tillgripas förrän det är absolut nödvändigt. 

Vanligtvis är insatser med samförstånd det som är mest förenligt med den 

unges bästa. Tvång aktualiseras bara i de fall då det inte är möjligt att skapa 

samförstånd.
26

 

 

I utredningen inför den nya LVU-lagen poängteras att den ska ses som ett 

komplement till SoL. Av detta följer att bestämmelserna i LVU ska 

betraktas tillsammans med SoL:s bestämmelser. I SoL finns inte specificerat 

vilka typer av problemsituationer som socialnämnden ansvarar för. Det är 

inte heller så att ansvaret bara skulle röra problem av en viss omfattning 

eller svårighetsgrad. Socialnämnden ansvarar för att den unge får stöd, hjälp 

och vård när behov av det uppstår. Syftet med den här allmänna 

bestämningen av nämndens ansvar är att socialtjänsten först och främst ska 

förebygga och komma in i ett så tidigt stadium som möjligt i de fall vård 

behövs. Ansvaret är inte heller begränsat till någon särskild sorts insatser. 

Hur insatserna ska se ut avgörs istället av förutsättningarna i det enskilda 

fallet och i samråd med den enskilde. Skulle lagstiftningen utformas på ett 

mer detaljerat sätt, finns risk att det skulle leda till ”en stelhet i det sociala 

arbetet”. I sådana fall har nämnden en tendens att använda sig av de åtgärder 

som är stadgade i lag, och att göra sin bedömning av den unges och 

familjens situation utifrån lagtexten. Detta leder till att det blir svårt att få en 
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 Föräldrabalk (1949:381) 
26
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helhetsbild av situationen. Man fokuserar inte på de positiva resurser som 

finns, och nämnden riskerar att lätt ”hemfalla åt schablonmässiga 

bedömningar”.
27

  

 

Vidare anförs att det utvecklingsarbete som påbörjades inom socialvården 

på 1960-talet hindrades av att den dåvarande lagen var utformad som den 

var. Utredaren vill dock framhålla att det faktum att det inte finns en 

detaljreglering och precisering av när socialtjänsten bör gå in för att ge unga 

och deras familjer stöd, inte på något sätt skulle betyda att samhällets ansvar 

har blivit mindre. Att SoL har vidare och mer övergripande bestämmelser av 

socialnämndens ansvar innebär tvärtom att ansvaret nu är större, exempelvis 

genom förebyggande insatser och insatser som inte bara riktar sig mot den 

unge utan även familjen. Att SoL framhåller att åtgärder ska ske i samråd 

med den enskilde är också något som visar att nämndens ansvar ökat. Att 

man fokuserar på frivillighet medför att samhället måste kunna variera 

utbudet av insatser. Som nämnts ovan finns det dock situationer då ett 

tvångsomhändertagande är oundvikligt. Det är emellertid inte möjligt att 

göra ett tvångsomhändertagande i alla de fall där det inte går att genomföra 

frivilliga insatser. Tvång aktualiseras bara i allvarliga situationer. Ibland kan 

därför socialnämnden bara erbjuda stöd och hjälp i frivilliga former, och 

finna sig i att en familj kan avvisa dessa erbjudanden om stöd och hjälp. Att 

ta den unge från dennes hem och föräldrar är en mycket ingripande åtgärd 

som kan leda till stora konsekvenser först och främst för den unge själv och 

dennes utveckling, men även för den övriga familjen. Att skiljas från 

föräldrarna och övrig familj är vanligtvis väldigt påfrestande för den unge, 

trots att han eller hon på så sätt slipper svårigheterna i hemmet. Om inte 

problem i relationen till föräldrarna bearbetas kan dessa utgöra ett hinder för 

den unges frigörelse och självständighetsutveckling. Oavsett om tanken är 

att separationen från familjen bara skall bestå under kort tid, riskerar ändå 

relationen att skadas och en återförening kan bli svår. Av den anledningen är 

det viktigt att möjligheten till tvångsomhändertagande bara finns i de 

situationer där starka och tydliga skäl talar för ett sådant 

omhändertagande.
28

 

 

Utredaren menar dock att det inte går att i lagtexten precisera den risknivå 

och omfattning av skada som måste finnas. Avgörande blir istället när 

barnets behov av vård gör det nödvändigt med ett tvångsomhändertagande. 

Ett tvångsomhändertagande är således att betrakta som en undantagsåtgärd, 

och aktualiseras bara i ett fåtal av de fall där samhället har ansvar för att ge 

unga stöd och skydd. En annan anledning till varför 

tvångsomhändertagandena bör begränsas är av rättssäkerhetsskäl. En 

begränsning av någons frihet måste kunna undergå en noggrann rättslig 

prövning. För att så ska kunna ske måste omhändertagandet ha skett på 

grund av förhållanden som kan konstateras och värderas objektivt vid ett 

rättslig förfarande. Allmänna antaganden om att den unges utveckling löper 
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risk att skadas kan vara en anledning att försöka gå in med frivilliga 

insatser, men de kan inte ligga till grund för ett tvångsomhändertagande.
29

 

Socialtjänstens insatser för barn och unga ska alltså som regel ske i frivilliga 

former i enlighet med bestämmelserna i SoL.
30

 Om detta emellertid inte 

skulle visa sig vara möjligt är LVU tillämplig. LVU utgör en 

kompletterande skyddslag för barn och unga och stadgar vilka 

förutsättningar som måste vara uppfyllda för att det ska vara möjligt att 

tvångsvårda eller skydda den unge. För att det ska vara möjligt att ingripa 

med stöd av LVU ska unge ha ett vård- eller skyddsbehov, vilket inte går att 

lösa med frivilliga insatser. Det krävs inte att frivilliga insatser först använts 

innan det är möjligt att gripa in med stöd av LVU.
31

 

 

2.3 Allmänt om LVU:s syfte och 
tillämpning 

Syftet med LVU är att tillse att samhället alltid ska kunna ge barn och 

ungdomar det skydd, vård och den behandling som är nödvändig. LVU 

omfattar alla barn som vistas i Sverige. Avgörande är den unges eget 

skydds- eller vårdbehov på kort och lång sikt. Det är alltså inte möjligt att 

beakta ett samhällsintresse vid tillämpningen av lagen.
32

 LVU stagar att den 

som är under 18 kan beredas vård enligt lagen, om någon av situationerna i 

2 eller 3 §§ föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den 

unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller 

henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv.
33

 Det är 

emellertid möjligt att vårda någon enligt 3 §, om personen fyllt 18 men inte 

20 år, om sådan vård anses lämpligare än annan vård och det kan antas att 

behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke.
34

 Vården ska betraktas 

som påbörjad när den unge på grund av ett beslut om omedelbart 

omhändertagande eller om vård har placerats utanför sitt eget hem.
35

 

 

Målet med vård enligt LVU är att den unge ska kunna återvända till sitt eget 

hem eller eget boende, varför vården är att betrakta som en tidsbegränsad 

insats. I vissa fall är det emellertid inte troligt att en återförening mellan 

barn och förälder ska kunna ske inom överskådlig tid, och det kan då bli 

aktuellt med en vårdnadsöverflyttning enligt FB.
36
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2.4 Vårdens utförande 

I LVU stadgas att det är socialnämnden som bestämmer hur vården av den 

unge ska ordnas och var han eller hon ska vistas under vårdtiden. Nämnden 

får medge att den unge vistas i sitt eget hem, om detta kan antas vara bäst 

ägnat att främja vården av honom eller henne. Vård enligt LVU ska dock 

alltid inledas utanför den unges eget hem.
37

 Vården ska anses påbörjad när 

den unge på grund av ett beslut om omedelbart omhändertagande eller om 

vård har placerats utanför sitt eget hem.
38

 Det här förfarandet, att vården 

alltid måste inledas utanför hemmet, har kritiserats i en artikel av Timo 

Manninen i Förvaltningsrättslig tidskrift.
39

 Enligt artikelförfattaren borde 

det finnas ”fler steg i trappan mellan frivilliga insatser och den typiskt sett 

mycket ingripande åtgärden att med tvång ta ett barn ur dess hem”.
40

  

 

I 22 § LVU återfinns bestämmelser om något som benämns som 

mellantvång. I denna paragraf stadgas att om det kan antas att den som är 

under 20 år till följd av ett beteende som avses i 3 § kommer att behöva 

beredas vård enligt LVU om beteendet fortsätter och det stöd eller den 

behandling som den unge behöver inte kan ges med samtycke av den unge 

själv, om han eller hon har fyllt 15 år, och av den unges vårdnadshavare, får 

socialnämnden besluta att den unge ska hålla regelbunden kontakt med en 

särskilt kvalificerad kontaktperson som socialnämnden utsett eller att den 

unge ska delta i behandling i öppna former inom socialtjänsten. När ett 

sådant beslut meddelas ska en särskild behandlingsplan finnas. 23 § LVU 

stadgar att ett beslut enligt 22 § LVU upphör att gälla om beslut om 

omedelbart omhändertagande fattas eller ansökan om vård bifalls. 22 § LVU 

aktualiseras i de fall det verkar mycket sannolikt att farerekvisitet i 3 § LVU 

skulle kunna bli tillämpligt om den unges beteende fortsätter. Det är här 

alltså inte tal om ett sådant beteende som fortgått så pass länge eller med en 

sådan ”intensitet” att det är möjligt att ansöka om vård med stöd av 3 § 

LVU. I de fall det finns en påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling 

anses mellantvångsstadiet vara ”passerat”. Den unge har möjlighet att vägra 

genomgå vård enligt 22 § LVU och han eller hon kan också avbryta vården. 

Enbart vägran att genomgå vård är inte skäl nog att ansöka om vård enligt 

LVU. Det är emellertid möjligt att den unges beteende eskalerat vilket gör 

att en ansökan om vård trots allt måste göras. I de fall den unge inte kunnat 

behandlas ”under mellantvång” borde en invändning om frivillighet inte 

heller vara särskilt trovärdig i ett kommande LVU-mål.
41

 

 

Artikelförfattaren har som utgångspunkt i sin argumentation att det allmänt 

sett är skadligt att skilja på barn och föräldrar, och att detta är något som inte 

bör ske, om det finns möjlighet att behandla barn och föräldrar tillsammans. 
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Han påpekar dock vidare att kunskapen om hur barn och unga påverkas av 

ett tvångsomhändertagande inte är så stor, och att ”det ligger nog i sakens 

natur att det är svårt att göra tillförlitliga prognoser i sådana frågor”. I de fall 

det faktiskt har gjorts utredningar i frågan har framkommit att det finns en 

risk att det i efterhand kan konstateras att ”placeringen skadade mer än den 

hjälpte”. Av den anledningen är det inte bara påkallat med en restriktiv 

användning utav tvång, utan även ett ”tydligare trappstegstänkande”.
42

 

 

Enligt artikelförfattaren är det såväl vårdskäl som rättssäkerhetsskäl som gör 

att placeringsobligatoriet bör ses över. Vad gäller vårdskälen anses inte 

alltid en placering utanför hemmet vara nödvändig även fast det finns ett 

behov av tvångsinsatser och 22 § LVU inte är tillämplig. När det kommer 

till rättssäkerhetsaspekten, så innebär en placering utanför hemmet såväl ett 

frihetsberövande som ett ingrepp i familjelivet. Den typen av ingrepp kan 

bara tillgripas om det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle och det inte 

är möjligt att använda lindrigare medel (behovs- och 

proportionalitetsprincipen som återfinns i bland annat regeringsformen och 

Europakonventionen). Enligt artikelförfattaren består problemet i att ”lagen 

inte fullt ut medger att man prövar lindrigare medel”.
43

 

 

2.5 Internationella bestämmelser 

Det främsta internationella dokumentet som behandlar barns rättigheter är 

FN:s konvention om barnets rättigheter. Konventionen har till uppgift att 

värna barnets bästa genom att tillse att barnet kommer i åtnjutande av 

grundläggande rättigheter samt skydda barnet mot övergrepp och 

utnyttjande. Bakgrunden till konventionen var att man ville komplettera 

FN:s andra konventioner om mänskliga rättigheter, med en konvention som 

bara rör barnets rättigheter. Det här skulle ge uppmärksamhet åt barnets 

situation. Sverige har ratificerat konventionen och den har varit gällande 

sedan 1990. Grundläggande i konventionen är principerna om barnets bästa, 

betydelsen av att lyssna till barnet, barnets rätt till liv och utveckling och 

barnets rätt att åtnjuta sina rättigheter utan diskriminering. Konventionen är 

dock ingen lag i rättslig mening. Det är inte heller så att någon domstol eller 

annat organ kan gripa in mot en stat som inte uppfyller konventionens krav. 

Huruvida konventionens krav uppfylls eller ej beror på konventionsstaterna 

själva. Artikel 4 stadgar att staterna ska ta till lämpliga åtgärder vad gäller 

lagstiftning, administration och andra områden för att kunna uppfylla 

rättigheterna som återfinns i konventionen. Vidare finns också en artikel, 

artikel 43, som stadgar att det finns en särskild kommitté för barnets 

rättigheter, och staterna som ratificerat konventionen har en skylighet att 

delge kommittén vilka insatser staten gjort för att kunna uppfylla sina 

förpliktelser enligt konventionen.
44
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I svensk lag har konventionens artiklar införts efter hand. Exempelvis artikel 

3, som stadgar att barnets bästa ska komma i första rummet, återfinns i 

portalparagrafen till SoL. Enligt 1 kap. 2 § SoL ska barnets bästa särskilt 

beaktas när åtgärder rör barn. Samma princip framgår också i 1 § 5 st LVU, 

som stadgar att vid beslut enligt denna lag ska den unges bästa vara 

avgörande.
45

 

 

Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna tillkom för att skydda de mänskliga 

rättigheterna efter andra världskriget. 1952 ratificerade Sverige 

konventionen och året efter började den gälla. Konventionen inkorporerades 

i svensk rätt 1995 och är således numera svensk lag. Europakonventionen 

behandlar politiska och medborgerliga rättigheter, och har också fått ett 

flertal tilläggsprotokoll. 1998 tillkom en ny domstol vilken ersatta den 

tidigare kommissionen och domstolen. Det finns goda kontrollmöjligheter 

avseende de frågor som konventionen behandlar. Domstolen kan ta upp 

både mellanstatliga mål och enskilda klagomål. Domstolen har jurisdiktion 

gentemot konventionsstaterna, och en dom därifrån är slutgiltig och 

folkrättsligt bindande för den berörda staten.  Att en stat blir fälld av 

domstolen betyder att dess lagstiftning står i strid med konventionen att och 

staten blir skyldig att ändra denna lagstiftning. Ministerkommittén har till 

uppgift att övervaka att domarna från domstolen följs. Domstolen har 

uttryckt betydelsen av att beslut ska fattas i linje med barnets intressen.
46

  

 

Artiklar som är av betydelse vid en LVU-process är exempelvis artikel 6, 

som stadgar rätten till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid, samt 

artikel 8 som reglerar rätten till skydd för privat- och familjelivet. Det är 

bara möjligt att ta barnet från sin familj i de fall när så krävs för att kunna 

skydda barnet.
47

 Artikel 8 stadgar exempelvis rätt att få ha vårdnaden om 

sitt barn och rätten till umgänge. Artikel 8 ger även processuella rättigheter. 

Detta har ansetts nödvändigt exempelvis när det gäller barnets rätt att få 

komma till tals i mål som angår barnet samt barnets rätt till inflytande i de 

fall som innefattar beslut beträffande regler för föräldrars vårdnad och 

umgänge med barnet.
48

  

 

I artikel 8 talas alltså om familjelivet, family life, ett uttryck som ska ses 

som självständigt. Konventionsstaternas egna definitioner av familjeliv 

spelar alltså ingen roll. Att rätten till familjelivet ska respekteras betyder att 

det finns ett erkännande av de rättsliga relationerna mellan de olika 

personerna i familjen. Konventionsstaterna ska respektera dessa rättsliga 

relationer. I en del fall är det dock tillåtet, ibland rentav nödvändigt, att 

inskränka denna rättighet. Detta kommer till uttryck i andra punkten i artikel 

8. Där uttalas att offentlig myndighet inte får inskränka åtnjutande av denna 

rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är 

nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, 
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landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott 

eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och 

rättigheter. Av rättsutvecklingen kan utläsas att familjebegreppet förändrats 

och att det nu råder ”en mer pluralistisk och mångfacetterad syn”.
49

 

 

Troligtvis beror utvecklingen på den samhällsutveckling som skett i Europa, 

som visar att familjens syften och beståndsdelar håller på att förändras, 

vilket enligt domstolens policy ska kunna påverka rätten. Som exempel kan 

anges att det idag anses att staten kan vara skyldig att agera aktivt för att 

rätten till familjeliv ska kunna uppfyllas. Att familjen utgör en del av den 

enskildes privata sfär som ska vara fredad från statliga ingripanden enligt 8 

artikeln har under lång tid varit den rådande uppfattningen. Ny praxis har 

emellertid slagit fast att artikeln inte bara innefattar den typen av skydd mot 

intrång i familjelivet. I ett mål, Marckx mot Belgium, uttalas att kravet på 

respekt för familjelivet också innebär en skyldighet för staten att aktivt 

ingripa för att försäkra att individen har rätt till ett familjeliv. Av därefter 

avgjorda fall kan utläsas att staten kan ha ett ansvar för att ingripa i de fall 

det finns omsorgsbrister hos föräldrarna. Vidare kan av praxis utläsas att 

familjebegreppet utvecklats beträffande vem som ska anses ingå i barnets 

familjeliv. Förr ansågs bara biologiska föräldrar i ett heterosexuellt 

äktenskap kunna ingå, men numera tolkas begreppet mer generöst. Viktigt 

att nämna i sammanhanget är dock att praxisutvecklingen är att betrakta som 

”osäker och splittrad”, bland annat på grund av att den individuella 

klagorätten gör att utvecklingen sker på så sätt att konkreta frågor och 

situationer vad gäller skilda länders rättssystem prövas av domstolen. 

Vidare kan nämnas det faktum att rätten till familj och rätten till privatliv 

återfinns i samma artikel, och det är inte alltid som de två begreppen skiljs 

åt, och rätten till privatliv är ett vidare begrepp.
50
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3 Förutsättningar för vård 
enligt LVU 

3.1 Barnets bästa  

Vid beslut enligt LVU ska alltså som ovan nämnts vad som är barnets bästa 

vara avgörande. Regeringen önskade att SoL skulle kompletteras med ett 

uttalat barnperspektiv. Därför infördes två nya bestämmelser, dels en 

bestämmelse som stadgar att i de fall en åtgärd rör barn, ska särskilt beaktas 

vad hänsynen till barnets bästa kräver, och dels en bestämmelse som slår 

fast att barnet har rätt att uttrycka sin åsikt när ett barn är personligt berörd. 

Att barnet ska få framföra sin åsikt innebär att dess inställning ska utredas, 

men inte på ett sådant sätt att barnet hamnar i ”svåra valsituationer”. Det är 

socialtjänsten som har ansvar för att skaffa sig en bild av barnet och dess 

behov, men barnet ska inte ”pressas på synpunkter”. I propositionen
51

 finns 

ingen exakt definition av begreppet barnets bästa. Begreppet anses vara 

relativt och ha olika innebörd för olika människor, på grund av hur barnets 

behov uppfattas av dem. Vidare anses begreppet förändras med tiden då 

samhället och dess värderingar ändras och ny kunskap tillkommer.
52

  

 

Begreppet barnets bästa återfinns även i FB. Regeringen föreslog att det 

skulle skapas en uttrycklig bestämmelse om att barnets bästa ska komma i 

främsta rummet i de fall en fråga rör vårdnad om barn, barns boende och 

umgänge. Regeringen påpekar dock att det vore förenat med svårigheter att i 

lagtexten exakt ange vad som ska betraktas som barnets bästa, eftersom det 

skulle kunna innebära att ”nödvändig flexibilitet i enskilda fall går 

förlorad”.
53

 Den föreslagna förändringen utgör inte någon förändring av den 

gällande rätten. Istället ska den ses som ett tydliggörande, att barnets bästa 

alltid ska beaktas. I författningskommentaren anges vidare att barnets bästa 

måste bedömas från fall till fall, beroende på de individuella 

förutsättningarna. Allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande 

och utveckling ska tas i beaktande. Både kortsiktiga och långsiktiga effekter 

för barnet ska vägas in. Det går helt enkelt inte att bedöma vad som är bäst 

för barnet på objektiva grunder.
54

  

 

Principen om barnets bästa skulle dock kunna bedömas strida mot 

offentligrättsliga krav, exempelvis kraven om saklighet och opartiskhet, 

eftersom den inte är tydligt definierad. Principen om barnets bästa skulle 

därför istället kunna ses som en rättslig målsättning. På så sätt skulle 

principen kunna betraktas som ”den vägledande konkreta normen” när 

myndigheter och domstolar har att tolka barnets behov och intresse i det 
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enskilda fallet. Då är principen att anse som en ”ledstjärna i 

arbetsprocessen” och inte bara ett värdebegrepp.
55

  

 

3.2 Vårdbehov 

Förutsättningarna för att kunna bereda någon tvångsvård enligt LVU 

återfinns alltså i 2 och 3 §§ LVU. Enligt 2 § LVU ska vård beslutas om det 

på grund av psykisk eller fysisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i 

omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för 

att den unges hälsa eller utveckling skadas. I 3 § LVU stadgas att vård ska 

beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk 

att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 

verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. 3 § LVU tar 

främst sikte på äldre barn.
56

 Socialstyrelsen menar emellertid att den unges 

beteende i dessa fall ofta beror på brister i hemmiljön, varför även 2 § LVU 

bör beaktas vid en ansökan om vård enligt LVU då förutsättningarna enligt 

3 § LVU är uppfyllda. Detta anses dock främst röra ungdomar i nedre 

tonåren.  Som nämnts ovan är det den unges vårdbehov som är avgörande 

för om vård enligt LVU ska kunna genomföras. Enbart aspekter som 

samhällsskydd eller skydd för den unges familj kan således inte 

självständigt ligga till grund för vård enligt LVU. I de fall då den unge 

vårdas med stöd av 2 § LVU kan också vård enligt 3 § LVU bli aktuell. Det 

kan vara så att den unge snart fyller 18 år, men har ett vårdbehov på grund 

av sitt eget beteende. En annan situation är när vårdbehovet inte är möjligt 

att tillgodose i ett familjehem eller HVB (hem för vård eller boende) utan 

istället bör ske på ett ungdomshem.
57

 

 

Av uttrycket påtaglig risk
58

 för skada framgår att det inte kan röra sig om en 

ringa risk. En övergående eller mindre betydande risk gör således inte lagen 

tillämplig. Den risk som finns måste ha en sådan påverkan på barnets hälsa 

eller utveckling att barnet kan sägas ha ett tydligt vårdbehov. Det måste 

således finnas konkreta omständigheter som visar att det finns risk för 

skada. Något som inte kan motivera ett vårdingripande är subjektiva 

antaganden om att det finns en sådan risk. Ej heller ska andra 

”ovidkommande omständigheter, till exempel samhällsvärderingar eller 

inställning i trosfrågor” kunna aktualisera ett vårdingripande.
59

 

 

Som nämnts ovan är det möjligt att vårda en person med stöd av 3 § LVU, 

om personen ännu inte fyllt 20 år och ifall sådan vård bedöms som 

lämpligare än annan vård. Vad gäller missbrukare i denna ålder menar 

Socialstyrelsen att den vård som kan ske med hjälp av socialnämnden bättre 

kan förhindra att missbruket ska leda till skada för den unge, jämfört med de 

insatser som kan ges av andra samhällsinstitutioner. Vidare ska vård enligt 
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LVU i dessa sammanhang bara jämföras med institutionell vård där den 

unge kan omhändertas mot sin vilja, exempelvis vård enligt LVM, LPT, 

LRV eller kriminalvård.
60

 

 

3.3 Samtycke 

Som nämnts ovan kan tvångsvård enligt LVU bara aktualiseras i de fall 

samtycke inte har lämnats av den eller de som har vårdnaden, och när den 

unge har fyllt 15, av honom eller henne själv.
61

  

 

Det är den enskildes behov av hjälp som ska vara vägledande när vården 

planeras. Av vårdplanen ska tydligt framgå hur vården planeras, så att den 

som ska samtycka vet vad han eller hon samtycker till. I de fall föräldrarna 

har gemensam vårdnad krävs samtycke från båda för att det ska vara möjligt 

att placera barnet utanför hemmet med stöd av SoL. Det är bara i de fall som 

en förälder är förhindrad att vara med och ta ett beslut som den andra 

föräldern har möjlighet att själv bestämma. Exempel på en sådan situation är 

när den ena föräldern är sjuk, medvetslös efter en olycka eller liknande. 

Enligt Socialstyrelsen borde det vid en sådan händelse kunna presumeras att 

samtycke finns, till dess det är möjligt att lämna det. Det kräver emellertid 

att det inte finns några omständigheter som gör att det finns anledning att 

anta att vårdnadshavaren inte skulle ha samtyckt.
62

 

 

Socialnämnden ska således kontakta båda vårdnadshavarna när en placering 

utanför hemmet aktualiseras, för att få samtycke till vården. Det är inte 

möjligt att kringgå detta annat än i de fall som redan beskrivits, att den ene 

vårdnadshavaren av någon anledning, exempelvis sjukdom, inte har kunnat 

lämna samtycke. Om bara den ene vårdnadshavaren samtycker ska nämnden 

ansöka om vård enligt LVU, om de andra förutsättningarna som uppställs i 

LVU är uppfyllda.
63

 

 

Den situationen kan uppstå, att vårdnadshavaren samtycker till frivillig vård 

men att den unge själv inte samtycker till sådan vård. Att ge vård enligt SoL 

i dessa fall kan bli problematiskt, eftersom det finns risk att den unge kanske 

avviker eller på något annat sätt gör så att vården blir svår att genomföra. 

Socialstyrelsen menar att det i dessa fall skulle kunna vara möjligt att 

tillämpa LVU, om det är så att omständigheterna talar för att det i praktiken 

inte skulle gå att vårda den unge med stöd av samtycket. Är så fallet anses 

vårdnadstagarna medge vård med stöd av LVU.
64

 

 

Vidare kan det vara så att den som ska lämna samtycke till vård är 

oförmögen att förstå vad ett sådant samtycke betyder, exempelvis till följd 

av en allvarlig psykisk störning eller allvarlig utvecklingsstörning. Enligt 
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Socialstyrelsens mening är det i dessa fall lämpligt att ansöka om vård enligt 

LVU. Eftersom det inte är möjligt att inhämta något samtycke borde LVU 

vara tillämplig i detta fall.
65

 

 

Departementschefen anger i propositionen att det i socialnämndens ansökan 

om vård ska framgå vilka grunderna för omhändertagandet är. Ett antal 

remissinstanser uppger att ansökningarna och utredningarna som 

ansökningarna baseras på, varierar väldigt mycket vad gäller kvalitén, vilket 

är olyckligt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Av den anledningen föreslår 

departementschefen att det av ansökan ska framgå vilka grunder som finns 

för att tvångsvård ska komma ifråga, alltså vilka brister som finns i den 

unges hem eller i den unges beteende, och vilka risker som finns för den 

unge till följd av dessa brister. Vidare ska det i ansökan anges vilka 

förhållanden det är som visar att behövlig vård ej kan ske med samtycke av 

vårdnadshavaren, och när den unge har fyllt 15 år, av honom själv.
66

 

 

När ett samtycke enligt LVU ska ske finns höga krav på den information 

som de berörda får av nämnden. De berörda ska få information om vilka de 

rättsliga förutsättningarna för tvångsvård är och skillnaden mellan 

tvångsvård och frivillig vård. Den berörde ska få möjlighet att samtycka till 

den upprättade vårdplanen. I vårdplanen ska socialnämnden beskriva vilket 

syfte vården har, varför de menar att ett vårdbehov föreligger, planeringen 

av vården och var barnet ska placeras. Vårdplanen och annan information 

som den berörde får ska vara ”klar och entydig”, för att förhindra att den 

berörde är osäker på vad som gäller.
67

  

 

Det krävs vidare att informationen är begriplig för att de som berörs ska 

kunna ta till sig den. I de fall det finns språksvårigheter ska tolk anlitas, 

vilket framgår av 8 § FL. Det kan också finnas kulturella svårigheter som 

gör att de berörda har svårt att ta till sig informationen. Ett 

omhändertagande utgör generellt en sådan påfrestning att det kan vara svårt 

att ta till sig informationen. Den muntliga informationen kan då 

kompletteras med skriftlig, för att de berörda i lugn och ro ska kunna förstå 

konsekvenserna av frivillig vård och tvångsvård.
68

 

 

Av förarbetena framgår att eftersom samtycket är så betydelsefullt är det 

nödvändigt att det lämnas skriftligt.
69

 På så sätt kan det inte råda delade 

meningar om huruvida samtycket finns och vilken innebörd det har.
70

 

Undantag från kravet på skriftlighet kan dock förekomma. Då detta krav 

enbart återfinns i förarbetena och inte i lagtexten är det möjligt att föreställa 

sig en situation då socialnämnden under en övergångsperiod godtar ett 

muntligt samtycke. Ett sådant tillfälle skulle kunna vara när det på grund av 
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stora avstånd, eller när det finns behov av ett brådskande ingripande, är 

omöjligt att få skriftligt samtycke. Ibland talas om tyst eller konkludent 

samtycke, hypotetiskt och presumerat samtycke. Men på grund av 

ingreppets art och kravet på skriftligt samtycke enligt förarbetena kan inte 

ett tyst, hypotetiskt eller presumerat samtycke förekomma enligt LVU.
71

 

 

3.4 Förutsättningarna enligt 3 § LVU 

3.4.1 Påtaglig risk 

För att tvångsvård ska kunna komma i fråga krävs alltså som ovan nämnts 

att det måste finnas en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling 

annars skadas. Departementschefen föreslår i propositionen att det tidigare 

begreppet ”fara” ska ersättas med ”påtaglig risk för skada”, och att detta 

begrepp ska tillämpas i såväl miljöfallen, som avser brister i den unges 

hemmiljö, som i beteendefallen, som alltså rör den unges eget beteende. 

Begreppet fara ansågs i den allmänna debatten vara för vagt och abstrakt, 

samt lämna ”alltför stort utrymme åt subjektiva antaganden och godtyckliga 

tolkningar”
72

. Departementschefen menar vidare att en lag vars syfte är att 

skydda barn och ungdomar inte kan ställa upp som krav att den unge ska ha 

varit utsatt för en redan konstaterad skada för att kunna vara tillämplig.
73

  

 

Socialberedningen kom med förslaget att uttrycket ”fara” skulle ersättas 

med ”skada” eller ”stor risk för skada”. Ett begrepp som ”stor risk” skulle 

dock kunna innebära att lagen tolkas mer restriktivt än avsett. Utredaren 

föreslår att begreppet ”fara” ska ersättas med ”uppenbar risk” i syfte att 

precisera att det måste finnas en påtaglig och tydligt märkbar risk för skada. 

Utredaren har således inte för avsikt att skärpa förutsättningarna för ett 

tvångsomhändertagande utan syftet är alltså att precisera vad som redan 

gäller i praktiken.
74

 

 

I propositionen nämns att begreppet ”fara” är ett frekvent använt uttryck i 

lagstiftningssammanhang. Eftersom ett tvångsomhändertagande av ett barn 

är en väldigt ingripande åtgärd för barnet och dess föräldrar, och en åtgärd 

som kan vara avgörande för barnets fortsatta utveckling, måste 

lagstiftningen på området vara så tydlig och preciserad som möjligt för att 

kunna uppfylla kraven på rättssäkerhet. Vidare har farebegreppet blivit 

kritiserat av de som ska tillämpa lagen, exempelvis socialarbetare, 

domstolar och advokater, som menar att begreppet är alltför vagt och 

abstrakt. Samtidigt är begreppet fara väl inarbetat, och förekommer i 

närliggande lagstiftning. Departementschefen instämmer i kritiken mot 

begreppet ”fara”. Det ses som ett alltför otydligt och opreciserat begrepp för 

att uttrycka förutsättningen för ett tvångsomhändertagande av ett barn eller 
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en ung människa. Departementschefen menar därför att farebegreppet bör 

ersättas med ett klarare och mer preciserat uttryck. Risk anses vara ett 

begrepp som inte är lika laddat som fara, varför det passar bättre för att 

beskriva den situation när ett omhändertagande kan aktualiseras. Risk är 

också ett begrepp som förekommer på flera håll i straff- och 

processlagstiftningen.
75

 

 

 Eftersom ett tvångsomhändertagande är en tämligen allvarlig åtgärd måste 

det finnas tungt vägande skäl för omhändertagandet. Enligt 

departementschefen måste det för att ett ingripande med stöd av LVU ska 

kunna ske ”krävas att det inte är fråga om en obetydlig, oklar eller avlägsen 

risk för den unge utan om en klar och konkret risk för skada på den unges 

hälsa eller utveckling”
76

. Av den anledningen måste risknivån preciseras. 

Begrepp som varit aktuella är ”risk som inte är ringa”, ”uppenbar risk” samt 

”påtaglig risk”. Risk som inte är ringa innebär att det inte får röra sig om en 

övergående störning eller någon annan tillfällig olägenhet. 

Departementschefen ställer sig dock frågande till om begreppet på ett 

tillräckligt tydligt sätt talar om att det måste röra sig om en klar och konkret 

risk för skada. Utredaren föreslog uttrycket ”uppenbar risk”, vars innebörd 

skulle vara att det finns en påtaglig, tydligt märkbar risk för skada. Några 

remissinsatser invände emellertid mot uttrycket uppenbar risk, då de menade 

att det kan verka som om lagstiftaren avser att skärpa förutsättningarna för 

ett omhändertagande. Departementschefen instämmer i den kritik som 

riktats mot uttrycket ”uppenbar risk” på så sätt att uttrycket skulle kunna 

tolkas som att lagstiftaren avser att skärpa kraven vid 

tvångsomhändertagande av unga. Syftet med att ändra ordval är inte att 

ändra förutsättningarna för tvångsomhändertaganden utan att uttrycka 

förutsättningarna klarare och mer precist. Av den anledningen anses 

uttrycket uppenbar risk inte riktigt passande. Några remissinstanser har 

istället kommit med förslaget ”påtaglig risk”, vilket departementschefen 

anser är ett väl avvägt uttryck. För att ett tvångsomhändertagande ska kunna 

komma i fråga är det de konkreta omständigheterna som är avgörande. 

Därför kan exempelvis inte subjektiva antaganden om att ett barn riskerar att 

skadas, eller samhällets värderingar, motivera ett tvångsomhändertagande. 

Påtaglig risk betraktas som ett tydligare uttryck än fara, vilket kommer att 

förbättra rättssäkerheten.
77

 

 

3.4.2 Missbruk av beroendeframkallande medel  

Beroendeframkallande medel innebär alkohol, narkotika eller ”därmed 

jämställda tekniska preparat som thinner”. Att använda sig av den typen av 

medel under barn- och ungdomsåren riskerar att skada den unges hälsa och 

utveckling. Sådant bruk kan väldigt snabbt göra att den unges hälsa eller 

utveckling löper risk att skadas. Att dricka alkohol kan leda till ett beroende 

som den unge sedan inte kan ta sig ur själv. Redan på väg till ett 
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alkoholberoende anses den unges hälsa eller utveckling löpa risk för att 

skadas. Det är inte ovanligt att ungdomar ibland använder sig utav narkotika 

vid något enstaka tillfälle, men att den unge själv klarar av att sätta stopp för 

missbruket. Men användandet av tyngre droger vid något enstaka tillfälle, 

exempelvis heroin, skulle dock kunna utgöra en allvarlig fara den unges 

hälsa och utveckling. Detsamma gäller användande av narkotika under en 

längre period, oavsett vilket preparat det rör sig om. Att använda läkemedel 

för icke medicinska syften kan också falla in under den här kategorin, under 

förutsättning att ett sådant bruk innebär en fara för den unge.
78

  

 

Vid bedömningen av ifall den unge har ett missbruk ska en 

helhetsbedömning ske. Aspekter som ska beaktas vid en sådan bedömning 

är den unges ålder, missbruksmedel, omfattningen av missbruket och övriga 

omständigheter. Vidare är det viktigt att ha i åtanke att genom ett 

regelbundet användande av beroendeframkallande medel i barn- och 

ungdomsåren finns en påtaglig risk att den unges hälsa äventyras även på 

kort sikt. Redan i samband med utvecklingen mot ett missbruk kan det alltså 

finnas risker för den unge. Typ av missbruksmedel är en viktig aspekt vid 

avgörandet om det rör sig om ett missbruk. Att vid ett fåtal tillfällen dricka 

alkohol brukar oftast inte utgöra någon risk för skada, såvida det inte 

handlar om en väldigt ung person eller väldigt stora mängder. Att någon 

gång använda narkotika, till exempel heroin, utgör dock en påtaglig risk för 

den unges hälsa redan första gången det sker.
79

 

 

3.4.3 Brottslig verksamhet 

Brottslig verksamhet ska definieras som ”en brottslighet som ger uttryck för 

en sådan bristande anpassning till samhällslivet att det kan sägas föreligga 

ett vård och behandlingsbehov”. Att begå ett fåtal, ej allvarliga brott, anses 

inte som brottslig verksamhet, liksom ”rena bagatellförseelser”.
80

 

 

3.4.4 Socialt nedbrytande beteende 

I propositionen till LVU föreslår departementschefen att uttrycket ”något 

annat socialt nedbrytande beteende” ska ersätta uttrycket ”något annat 

därmed jämförbart beteende”. Utredaren har emellertid föreslagit att något 

annat därmed jämförbart beteende ska ersättas med ”annat farligt 

levnadssätt”. Merparten av remissinstanserna lämnade regeringens förslag 

utan erinran, men några menade att uttrycket inte gör det möjligt att ingripa i 

fall där det dittills varit möjligt att göra det. Som exempel nämns avvikande 

beteenden vid psykisk störning.
81
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I den tidigare lagen var förutsättningarna för att kunna använda tvångsvård 

att den unge utsatte sin hälsa eller utveckling för allvarlig fara genom 

missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller, som 

nämnts ovan, något annat därmed jämförbart beteende. I förarbetena till den 

dåvarande lagen fastlogs att med uttrycket något annat därmed jämförbart 

beteende skulle avses ”andra med missbruk och brottslig verksamhet 

jämförbara yttringar av en livsföring”
82

. Vilket exempelvis kunde innebära 

att den unge hade begått något eller några allvarliga brott, dock inte på ett 

sådant sätt att det kunde klassas om brottslig verksamhet. Prostitution nämns 

också som ett exempel.
83

 

 

I propositionen till den nya LVU-lagen påtalar dock departementschefen att 

det finns exempel där en jämförelse med missbruk och brottslig verksamhet 

inte är möjlig. Som exempel nämns ungdomar som uppträder på sexklubb 

eller vistas i en missbrukarmiljö, vilket inte är ett beteende som är 

jämförbart med kriminalitet. Trots detta kan det vara nödvändigt att göra ett 

ingripande med stöd av LVU i syfte att få bort den unge från den miljön, om 

övriga förutsättningar för ett ingripande är uppfyllda. Av den anledningen 

anser departementschefen att uttrycket ”något annat därmed jämförbart 

beteende” ska ersättas med uttrycket ”något annat socialt nedbrytande 

beteende”. Socialt nedbrytande beteende ska förstås som ett beteende som 

”avviker från samhällets grundläggande normer”
84

. Vidare måste beteendet 

innebära en påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling. Utredaren 

förordade uttrycket ”levnadssätt” istället för ”beteende”, av den anledningen 

att uttrycket levnadssätt är mer konkret än beteende. Vidare menar utredaren 

att ett användande av uttrycket beteende skulle kunna tolkas som att den 

unge ska bestraffas för vissa handlingar som denne ägnar sig åt. 

Departementschefen menar dock att uttrycket beteende är lämpligare att 

använda och föreslår därför att begreppet ska behållas.
85

 

 

Något annat som riskerar att skada unga är användandet av dopningsmedel. 

I kategorin dopningsmedel ingår exempelvis syntetiska anabola steroider 

och testosteron. Enligt lag
86

 får sådana medel inte annat än för medicinskt 

eller vetenskapligt ändamål föras in till landet, överlåtas, framställas, 

förvaras i överlåtelsesyfte, bjudas ut till försäljning eller innehas. Sedan 

1999 är eget användande av sådana medel, som inte har ett medicinskt syfte, 

kriminaliserat. Dopningsmedel är dock inte att betrakta som ett 

beroendeframkallande medel, varför inte enbart missbruk av sådana medel 

skulle kunna leda till ett tvångsomhändertagande enligt LVU. Men om så 

skulle vara fallet, att ett missbruk av dopningsmedel tar sig sådana uttryck 

att det skulle kunna betraktas som ett socialt nedbrytande beteende, borde 

det finnas förutsättningar att tvångsvårda den unge även om den unge inte 

missbrukar något annat. Ofta är ett kraftigt missbruk av den typen av 

preparat relaterat till andra problem. Därför borde det inte finnas något 
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formellt hinder mot att ingripa med stöd av LVU i de fall den unge 

missbrukar dopningsmedel.
87

 

 

Rekvisitet något annat socialt nedbrytande beteende är löst formulerat, det 

ska emellertid tolkas restriktivt då det är fråga om ett tvångsingripande.
88

 

 

3 § LVU är i huvudsak tillämplig på äldre barn och kan tillämpas på unga 

upp till 20 års ålder. Exemplen som tas upp i förarbetena till LVU ska inte 

ses som uttömmande. Bestämmelsen om socialt nedbrytande beteende är 

den bestämmelse som oftast åberopas i domstolarna för att få till stånd ett 

omhändertagande enligt 3 § LVU. Andra beteenden, som till exempel 

ätstörningar, självskadebeteende och datorberoende kan var för sig eller 

tillsammans med andra beteenden betraktas som ett sådant socialt 

nedbrytande beteende som avses i lagen.
89

 

 

Enligt SoL ska verksamheten arbeta utefter en helhetssyn. Sociala insatser 

som rör individen kan alltså påverkas av andra faktorer i omgivningen och 

samhället. Vad gäller exempelvis den sociala barnavården är det inte den 

unges symptom som ska vara bestämmande för insatserna. En 

helhetsbedömning ska göras av hans eller hennes hela situation i samhället – 

i familjen, i skolan, i det sociala nätverket och så vidare. Således ska inte 

den individuella bedömningen av vård- och hjälpbehovet ske isolerat, den 

ska i stället ske utefter en helhetssyn.
90

 

 

Anledningarna till att man valde att ändra lagtexten från ”något annat 

därmed jämförbart beteende” till ”ett annat socialt nedbrytande beteende” 

var att den innebörd rekvisitet fått i praxis inte överensstämde med rekvisitet 

språkligt, samt att det fanns ett behov av att utöka området för rekvisitet. 

Förändringen var alltså menad att se till att praxis och rättsregelns språkliga 

utformning överensstämde och att göra det möjligt att tillämpa rättregeln i 

fler fall. Ett annat socialt nedbrytande beteende innebär andra typer av 

asocialitet än det föregående uttrycket något annat därmed jämförbart 

beteende. Något annat därmed jämförbart beteende kunde sägas innefatta 

”svagare former för asocialitet än de som täcks av missbruks- och 

brottslighetsrekvisiten”. Som exempel kan nämnas att bestämmelsen 

tillämpades i fall då de två övriga rekvisiten (missbruks- och 

brottslighetsrekvisiten) nästan var uppfyllda. Situationerna är således 

jämförbara men inte motsvarande. Detta är fallet när den unge begått något 

eller några allvarliga brott utan att man för den sakens skull kan tala om 

brottslig verksamhet. Rekvisitet ”något annat därmed jämförbart beteende” 

prövades av Högsta förvaltningsdomstolen. I ett fall uttalar domstolen att en 

ungdom som isolerar sig, sover på dagarna och är ute på nätterna, vid tre 

olika tidpunkter begått inbrott, uttryckt självmordstankar samt under en 

kortare period varit intagen på mentalsjukhus, att beteendet är att betrakta 
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som ett därmed jämförbart beteende. I ett annat fall uttalade Högsta 

förvaltningsdomstolen att det faktum att en ung lever under oordnade 

förhållanden, vilket innebar att skolka samt sova över hos en man som var 

tio år äldre, inte utgjorde ett därmed jämförbart beteende. Av dessa två fall 

kan utläsas att domstolen i det första fallet jämställer något annat därmed 

jämförbart beteende med ”yttringar av social missanpassning”, alltså 

”lindrigare asocialitet än brottslig verksamhet och missbruk”. Gränserna är 

emellertid inte hur vida som helst, vilket slås fast i det andra fallet. Att 

lagstiftaren valt att ändra formulering till ”annat socialt nedbrytande 

beteende” beror alltså på att man velat göra lagen tillämplig vid fler 

situationer. Hur vitt begreppet ska tolkas är emellertid fortfarande något som 

får avgöras i rättspraxis.
91
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4 Socialt nedbrytande 
beteende i praxis 

4.1 Rättsfall från Högsta 
förvaltningsdomstolen 

4.1.1 RÅ 2000 ref 33 

RÅ 2000 ref 33 rör en ung pojke, D, och huruvida han uppvisar ett sådant 

socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § LVU. Under årens lopp har 

flera anmälningar som rört honom inkommit till stadsdelsnämnden. Hans 

mamma har också sökt hjälp för familjens räkning. D har bland annat blivit 

avstängd från skolan då han hotat och slagit elever och personal. Han ville 

inte bo kvar hemma då det pågick våld inom familjen. Styvfadern hade 

misshandlat D och han placerades därför utanför hemmet. När D flyttat hem 

igen blev socialjouren kontaktad av moderns dåvarande pojkvän som talade 

om att D hotade och slog modern. Familjeterapeuten som arbetade med 

familjen instämde i att hemsituationen varit rörig. D hotade modern och 

syskonen i häftiga bråk. Han placerades på ett akut- och utredningshem, där 

de inte får upp honom till skolan och tycker att han verkar deprimerad. Han 

ska vid ett besök i hemmet ha kastat en kniv vilken hamnade mellan 

moderns ben. Av den utredningen som Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 

har gjort kan utläsas att D länge har haft problem med utagerande och 

aggressivitet. Det är vanligt förekommande att han hamnar i konflikt med 

andra och i grupp har han en tendens att bli rastlös och provocerande 

gentemot sin omgivning. Vidare är han en väldigt impulsdriven person med 

en stor dragning till asociala och destruktiva sammanhang. Under sin 

uppväxt har han varit ett utsatt barn och familjens leverne har utmärkts 

bland annat av missbruk, asocialitet och våld. Mot den här bakgrunden 

anses det vara viktigt att skapa en situation där det är möjligt att arbeta med 

familjerelationerna då dessa verkar utgöra ”kärnan” i hans problematik.  

 

Stadsdelsnämnden menar att D:s beteende kan betraktas som ett socialt 

nedbrytande beteende, då han under uppväxten överskridit gränser och 

normer, och personal i skolan har uttryckt oro. Han har också som nämnts 

ovan utsatt sin familj för hot och våld. Vidare har han varit misstänkt för 

delaktighet i ett personrån. Modern samtycker till vårdplanen. Han har haft 

svårt för att hålla uppgjorda överenskommelser. Han behöver tydliga 

gränser vilket modern har haft svårigheter med. Enligt socialnämnden skulle 

vård enligt LVU kunna ge honom regler och ramar vilket även skulle 

underlätta för modern.  

 

Förvaltningsrätten delar uppfattningen att D har ett socialt nedbrytande 

beteende. Modern har som ovan nämnts samtyckt till vård, och D:s 

offentliga biträde och ställföreträdare menar att Daniel kommer att ta till sig 
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frivillig vård och följa den bestämda planeringen. Modern har emellertid 

inte kunnat kontrollera Daniel och sätta gränser för honom, och har vid 

föregående placeringar utanför hemmet beslutat att D ska flytta hem igen. 

Förvaltningsrätten anser därför att samtycket till vårdplanen inte borgar för 

någon garanti för att D kommer att få den vård som han behöver. 

Förvaltningsrätten beslutar därför att D ska beredas vård enligt LVU. 

 

Beslutet överklagades till Kammarrätten. D ansåg inte att hans beteende 

skulle betraktas som ett sådant socialt nedbrytande beteende som stadgas i 3 

§ LVU. Vidare ansåg han inte att det hade framkommit varför hans beteende 

skulle utgöra en påtaglig risk för hans hälsa och utveckling. Kammarrätten 

kommer fram till att D:s beteende ej är att anse som ett socialt nedbrytande 

beteende enligt 3 § LVU, ett beslut som överklagades av stadsdelsnämnden 

till Högsta förvaltningsdomstolen. Bakgrunden till stadsdelsnämndens talan 

var D:s aggressiva och våldsamma beteende, att han varit avstängd från ett 

antal skolor och blivit polisanmäld för bland annat stöld och misshandel. 

Hoten och våldet ansågs vara allvarliga, då han exempelvis ska ha hotat med 

kniv. Efter domen i kammarrätten flyttade D hem till modern igen. Han 

häktades för inbrott, och blev dömd till vård inom socialtjänsten efter att ha 

gjort sig skyldig till olaga hot. Han har också testat positivt för 

cannabinoider. Beteendet är att betrakta som ett socialt nedbrytande 

beteende, och vidare finns risk för kriminellt beteende, ökat missbruk och 

socialt utanförskap. D själv ansåg att det fanns ett vårdbehov men att det 

inte undersökts vilken typ av vård som var nödvändig. Det behöver utredas 

huruvida han lider av neuropsykiatrisk störning, vilket såväl han själv, som 

modern och farmodern misstänker att han gör. Hans beteende skulle i så fall 

mest troligt orsakas av denna störning (DAMP) och skulle därför inte ses 

som socialt nedbrytande. Högsta förvaltningsdomstolen anser dock att 

beteendet är att betrakta som ett socialt nedbrytande beteende. De skäl som 

framförts i de lägre instanserna måste leda till slutsatsen att D har ett socialt 

nedbrytande beteende. Efter Kammarrättens dom har ytterligare händelser 

ägt rum, bland annat har han blivit dömd för olaga hot och använt narkotika. 

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens bedömning ”framstår det således nu 

som alldeles uppenbart att det av stadsdelsnämnden åberopade 

beteenderekvisitet är uppfyllt”. Frivillig vård anses inte tillräcklig, varför 

han ska beredas vård med stöd av 1 och 3 §§ LVU. Att han möjligen kan 

behöva behandling för en neuropsykiatrisk störning anses inte kunna leda 

till någon annan utgång.  

 

Vad exakt det är i hans beteende som gör att det är att betrakta som ett 

socialt nedbrytande beteende uttalar inte Högsta förvaltningsdomstolen. Då 

lagen har till uppgift att tillse att ungdomar som är på glid får det skydd och 

stöd som är nödvändigt, inte att skydda omgivningen från de unge, är inte 

hotet som pojken utsätter sin omgivning för något som ska tillmätas 

betydelse vid bedömningen om rekvisiten för ett omhändertagande är 

uppfyllda. Av den anledningen är det hans våldsamma beteende, några 
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kriminella handlingar samt att han dras till destruktiva miljöer som gör att 

beteendet är att betrakta som socialt nedbrytande.
92

  

 

4.1.2 RÅ 2010 ref 24 

RÅ 2010 ref 24 rör en flicka med medfödda funktionshinder, ADHD och 

autismspektrumstörning, och huruvida hon har ett sådant socialt 

nedbrytande beteende som skulle kunna ligga till grund för tvångsvård 

enligt 3 § LVU. Flickan hade blivit omedelbart omhändertagen, och 

socialnämnden ansökte hos Förvaltningsrätten om att flickan skulle vårdas 

enligt LVU. Paragraferna som åberopades var 1 § 2 st och 3 § LVU. 

 

Bakgrunden till ansökan var att nämnden ansåg att flickan utsatte sin hälsa 

och utveckling för en påtaglig risk att skadas till följd av ett socialt 

nedbrytande beteende. Flickan, som är född 1994 och har medfödda 

funktionshinder, har bott i flera olika familjehem, utredningshem och 

behandlingshem under uppväxten. Funktionshindrena utgörs som ovan 

nämnts av ADHD och autismspektrumstörning, vilket påverkar hela hennes 

personlighet och beteende. Om hon inte förstår blir hon utåtagerande och 

aggressiv, och hon styrs mycket av impulser. Hon kan fort ändra sig från att 

vara lugn till att få våldsamma utbrott, hon kan också bli farlig och har vid 

flera tillfällen skadat såväl sig själv som andra. På grund av sitt 

funktionshinder riskerar hon att hamna i destruktiva situationer, varför 

hennes hälsa och utveckling löper en påtaglig risk för att skadas av ett 

socialt nedbrytande beteende. Det socialt nedbrytande beteendet kan 

härledas till flickans funktionshinder. Hon har ett självdestruktivt beteende 

med våldsinslag, vilket hon inte vet hur hon ska hantera.  Hon behöver 

verktyg och en strukturerad tillvaro för att vård ska kunna ske på bästa sätt.  

 

Flickan har tidigare varit placerad på olika boenden men placeringen avbröts 

sedan modern beslutat att hämta hem flickan. En ny utredning startades 

månaden efter men lades senare ner då modern ej medverkade i utredningen 

och ej heller önskade stöd. Ytterligare en ny utredning inleddes, efter 

anmälan från flickans skola. Bakgrunden ska ha varit att flickan varit 

utagerande, då hon slagit sönder inredning på skolan. Skolan menar att de 

inte kan låta flickan gå kvar på grund av de andra elevernas säkerhet. 

Personal från skolan uttrycker också oro för hennes psykiska hälsa då hon 

också ska ha skrivit brev med självdestruktivt innehåll och hon anses ej 

heller vara verklighetsförankrad. Hon behöver komma till BUP, vilket hon 

motsätter sig. Socialnämndens ordförande beslutar att omedelbart 

omhänderta flickan. Modern uppger att hon inte kan ta hand om flickan, och 

uttrycker en önskan om att flickan ska placeras utanför hemmet. Till följd av 

sitt labila psykiska tillstånd blir hon inlagd med stöd av LPT. Efter att LPT-

vården avslutats har flickan varit placerad i flera olika boenden.  
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Förvaltningsrätten anser att det är klarlagt i målet att flickan har ett socialt 

nedbrytande beteende vilket gör att hennes hälsa och utveckling löper en 

påtaglig risk att skadas. Av den anledningen har hon ett omfattande och 

angeläget behov av vård utanför hemmet. Modern delar uppfattningen att 

det finns ett vårdbehov, men samtycker inte till att vården ska ges enligt 

LVU. Hon har samtyckt till vård i frivillig form. Av utredningen kan dock 

utläsas att den vård som getts i öppenvårdens försorg ej har räckt till. Vidare 

har modern haft en vacklande inställning i frågan om vilken vårdform som 

är bäst för dottern, och samtycket till vård är ej heller ovillkorat. 

Förvaltningsrätten beslutar således att flickan ska vårdas enligt LVU, vilket 

anses nödvändigt för att säkerställa att flickan även på längre sikt får 

behövlig vård. Enligt förvaltningsrätten är det inte möjligt att ge flickan 

vård på frivillig väg. Förvaltningsrätten bifaller därför socialnämndens 

ansökan.  

 

Modern överklagade till Kammarrätten, med motiveringen att hon lämnat 

samtycke till den planerade vården. Det är därför inte möjligt att vårda 

flickan enligt LVU. Då hon inte klarar av att ha sin dotter hemma är det inte 

troligt att hon kommer att återkalla sitt samtycke. Den enda situation där det 

skulle kunna bli aktuellt är ifall dottern utsätts för missförhållanden, vilket 

skett på ett av de tidigare HVB-hemmen. Detta är något som dottern 

fortfarande lider utav. Skulle sådana missförhållanden förekomma igen 

kommer modern att återkalla sitt samtycke. Socialnämnden bestred bifall till 

överklagandet. Modern ska bland annat ha sagt att hon vill att dottern ska 

placeras i familjehem, vilket socialnämnden anser visar att 

återkallelseförbehållet inte bara gäller vid händelse av misshandel i 

behandlingshemmet. Socialnämnden menar att en placering i familjehem 

inte är realistiskt och tillräckligt för flickan.  

 

Enligt Kammarrätten innebär inte flickans neuropsykiatriska 

funktionshinder, ADHD och autismspektrumstörning, per automatik att ett 

socialt nedbrytande beteende enligt LVU föreligger. Det är när flickan till 

följd av funktionshindrena har ett socialt nedbrytande beteende som ett 

ingripande med stöd av LVU kan aktualiseras. Enligt utredningen reagerar 

flickan, på grund av sitt funktionshinder, aggressivt när hon ”överväldigas 

med stimuli hon inte förstår”, vilket lett till att hon beväpnat sig med 

tillhyggen, hotat samt skadat både sig själv och andra. Det här beteendet har 

lett till ohållbara situationer, såväl i skolan som på flera HVB-hem. 

Beteendet måste enligt Kammarrättens uppfattning anses strida mot 

samhällets grundläggande normer. Det är därför att betrakta som ett socialt 

nedbrytande beteende enligt 3 § LVU. Att beteendet är en följd av flickans 

funktionshinder anses inte föranleda någon annan bedömning. Flickan ska 

således vårdas med stöd av LVU, om inte vård kan ske på frivillig väg. 

Modern påstår sig som ovan nämnts samtycka till vård. Kammarrätten 

menar dock att det på grund av att modern inte vill se någon 

institutionsplacering av dottern och att hon inte heller vill föra en dialog 

med socialtjänsten, kan antas att samtycket inte räcker för att garantera 

vården under längre tid.  
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Fallet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen.  I RÅ 2000 ref 33 

slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att uttrycket ”socialt nedbrytande 

beteende” också kan vara tillämpligt i andra situationer än de som tas upp i 

förarbetena. Enbart en psykisk störning hos den unge kan inte föranleda 

vård enligt LVU. Men om en ung person till följd av en psykisk störning 

missbrukar, begår brott eller har ett annat socialt nedbrytande beteende finns 

möjlighet att vårda den unge med stöd av LVU. Gränsdragningen mellan 

LVU och lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) har 

behandlats i två statliga utredningar, Barnpsykiatrikommitténs betänkande 

Det gäller livet. Stöd och vård till barn och ungdomar med psykiska 

problem (SOU 1998:31) samt LVU-utredningens betänkande 

Omhändertagen. Samhällets ansvar för utsatta barn och unga (SOU 

2000:77). Barnpsykiatrikommittén kom fram till att det finns en stor 

rättsosäkerhet i de fall då den unge varken uppfyller förutsättningarna för att 

få vård inom socialtjänsten på grund av sitt eget beteende, eller har en 

allvarlig psykisk störning enligt LPT. En stor del av dessa ungdomar anses 

ha ett stort vårdbehov men 3 § LVU ger ingen möjlighet att vårda ungdomar 

för psykiska problem. Av den anledningen var socialtjänsten ibland tvungna 

att i vissa fall leta efter problem i den unges hemmiljö för att kunna få 

möjlighet att vårda den unge. Kommittén önskade därför att gränserna för 

när vård ska ges enligt LVU respektive LPT skulle ses över. Därför tillsattes 

en särskild utredare som fick i uppdrag se över LVU, den så kallade LVU-

utredningen. Utredaren ansåg att LVU inte skulle utvidgas till att gälla även 

i de fall den unge led av psykiska problem. Den här uppfattningen delades 

av företrädare för socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin, då det 

skulle behövas en annan kompetens och organisation än den som finns 

tillgänglig inom socialtjänsten. Ungdomar som lider av psykiska besvär ska 

istället få stöd och hjälp av den instans som har kompetens inom området, 

det vill säga psykiatrin. 

 

Mot bakgrund av detta menar Högsta förvaltningsdomstolen att ”ett 

beteende som närmast kan betraktas som symtom på en psykisk störning 

inte utgör ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § LVU”. 

Annars skulle ju själva störningen ändå kunna sägas ligga till grund för ett 

tvångsomhändertagande, vilket alltså inte är syftet med lagen. Högsta 

förvaltningsdomstolen slår således fast att för att ett visst beteende ska 

kunna betraktas som ett socialt nedbrytande beteende, ska det alltså inte vara 

ett uttryck för störningen och vara ett beteende som kan finnas hos någon 

utan funktionshinder. Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde således 

underinstansernas domar och avslog socialnämndens ansökan om vård 

enligt LVU.  
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4.2 Rättsfall från Kammarrätten 

4.2.1 KR 5168 - 11 

Fallet rör en flicka, A, som har problem med sin skolgång. Nämnden 

ansöker om vård enligt både 2 och 3 §§ LVU eftersom det finns såväl brister 

i omsorgen samt ett socialt nedbrytande beteende hos A, som gör att hennes 

hälsa och utveckling löper en påtaglig risk för att skadas. Problemen med 

skolgången började i årskurs fem, hon går nu i årskurs nio men har inte varit 

i skolan på länge. Modern har inte heller lyckats få dottern till skolan. 

Vidare framgår av utredningen att A utsatts för våld av sina syskon, vilket 

påverkar hennes mående. Våldet är inte något som modern alltid kunnat 

förhindra, men nu har hon löst problemet genom att alltid se till att en vuxen 

är närvarande när A är med sina syskon. A är också väldigt isolerad från 

omvärlden, och upplever en stor frustration kring sin situation och är ofta 

ledsen. Socialtjänsten har gjort flera utredningar vilka lett fram till förslag 

på insatser till familjen, vilka modern emellertid avböjt. Enligt utredarna bör 

förändringar ske direkt för att inte A:s hälsa och utveckling ska skadas 

allvarligt. Enligt modern kan de själva komma till rätta med A:s situation 

under förutsättning att de ges tid. Av utredningen framgår dock att familjen 

redan försökt förändra situationen, dock utan resultat. Istället är situationen 

idag än värre. Av den anledningen förordar utredarna en 

familjehemsplacering för A. Vid den muntliga förhandlingen anförde 

Socialnämnden vidare att det fanns brister i moderns omsorg om A eftersom 

hon inte tagit emot den hjälp som föreslagits. 

 

Förvaltningsrätten konstaterar att modern ej lyckats få dottern att återvända 

till skolan eller att bryta den sociala isoleringen. Det anses också klarlagt att 

A utsatts för fysiskt och psykiskt våld av syskonen, vilket får henne att må 

väldigt dåligt och känna otrygghet och rädsla. A känner också att hon inte 

får stöd av mamman vad gäller konflikten med syskonen. I egenskap av 

vårdnadshavare är det mamman som ska se till att det råder bra förhållanden 

i hemmet. Enligt förvaltningsrätten får inte A den trygghet hon har rätt att 

känna i sitt eget hem. Enligt förvaltningsrätten är det i fallet tal om såväl ett 

socialt nedbrytande beteende som omsorgsbrister, vilket innebär en påtaglig 

risk för att A:s hälsa och utveckling ska skadas. Rekvisiten i såväl 2 som 3 

§§ LVU anses därför vara uppfyllda. Således ska nämndens ansökan 

bifallas.  

 

Domen överklagas till kammarrätten, som upphäver domen vad gäller 

beslutet att bereda A vård med stöd av 3 § LVU då de menar att hennes 

beteende inte är att anse som ett socialt nedbrytande beteende. Detta 

eftersom det i förarbetena till LVU uttalas att 3 § LVU inte är tillämplig när 

det rör sig om skolk. Det är därför inte möjligt att bereda A vård enligt 3 § 

LVU. Många försök, både från skola och från socialtjänst, har gjorts för att 

få A till skolan. Detta har emellertid inte lyckats, och att modern inte fått A 

att ”fullgöra sin skolplikt, vilket är synnerligen allvarligt”, ses som en 

omsorgsbrist. Det finns därför en påtaglig risk för att A:s hälsa och 
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utveckling ska skadas, varför vård är nödvändigt. Vård på frivillig väg anses 

inte möjlig varför vård enligt LVU ska genomföras. 

 

4.2.2 KR 2547 - 10 

Fallet rör en ung pojke, H, som har Aspergers syndrom och tvångssyndrom. 

Socialnämnden ansöker om tillstånd att bereda honom vård enligt 3 § LVU. 

Tvånget består i att han lider av en stor rädsla för ”smitta”, vilket hindrar 

honom i hans vardag. Under en period gick han i behandling men 

situationen förvärrades bara. Det hände att polis och ambulans fick tillkallas. 

Enligt H sprider sig ”smittan” vilket påverkar hans vardag och skolgång 

negativt. Ungdomsbehandlingen som H gick i konstaterade att de inte kunde 

hjälpa H. BUP har också försökt hjälpa H men enligt honom är BUP också 

”smittat”. Han har också varit placerad på behandlingshem, men hans 

beteende har förvärrats då han är både hotfull och våldsam. Som exempel 

kan nämnas att han har hotat personalen, hotat med självmord samt kastat 

dricksglas från balkongen ut på gatan. Vidare har han försökt slänga ut ett 

bord från sin lägenhet då han trodde att bordet var ”smittat” samt tagit 

stryptag på personalen. Vid det tillfället dök polisen upp, vilket ledde till att 

han hotade dem och de anmälde honom därför för hot mot tjänsteman. Han 

har sagt att han samtycker till vård på behandlingshem men samtidigt 

medgett att samtycket bara är ”tomma ord” och skulle det vara så att 

ansökan om LVU inte bifalls kommer han inte att stanna på 

behandlingshemmet. Samtycket ska således inte betraktas som allvarligt 

menat.  

 

Vid den muntliga förhandlingen i förvaltningsrätten menar socialnämnden 

att H:s beteende inte är ”en normal konsekvens av hans funktionshinder”, 

och den enda möjligheten att hjälpa honom är att vårda honom enligt LVU. 

Förvaltningsrätten går på socialnämndens linje och anser att Hampus 

beteende inte beror på hans störning. Det är därför att anse som ett sådant 

socialt nedbrytande beteende som stadgas i 3 § LVU. Beteendet gör att hans 

hälsa och utveckling löper en påtaglig risk att skadas. Eftersom det inte är 

möjligt att vårda honom frivilligt ska vård enligt LVU beslutas. 

 

Domen överklagas till kammarrätten, som beslutar att upphäva 

förvaltningsrättens dom. I domskälen hänvisas till RÅ 2010 ref 24 (vilket 

redogjorts för ovan). I den utredning som socialnämnden hänvisar till i 

målet saknas uttalanden från läkare och andra som visar att H:s beteende 

inte beror på hans funktionshinder. Det är tvärtom så att utlåtanden från 

flera läkare istället visar att det faktiskt finns ett samband mellan beteendet 

och funktionshindret. Beteendet är således inte att betrakta som ett socialt 

nedbrytande beteende enligt 3 § LVU och överklagandet ska därför bifallas. 
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4.2.3 KR 514 - 08 

Fallet rör en ung pojke, R, som är autistisk och har en lättare 

utvecklingsstörning. Han är sedan tidigare omhändertagen med stöd av 2 § 

LVU och nu ansöker socialnämnden om att även få vårda honom enligt 3 § 

LVU. R visar upp en hög ångestnivå och självskadebeteende. Hans 

funktionshinder anses vara en fara för honom själv och det finns risk att han 

skadar såväl sig själv som andra. Som exempel kan nämnas att han, när han 

mår dåligt, försöker slå huvudet i speglar, fönsterglas och andra hårda 

föremål. Han försöker också svälja stenar, kulor och delar av pennor. Till 

slut fungerade situationen inte längre och han har i perioder bott på 

behandlingshem. Han har ett behov av kontinuitet och förutsägbarhet och 

för att han ska kunna utvecklas på bästa sätt krävs en lösning där samtliga 

hans behov tillgodoses. Vård anses inte kunna ges i hemmet. Sjukvården har 

heller inte kunnat hjälpa honom. Tidigare har socialnämnden ansökt om 

tillstånd att bereda honom vård enligt 2 § LVU, av de anledningarna att 

föräldrarna dels inte ansågs kunna hantera R och dels var inte 3 § helt 

tillämplig i fallet. Men socialnämnden önskar att han ska få plats på ett 

särskilt behandlingshem, och för att så ska kunna ske måste han vara 

placerad enligt 3 § LVU. Ingen annan inrättning klarar av att ta emot 

honom. Enligt socialnämnden har han också skadat andra. Enligt 

förvaltningsrätten är R:s självskadebeteende ett socialt nedbrytande 

beteende som gör att hans hälsa och utveckling löper en påtaglig risk att 

skadas. Förvaltningsrätten bifaller således socialnämndens ansökan. 

Kammarrätten anser dock att hans beteende är en yttring eller del av hans 

funktionshinder och det kan därför inte ses som ett socialt nedbrytande 

beteende enligt 3 § LVU. Kammarrätten bifaller överklagandena.  

 

4.3 Rättsfall från Förvaltningsrätten 

4.3.1 LR 808 - 10 

Fallet rör en ung pojke, T, som Socialnämnden önskar ska få vård med stöd 

av 1 § 2 st, 2 § och 3 § LVU. Bakgrunden till ansökan är att socialnämnden 

anser att T lider av ett datorberoende, vilket påverkar han liv negativt. Som 

en följd av sitt datorberoende vägrar han att gå till skolan, och han isolerar 

sig och hotar med att begå självmord om han skulle bli tvingad att flytta 

hemifrån för att försöka få bukt med datorberoendet och istället ”återgå till 

normal livsföring avseende skola, kamrater med mera”. T anses vara den 

som har ”kommandot i familjen” och hans föräldrar ska inte ha kunnat sätta 

gränser. Vidare har han under en lång period varit frånvarande i skolan och 

får ett aggressivt, utagerande beteende i de fall någon försöker sätta gränser. 

Han sköter inte heller mat och sömn. Vid konflikter låser han in sig på sitt 

rum för att spela dator eller sova. Allt detta sammantaget gör att 

socialnämnden anser att det finns en påtaglig risk för hans hälsa och 

utveckling. Andra insatser har prövats men dessa har visat sig inte fungera. 

Det faktum att han har stor frånvaro i skolan samt att han inte vill lyssna på 
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och lyda föräldrarna anses utgöra ett socialt nedbrytande beteende. Ett 

omhändertagande enligt 2 § LVU skulle också kunna aktualiseras, på grund 

av den stora och långvariga konflikt som finns mellan T och hans föräldrar 

och att de inte lyckats sätta gränser.  

 

T och hans föräldrar menar dock att situationen nu förbättrats och att hjälp 

inte längre behövs. Av utredningen framgår emellertid att T under en lång 

period har haft ett socialt nedbrytande beteende, i huvudsak på grund av 

isolering i hemmet, konflikter med föräldrarna, frånvaro från skolan, att han 

bitvis vänder på dygnet samt att han har ett datorberoende. Han blir också 

aggressiv när han inte får som han vill. Även om situationen förändrats 

något till det bättre efter ansökan om LVU slår förvaltningsrätten fast att han 

har ett sådant socialt nedbrytande beteende som stadgas i 3 § LVU. Vidare 

menar förvaltningsrätten att det finns omsorgsbrister i hemmet, på grund av 

bristande vilja eller förmåga att inse och tillgodose T:s behov. Därför anses 

2 § LVU också vara tillämplig. Ett antal frivilliga insatser har tidigare 

prövats men dessa har visat sig inte fungera. Då T och hans föräldrar ej 

samtyckt är det inte möjligt att ge honom nödvändig vård i frivilliga former. 

Därför beslutar förvaltningsrätten att bereda honom vård med stöd av 1 § 2 

st, 2 § och 3 § LVU.  
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5 Unga med funktionshinder – 
grund för 
tvångsomhändertagande 

5.1 ADHD 

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) är en diagnos som innebär 

att man har problem med uppmärksamheten och/eller problem med 

impulsivitet och överaktivitet. Uppmärksamhetsproblem tar sig i uttryck i 

att barn med ADHD störs mer av det som händer runtomkring jämfört med 

barn som inte har ADHD. Det leder till att de tappar fokus och 

koncentration. Vidare har de svårt att hålla ordning på sina saker och att 

planera och organisera sådant som de ska göra. Ett annat utmärkande drag 

vid ADHD är impulsivitet, vilket gör att barnet får svårt att tygla sina 

reaktioner. De handlar utan att först tänka efter och reflektera, och de blir 

snabbt otåliga. Impulsiviteten leder också till att dessa barn ofta hamnar i 

farliga situationer vilket kan orsaka olyckor och skador då de agerar utan att 

förstå konsekvenserna. Vidare är hyperaktivitet ett av symptomen vid 

ADHD. Det visar sig genom att mindre barn springer omkring, klättrar och 

hoppar medan större barn plockar med saker och gungar på stolen. Det är 

dock vanligt att den som har ADHD inte är synligt överaktiv, istället känner 

de sig rastlösa.
93

  

 

I studier har det framkommit att det är två till tre gånger vanligare med 

ADHD hos pojkar än hos flickor. Symptomen på ADHD är i princip de 

samma hos pojkar som hos flickor, men hos flickor visar de sig på ett annat 

sätt. Hos flickor är det vanligare med problem med uppmärksamheten och 

inte så mycket impulsiva känsloyttringar eller motorisk överaktivitet. 

Pojkarna får vanligen utagerande problem och flickorna blir inåtvända vilket 

visar i låg självkänsla och ledsenhet. Vidare är det vanligt att flickorna får 

kroppsliga symptom i form av magont och huvudvärk, då de ”inte kan leva 

upp till omgivningens förväntningar”. Flickornas problem är således inte 

lika lätta för omgivningen att upptäcka, vilket kan leda till att flickor med 

ADHD inte upptäcks och får det stöd de behöver.
94

 

 

Uppförandestörning innebär ”allvarliga asociala handlingar eller beteenden 

som på olika sätt bryter mot normerna och reglerna i den miljö barnet eller 

den unge befinner sig”. Exempel på sådant beteende är våld, stölder och 

skolk. De barn som visar upp sådant här beteende redan före tonåren löper 

större risk att få problem i framtiden jämfört med de unga som i tonåren 
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börjar bete sig på ett sådant sätt. I de fall problem debuterar redan i 

förskoleåldern kan det ta sig i uttryck i trots och raseriutbrott, när barnet inte 

kan finna sig i de vuxnas krav. Om beteende finns kvar i skolåldern kan det 

leda till allvarligare problem, exempelvis bråk och senare skolk. Den unge 

kan också söka sig till asociala gäng och börja använda droger. I de fall 

detta beteende uppmärksammas på ett tidigt stadium är det enklare att stävja 

den negativa utvecklingen jämfört med om de första insatserna vidtas i 

ungdomsåren. Ungdomar som länge har haft ett normbrytande beteende har 

svårt att vända den negativa utvecklingen. Uppförandestörningar i 

skolåldern är således ett allvarligt tecken och risken är överhängande att de 

asociala problemen snabbt eskalerar. Det här är inte problem som 

föräldrarna eller skolpersonalen anses kunna komma till rätta med var för 

sig. Istället krävs samlade insatser som i vissa fall måste innefatta 

socialtjänsten eller barn- och ungdomspsykiatrin. I de fall 

uppförandestörningen visar sig redan i barndomen handlar det ofta om 

pojkar som även har ADHD. Uppförandestörningen visar sig ofta redan när 

de är småbarn genom att de har ett svårhanterligt beteende som tar sig i 

uttryck i bland annat kraftiga utbrott och svårigheter i kompisrelationer. De 

unga löper större risk att få problem med exempelvis kriminalitet jämfört 

med de ungdomar som visar upp ett sådant beteende i tonåren.
95

  

 

Karolinska Institutet har som ovan nämnts utfört en studie vid 

Norrtäljeanstalten, för att undersöka förekomsten av ADHD och skapa 

förutsättningar för att kunna utforma effektiv behandling. Av studien 

framgår att 40 procent av de intagna verkar ha (obehandlad) ADHD. 

Problemen har varit omfattande ända sedan barndomsåren. Många av de 

intagna har varit i behov av stöd under skoltiden och kontakt med 

sjukvården. Få har emellertid undersökts för ADHD eller andra 

neuropsykiatriska tillstånd och behandling har varit ännu ovanligare. Vidare 

är det vanligt förekommande med missbruk hos gruppen med obehandlad 

ADHD. Av studien kunde också utläsas att flera andra psykiatriska 

sjukdomar som kräver behandling var överrepresenterade bland de intagna 

med ADHD. Omkring 25 procent diagnostiserades även inom 

autismspektrumet. De stämde även in på beskrivningen av en eller flera 

personlighetsstörningar, vanligast förekommande var antisocial 

personlighetsstörning.
96

 

 

5.2 Autismspektrumtillstånd 

Autismspektrumtillstånd är en beteckning för flera olika diagnoser. 

Gemensamt för diagnoserna är att den drabbade uppvisar svårigheter eller 

begränsningar vad gäller ”förmågan till ömsesidigt socialt samspel”, 

”förmågan till ömsesidig kommunikation” samt ”föreställningsförmåga, 
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flexibilitet och variation i beteenden och intressen”. Dessa problem visar sig 

på olika sätt från person till person. Det är emellertid möjligt att urskilja tre 

mönster hos såväl barn som vuxna när de interagerar med andra: en del är 

tydligt avskärmade, några är passiva medan en del är aktiva men udda. Hos 

barn som är något äldre och hos vuxna kan vissa vara överdrivet formella 

och högtravande. Skillnader kan också förekomma beroende på personens 

ålder, kön, allmänna begåvningsnivå och språkliga förmåga. Det är vanligt 

förekommande att personer som uppvisar något av 

autismspektrumtillstånden också har andra psykiska problem eller 

funktionsnedsättningar. Det är således angeläget att även dessa andra 

problem uppmärksammas så att barnet kan ges rätt stöd också för de 

problem som inte har med autismspektrumtillståndet att göra. De diagnoser 

som hänförs till gruppen autismspektrumtillstånd är autistiskt syndrom, 

Aspergers syndrom, atypisk autism, desintegrativ störning samt autistiska 

drag.
97

 

 

Ett av de mest framträdande symptomen vid autismspektrumtillstånd är 

svårigheter med det sociala interagerandet. Detta symptom förekommer 

oavsett ålder och utvecklingsnivå. En person med något av 

autismspektrumtillstånden har i förhållande till sin allmänna 

utvecklingsnivå, nedsatt förmåga att läsa av och förstå exempelvis 

ansiktsuttryck, kroppsspråk och tonläge. Detta leder till att den drabbade har 

svårigheter med att umgås med jämnåriga. En annan del av 

autismspektrumtillståndet är språket. Autistiska barn börjar antingen prata 

senare eller inte alls. Cirka hälften av de autistiska barnen börjar aldrig att 

prata. De som börjar prata gör det på väldigt olika sätt. Vissa använder bara 

ett fåtal ord, och andra använder ett språk som är korrekt men har problem 

med att förstå syftet med kommunikation och kan inte använda språket på 

ett vanligt sätt, exempelvis genom att inleda och hålla igång ett samtal. Det 

är även vanligt med ekotal, som är ett stereotypt upprepande av ord, fraser 

eller konversationer. Personer med Aspergers syndrom har inte samma 

problem med just språket. De kan visserligen vara sena med talet men när 

talet väl kommer brukar det vanligen gå snabbt. Språket är i dessa fall 

vanligen mer vuxet och lillgammalt än hos andra barn. Personer med 

autismspektrumtillstånd har speciellt problem med att förstå begrepp som är 

dubbeltydiga och inte exakta och ord som betyder olika saker beroende på 

situation.
98

  

 

Vidare har personer med autismspektrumtillstånd begränsad 

föreställningsförmåga och liten variation i beteenden, lekar och intressen. 

Det är till exempel vanligt att ha ett specialintresse, främst sådana med 

exakta faktakunskaper som är möjliga att lära sig utantill. Det är inte själva 

intressena som är avvikande utan den tid de lägger ner på intresset och hur 

de ägnar sig åt det. Andra utmärkande symptom vid autismspektrumtillstånd 

är strikta tvångsmässiga rutiner och ritualer. När dessa rutiner störs påverkar 
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det personer med autismspektrumtillstånd väldigt starkt, och orsakar oro, 

frustration, affektutbrott och självskadebeteende. Det är vanligare att missa 

ett autismspektrumtillstånd hos flickor än hos pojkar då symptomen yttrar 

sig på ett lite annat sätt hos flickor. Flickor har också specialintressen men 

vanligtvis intresserar de sig för andra saker än pojkar. Vidare är det vanligt 

med ett större socialt intresse hos flickor än hos pojkar, och de önskar få 

jämnåriga kompisar men kan ha lika stora problem med dessa relationer 

som pojkar.
99

  

 

Vidare förekommer ofta psykiska symptom vid autismspektrumtillstånd, 

exempelvis panikreaktioner, självskadebeteende och ätstörningar.
100

 För 

många barn med autism blir problemen värre i puberteten. Lättutlösta 

vredesutbrott, självdestruktivitet, rastlöshet och hyperaktivitet är vanligt. 

Vissa barn får emellertid ett mer inaktivt och passivt beteende i tonåren. 

Problemen som uppstår i puberteten försvinner efter några år för vissa, 

medan en del har problem upp till 20-25 årsåldern och därefter minskar 

dem. Det finns även de som får permanenta problem.
101

 

 

5.3 Reaktioner efter domen i fallet RÅ 
2010 ref 24  

Enligt RÅ 2010 ref 24 är det alltså inte möjligt att tvångsvårda någon med 

stöd av 3 § LVU, i de fall den unges beteende är att anse som en yttring av 

ett funktionshinder, exempelvis ADHD eller autism.  

 

En undersökning som gjorts efter att domen avkunnats pekar dock på att 

kommunerna inte följer den nya praxisen. Enligt undersökningen har mer än 

var tredje barn och ungdom som tvångsplacerats en utvecklingsstörning 

eller har blivit diagnostiserade med andra funktionshinder, exempelvis 

ADHD eller autism. Frivilligt stöd och hjälp ska erbjudas de unga, men 

kommunerna placerade ändå funktionshindrade ungdomar på särskilda 

ungdomshem, där även kriminella och missbrukande ungdomar vistas. Vid 

tidpunkten för undersökningen hade 339 ungdomar tvångsplacerats efter att 

den nya vägledande praxisen börjat gälla, och 117 av dessa unga hade ett 

neuropsykiatriskt funktionshinder. Margit Knutsson, domare i Högsta 

Förvaltningsdomstolen, menar att kommunerna måste ta ställning till 

huruvida tvångsvården ska upphöra för de som tvångsplacerades innan den 

nya praxisen trädde i kraft. Det visar sig dock att många 

socialnämndsordföranden inte ens är medvetna om den nya rättspraxisen.
102
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Den nya praxisen som slagits fast av Högsta Förvaltningsdomstolen anses 

också ”punktera hela LVU”, eftersom en så stor andel av de tvångsplacerade 

har funktionshinder av sådant slag, samt att det blir problematiskt att avgöra 

vilka beteendestörningar som beror på ett neuropsykiatriskt funktionshinder 

och vilka som inte gör det. Henrik Anckarsäter, professor som har forskat 

om neuropsykiatriska diagnoser bland unga på institution, menar att det helt 

enkelt blir omöjligt att försöka skilja ut de beteendestörningar som beror på 

ett neuropsykiatriskt funktionshinder från de som inte gör det. Psykologen 

Bo Hejlskov Elvén anser dock att den nya praxisen är bra, eftersom det inte 

längre är möjligt att beredas vård enligt LVU till följd av en diagnos man 

inte kan påverka själv.
103

 

 

5.4 Tvångsvård enligt LPT 

För att kunna tvångsvårda någon enligt LPT
104

 krävs att patienten lider av 

en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och 

personliga förhållanden i övrigt har ett oundgängligt behov av psykiatrisk 

vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen 

på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård (sluten 

psykiatrisk vård) eller behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges 

nödvändig psykiatrisk vård (öppen psykiatrisk tvångsvård). Vidare krävs det 

att patienten motsätter sig sådan vård eller att det till följd av patientens 

psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges 

med hans eller hennes samtycke. Tvångsvård får inte ges om patientens 

psykiska störning bara består i en utvecklingsstörning. Vid bedömningen av 

vårdbehovet ska också beaktas, om patienten till följd av sin psykiska 

störning är farlig för annans personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska 

hälsa.
105

 

 

Med uttrycket allvarlig psykisk störning avses tillstånd av psykotisk 

karaktär, vilket innebär störd realtidsvärdering vilket tar sig i uttryck i 

vanföreställningar, hallucinationer och förvirring. Även allvarliga 

depressioner där patienten har självmordstankar kan ses som en allvarlig 

psykisk störning i LPT:s mening, liksom krisreaktioner som påverkar 

patienten så starkt att det går att tala om ett psykotiskt tillstånd. Vidare anses 

alkoholpsykos, exempelvis delirium tremens, samt psykoser som kan drabba 

narkotikamissbrukare, vara en allvarlig psykisk störning. Åldersdemens kan 

också betraktas som en allvarlig psykisk störning. Vad gäller psykisk 

utvecklingsstörning så uttalas i förarbetena att bara en hämning i 

förståndsutvecklingen inte är skäl för psykiatrisk tvångsvård.
106

 Av 

autistiska syndrom, Aspergers syndrom, ADHD och Tourettes syndrom är 
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det bara det autistiska syndromet som skulle kunna ses som en allvarlig 

psykisk störning. Vid exempelvis ADHD ”är symptomen ofta 

så diskreta att det kan råda avsevärda åsiktsskillnader mellan olika 

läkare om huruvida tillståndet föreligger eller ej.”
107

  

 

Frågan om tvångsvård av unga med psykiska problem har också behandlats 

i en utredning
108

 år 2000. Utredaren kom då fram till att LVU inte ska 

ändras så att lagen även skulle vara tillämplig för ungdomar med psykiska 

problem. Eftersom psykiska problem inte kan ligga till grund för ett 

tvångsomhändertagande enligt LVU, och LPT inte heller är tillämplig om 

den unge inte anses ha en allvarlig psykisk störning, har det diskuterats om 

lagstiftningen ska utformas så att möjligheten finns att ge dessa ungdomar 

vård. Att inkludera även ungdomar med psykiska problem i LVU skulle 

innebära att det skulle behövas en helt annan kompetens och organisation 

hos socialtjänsten. Ungdomar med psykiska problem ska istället få stöd och 

hjälp av psykiatrin. Utredaren anser inte heller att man ska ändra LPT:s 

utformning. Att det finns problem på det här området tillskriver utredaren 

kvalitativa brister inom den psykiatriska vården, och att samarbetet mellan 

socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin måste förbättras. De 

problemen anses inte kunna åtgärdas genom att öka tvånget mot unga 

människor.
109
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6 Tvångsvård av unga enligt 
norsk rätt 

Den norska lag som reglerar frågan om tvångsvård av barn är Lov av 17 juli 

1992 nr. 100 om barneverntjenester. Bakgrunden till den här nya lagen var 

att tillse att barn som lever under skadliga förhållanden får den hjälp och 

den omsorg som de behöver i tid, eftersom kritik tidigare framförts mot att 

samhället grep in för sent eller inte grep in alls. Vidare ville man öka 

rättssäkerheten för de drabbade familjerna. Enligt barnevernloven är det 

föräldrarna som är ansvariga för sina barn och omsorgen om dem. Som 

huvudregel ska barn växa upp med sina föräldrar och syskon i en vanlig 

familjemiljö, även i de fall då det finns ”betydande svagheter” i hemmet. I 

dessa fall spelar familjens sociala nätverk och de insatser som det offentliga 

kan ge hemmet stor roll för huruvida föräldrarnas förmåga att ta hand om 

dessa barn är tillräcklig. Det är först när det sociala nätverket och insatserna 

från samhället inte är tillräckliga som ett ingripande från 

barnevernstjenesten är möjligt. Barnevernstjenesten ska kontrollera de 

förhållanden som barn och ungdomar lever under och när det är nödvändigt 

göra insatser i det enskilda fallet, där barnets bästa är avgörande.
110

 

 

I barnevernloven görs en åtskillnad mellan frivillige tiltak (frivilliga 

insatser), och tvangstiltak (tvångsåtgärder). För att något ska betraktas som 

en frivillig insats krävs att föräldrarna har samtyckt eller inte motsätter sig 

åtgärden. Tvångsåtgärder kan komma i fråga i de fall föräldrarna inte 

samtycker till en insats. Det är således inte ”allvarlighetsgraden” som 

bestämmer huruvida en åtgärd är att betrakta som en tvångsåtgärd eller 

frivillig insats.
111

 

 

Först och främst ska en lösning där barnet kan bo kvar hos föräldrarna 

testas. Med hjälp av råd, vägledning och hjälpinsatser ska 

barnevernstjenesten försöka ge barnet goda levnadsförhållanden. 

Hjälpinsatser i det här fallet är exempelvis stödkontakt och avlastning. 

Vidare kan barnevernstjenesten ordna med placering i fosterhem, 

mödrahem eller institution utan att barnevernstjenesten för den skull 

formellt övertar omsorgen om barnet. Den typen av placeringar ska ses som 

kortsiktiga hjälpinsatser i de fall då föräldrarna snart anses ha möjligheter att 

ta hand om barnet igen. Skulle hjälpinsatser av den här typen inte vara 

tillräckliga är det möjligt att överta omsorgen om barnet. Det är den 

kommunala barnevernstjenesten som förbereder fallen, och därefter fattar 
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fylkesnemnda for sosiale saker beslut. Användandet av fylkesnämnder anses 

ha stärkt rättssäkerheten samt ha skapat en enhetlig praxis i kommunerna.
112

 

 

Omhändertagandet ska vara tillfälligt och upphävas när skäl för det inte 

längre finns. För att omhändertagandet ska avslutas krävs att den situation 

som låg till grund för ett omhändertagande måste ha ändrat sig, så att 

föräldrarna har möjligheter att ge barnet omsorg. Omhändertagandet ska 

dock inte upphävas i de fall då barnet har rotat sig hos fosterföräldrarna, och 

det skulle innebära allvarliga problem för barnet att flytta. Det är 

barnevernstjenesten som ansvarar för barnets dagliga omsorg vid ett 

omhändertagande, och det är sedan fosterföräldrarna eller institutionen som 

handhar omsorgen efter uppdrag av barnevernstjenesten.
113

 

 

I propositionen
114

 framför Sosiallovutvalget förslag om att i stort sett samma 

typer av insatser ska användas för barn med beteendesvårigheter som för 

barn som lider av bristande omsorg. Men i en del fall skiljer sig 

hjälpinsatserna åt mellan beteende- och miljöfallen. Anledningarna till detta 

är flera. Sosiallovutvalget påpekar att när tvångsinsatser används vid 

beteendestörningar, är dessa främst riktade mot den unge själv. Vanligtvis är 

föräldrarna och socialtjänsten överens om vilka insatser som behövs. Av den 

anledningen ska man betrakta situationen som ett trepartsförhållande: barn, 

föräldrar och socialtjänst, i syfte att skydda den unges rättssäkerhet i 

”alliansen” mellan föräldrar och socialtjänst. En annan aspekt som tas upp är 

att förutsättningarna och vilken typ av insatser som bör användas kan skilja 

sig åt. Av den anledningen måste skillnaden mellan dessa fall markeras i 

lagen. En viktig skillnad som tas upp är tidsaspekten. Vid omsorgsbrister är 

det inte ovanligt att omhändertagandet består under hela barnet uppväxt. 

Men när det gäller beteendestörningar, antas insatserna vara mer kortvariga. 

Vidare resoneras kring att enligt den tidigare lagen förutsätts barnet flytta 

från föräldrarna, vilket inte anses vara nödvändigt. I många av dessa fall kan 

det finnas brister hos föräldrarna också, men i vissa fall beror 

beteendestörningarna på problem som ej finns i hemmet. Är så fallet anses 

föräldrarna utgöra en resurs, och av den anledningen anses inte en flytt från 

föräldrarna vara en bra lösning.
115

 

 

Vad gäller själva definitionen av beteendestörningar sägs i propositionen att 

dessa kan visa sig på flera olika sätt, exempelvis skoltrötthet, skolk och oro i 

familjen, och allvarligare saker som alkohol- och narkotikamissbruk och 

kriminalitet. Barn- och ungdomsprostitution nämns, liksom problemen med 

gatubarn.
116

 

 

Sosiallovutvalget anför vidare att ett barn som lider av psykiska problem 

inte alltid ska anses passa in i kategorin om beteendestörningar. Dock har 

många av de barn som har svårt att anpassa sig socialt psykiska problem 
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som kräver behandling enligt lov om psykisk helsevern. Insatserna för barn 

med beteendestörningar riktar sig mot större barn, enligt praxis från cirka 12 

år. I förarbetena sägs dock att det vore olämpligt att införa en bestämmelse 

som anger en exakt åldersgräns. Dessutom ska insatserna ta sikte på vad 

som är det bästa för barnet, och inte föräldrarna. Ett samhällsskyddsintresse 

är inte heller något som ska beaktas.
117

 

 

Barnevernstjenesten har undersökningsplikt så fort det finns anledning att 

anta att det finns en beteendestörning. Till att börja med ska 

barnevernstjenesten söka frivilliga lösningar med barnet, exempelvis en 

stödkontakt. Ibland anses dock inte den typen av hjälp räcka till varför det 

kan bli aktuellt att placera barnet på institution, om barnet exempelvis ägnar 

sig åt kriminella handlingar eller missbrukar, då det krävs insatser med kort 

varsel. Ibland kan det istället vara nödvändigt med institutioner som ägnar 

sig åt långsiktig behandling.
118

 

 

Det är alltså barnets bästa som är styrande vid beslut enligt barnevernloven, 

vilket kommer till uttryck i § 4-1. Det är barnevernets uppgift att göra en 

bedömning av situationen för varje enskilt barn och hitta den lösning som 

bäst gynnar barnet. Att försöka dra några generella slutsatser och försöka 

hitta en lösning som verkar ”statistiskt bra” går alltså inte. I de fall den unge 

gjort sig skyldig till brott har diskussioner förts om i vilken utsträckning 

barnevernet ”ska springa polisens ärenden”. Av förarbetena framgår att 

barnevernet främst ska se till barnets rehabilitering. I de fall barnets intresse 

står i konflikt med föräldrarnas, är det barnets intresse som ska stå i 

fokus.
119

 

 

Bestämmelser om barn med atferdsvansker (beteendesvårigheter) återfinns i 

§ 4-24. Insatser till följd av beteendesvårigheter gör inte att det sker någon 

omsorgsovertakelse från föräldrarna. Insatserna kan avse omsorg och 

behandling, och observation och undersökning för att hitta 

behandlingsmöjligheter. Beträffande barn och unga med 

beteendesvårigheter kan inte insatser göras med hänsyn till straff eller ett 

samhällsskyddsbehov. § 4-24 är tillämplig när barnet inte samtycker, eller i 

de fall barnet är yngre än 15 år och föräldrarna inte samtycker till en 

placering på institution. I de fall ett barn som är äldre än 15 år samtycker till 

en placering anses detta vara tillräckligt enligt § 4-26.
120

 

 

§ 4-24 reglerar alltså de fall då det är möjligt att placera barn och unga på 

institution utan eget samtycke. I § 4-24 finns tre grunder för ett ingripande. 

Dessa är alvorlig eller gjentatt kriminalitet, vedvarende misbruk av 

rusmidler samt på annen måte. För att kunna tillämpa bestämmelsen krävs 

att problemen funnits under en period och att det går att skönja ett mönster. 

Att ha gjort sig skyldig till ett allvarligt brott vid ett tillfälle anses dock 

kunna göra § 4-24 tillämplig. För att det ska vara möjligt att ingripa med 
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stöd av § 4-24 krävs att placeringen är det mest gynnsamma med hänsyn till 

barnets bästa. I § 4-25 kommer mildeste inngreps prinsipp till uttryck.
121

 

Med mildaste ingreppets princip avses att ”en insats inte ska göras mer 

vittgående än vad situationen kräver”
122

. 
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7 Analys 

7.1 Allmänt om tvångsvårdens utveckling 
och syfte 

Från 1800-talets mitt och framåt skedde stora förändringar i det svenska 

samhället. Folk flyttade från landet in till städerna, och arbetarklassens barn 

sågs ”driva omkring” och ägna sig åt tiggeri och kriminalitet vilket ansågs 

vara ett problem. Folkskolan utvecklades vilket fick till följd att barn med 

problem och avvikande beteende uppmärksammades mer. Sverige 

inspirerades av andra länder med en mer utvecklad barnvård och i slutet av 

1800-talet uttryckte Riksdagen i en skrivelse oro för ”den allvarsamma fara, 

som hotade vår samhällsordning genom den sedliga förvildningen hos en 

del af det uppväxande slägtet”. Våldsdåd som utförts av minderåriga och 

”formliga förbrytareligor, bestående av halfvuxen ungdom” förekom också. 

När de första svenska barnavårdsreformerna sjösattes vid 1900-talets början, 

skedde det både mot bakgrund av att samhället ansågs ha ett ansvar för att 

utsatta barn fick vård och stöd, men också att man ville stävja den ökande 

ungdomsbrottsligheten. Detta skulle ske genom att de unga lagöverträdarna 

skulle få vård istället för att bestraffas.  

 

Den svenska socialvården har under 1900-talet gått från att ha en mer 

kontrollerande funktion, till att istället fokusera på frivillighet och tilltron till 

människors egen förmåga. I tidigare barnavårdslagstiftning kunde 

exempelvis ett samhällsskyddsintresse beaktas, och åtgärden att 

tvångsomhänderta ett barn ansågs vara något som inkräktade på föräldrarnas 

integritet och inte på barnets. I takt med samhällets utveckling är detta 

självfallet ett synsätt som har ändrats, och det är nu barnets bästa och 

barnets behov som står i centrum vid ett beslut om omhändertagande enligt 

LVU. Ett samhällsskyddsintresse är inte längre något som ska beaktas vid 

beslut om tvångsvård enligt LVU, istället är det barnets vårdbehov och den 

risk som barnets utveckling och hälsa löper att skadas, ifall inte samhället 

agerar och ser till att barnet får den vård och det stöd som han eller hon har 

rätt till.  

 

Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det också givet att förutsättningarna för ett 

tvångsomhändertagande måste vara noga reglerade i lag. Att barnets bästa är 

det som ska vara avgörande anser jag vara självklart. Det är barnets hälsa 

och utveckling som ska värnas, och det är barnet som blir föremål för ett 

tvångsingripande från samhällets sida. Med tanke på ingreppets allvarliga 

art är det således klart att det är barnets bästa som ska vara avgörande, för 

att regleringen ska kunna anses vara godtagbar i ett demokratiskt samhälle. 

Att använda tvång gentemot den enskilde är som sagt en väldigt ingripande 

åtgärd, som bara kan vara motiverad när det är absolut nödvändigt för 

barnets bästa. 
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7.2 Om socialt nedbrytande beteende 
enligt förarbetena och praxis 

Fokus för den här framställningen har varit 3 § LVU och främst 

formuleringen något annat socialt nedbrytande beteende. Enligt min 

uppfattning står det klart vad lagstiftaren menar ska avses med övriga 

förutsättningar enligt paragrafen: det ska finnas en påtaglig risk för att den 

unges hälsa eller utveckling skadas genom missbruk av 

beroendeframkallande medel eller brottslig verksamhet. Beträffande 

rekvisitet ”något annat socialt nedbrytande beteende” upplever jag dock att 

lagstiftaren inte klart har uttryckt vad som ska avses, förutom att beteendet 

avviker från samhällets grundläggande normer. Det är visserligen 

nödvändigt att formulera rekvisitet ganska generellt, för att många olika 

situationer som kan hota den unges hälsa och utveckling ska kunna fångas 

upp.  Ett par exempel nämns också i förarbetena, ett är att den unge 

exempelvis vistas i olämpliga miljöer. En uppräkning i förarbetena kan 

förstås inte vara uttömmande men något mer preciserat kanske uttrycket 

skulle kunna vara eftersom det trots allt rör sig om förutsättningar för ett 

tvångsomhändertagande som är en väldigt ingripande åtgärd mot den 

enskilde.  

 

I exempelvis fallet KR 514 – 08 får jag en känsla av att socialtjänsten 

”griper efter halmstrån” när de försöker få den unges självdestruktiva 

beteende att betraktas som ett socialt nedbrytande beteende i LVU:s mening, 

eftersom man önskar vårda honom på ett specifikt hem, som bara har 

möjlighet att ta emot unga som vårdas enligt 3 § LVU och inte enligt 2 § 

LVU som han just då var omhändertagen med stöd av.  

 

Att lagstiftaren övergett begreppet från den tidigare lagen, ”något annat 

därmed jämförbart beteende” är emellertid en mycket positiv utveckling. 

Enligt mig är det självklart att det kan finnas situationer då den unge kan 

behöva vård, utan att det finns ett missbruk eller kriminellt beteende med i 

bilden.  

 

Ett fall jag fann intressant var rättsfallet från förvaltningsrätten, som 

handlade om den unge pojken som led av ett svårt datorberoende, isolerade 

sig och misskötte sin skolgång. Jag tycker att fallet visar på vilken ”bredd” 

uttrycket något annat socialt nedbrytande beteende har, och att vad som 

betecknas som ett sådant beteende kan variera över tid. Jag tror att vi som 

lever i ett sådant här informationssamhälle kommer att få se fler fall av 

samma typ i framtiden. 
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7.3 Tvångsvård av unga med 
funktionshinder 

I fallet RÅ 2010 ref 24 slår Högsta förvaltningsdomstolen fast att ett 

beteende som är en yttring av den unges funktionshinder, inte är att betrakta 

som ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § LVU. Denna 

dom har varit föremål för diskussion. Många som är placerade enligt LVU 

har neuropsykiatriska diagnoser, och en invändning som har framförts är att 

det blir svårt att avgöra vilka beteenden som utgör en yttring av ett 

funktionshinder och vilka som inte gör det. Andra menar att domen är bra, 

av den anledningen att den nu inte längre är möjligt att tvångsvårda någon 

för en diagnos som han eller hon inte ”kan rå för”. Att socialnämnderna 

efter att domen avkunnats trots allt fortsatte att placera ungdomar med 

neuropsykiatriska funktionshinder trots att detta saknar lagligt stöd är förstås 

ett stort problem. Detta visar dock på behovet av att lagstiftningen ses över 

för att kunna hjälpa dessa ungdomar på bästa sätt. Jag delar uppfattningen 

att domstolen hamnar i en mycket svår sits när de har att avgöra huruvida ett 

beteende är att betrakta som en yttring av ett neuropsykiatriskt 

funktionshinder eller ej. Lagstiftningen borde därför anpassas så att 

socialnämnderna får möjlighet att hjälpa personer med den här typen av 

problematik. 

 

I fallet KR 2547-10 menar socialnämnden att pojkens beteende inte är en 

normal konsekvens av hans funktionshinder. De verkar således vara 

medvetna om det faktum att det i de fall den unges beteende är en yttring av 

ett neuropsykiatriskt funktionshinder, inte är möjligt att tvångsvårda den 

unge med stöd av bestämmelsen om något annat socialt nedbrytande 

beteende enligt 3 § LVU. Trots detta försöker de få honom omhändertagen, 

men kammarrätten hänvisar till RÅ 2010 ref 24 och menar att nämnden inte 

har visat att beteendet inte beror på funktionshindret. Tvärtom finns 

uttalanden från läkare som menar att beteendet visst kan ha ett samband med 

funktionshindret.  

 

Värt att nämna i sammanhanget är att en studie som gjorts på 

Norrtäljeanstalten visat att 40 procent av de intagna hade obehandlad 

ADHD (och i vissa fall också andra diagnoser, exempelvis inom 

autismspektrumet). Vidare fanns även en utbredd missbruksproblematik 

inom den här gruppen. Detta visar på vikten av att det finns förutsättningar 

för att kunna ge personer med den här typen av diagnoser vård, för att hjälpa 

dem och förhindra framtida problem med exempelvis missbruk och 

kriminalitet. Tvångsvård är en väldigt ingripande åtgärd, men situationen i 

exempelvis fallet från 2010 är ju väldigt kaotisk. Det är uppenbart att flickan 

behöver vård, och eftersom det är barnets bästa som ska vara avgörande är 

en möjlighet att tvångsvårda kanske en oundviklig väg att gå.  

 

För att kunna tvångsvårda någon enligt LPT krävs att personen i fråga lider 

av en allvarlig psykisk störning. Vad gäller neuropsykiatriska diagnoser som 

ADHD och autistiska syndrom är det bara det autistiska syndromet som 
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skulle kunna klassas som en allvarlig psykisk störning. I fallet från 2010 

hade flickan varit föremål för vård enligt LPT. Att låsa in unga på 

sjukhusavdelningar vid den här typen av problematik tror jag emellertid inte 

är något som skulle hjälpa dem i längden. LPT och den vård som utförs med 

stöd av den lagen är anpassad efter andra typer av psykiska problem, som 

psykostillstånd och liknande. Det finns alltså ett glapp mellan LVU och 

LPT, och risken är således överhängande att ungdomar med 

neuropsykiatrisk problematik hamnar utanför båda systemen och inte får 

den hjälp de behöver.  

 

Frågan om möjligheten att tvångsvårda unga med psykiska problem med 

stöd av LVU har utretts och utredaren kom då fram till att lagstiftningen inte 

skulle ändras. Att vårda unga med sådan problematik inom socialtjänsten 

ställer krav på en annan sorts kompetens och organisation hos socialtjänsten. 

Dessa ungdomar ska istället få stöd av psykiatrin. Någon förändring av 

reglerna i LPT föreslås inte heller. Att det finns problem på det här området 

tillskriver utredaren kvalitativa brister inom den psykiatriska vården samt att 

samarbetet mellan vården och socialtjänsten måste förbättras. Så måste 

kunna ske utan att man ökar tvånget mot unga människor. Att förbättra 

samarbetet mellan den psykiatriska vården och socialtjänsten i dessa frågor 

tror jag vore mycket positivt för ungdomar med en psykologisk problematik. 

Ibland tror jag dock som sagt att tvångsvård i dessa fall är oundvikligt, mot 

bakgrund av de kaotiska situationer som beskrivits i flera av fallen ovan. Att 

samhället hjälper personer med den här problematiken redan i unga år är 

viktigt för att förhindra framtida problem för den enskilde. Här har 

exempelvis skolan en viktig roll att spela i uppmärksammandet av barn med 

sådan här problematik, som ju ofta visar sig redan i unga år.  

  

7.4 Vårdens utformning 

Något annat som diskuterats är hur vården enligt LVU utformats. 

Bestämmelser om detta återfinns i bland annat 10 och 11 §§ LVU. 10 § 

stadgar att vården ska anses påbörjad när den unge på grund av ett beslut om 

omedelbart omhändertagande eller om vård har placerats utanför sitt eget 

hem. Av 11 § framgår att det är socialnämnden som bestämmer hur vården 

av den unge ska ordnas och var han eller hon ska vistas under vårdtiden. 

Nämnden får medge att den unge vistas i sitt eget hem, om detta kan antas 

vara bäst ägnat att främja vården av honom eller henne. Vård med stöd av 

LVU ska dock alltid inledas utanför den unges eget hem. I en artikel i 

förvaltningsrättslig tidskrift kritiseras denna reglering, och Manninen, 

artikelförfattaren, menar att det inte alltid är nödvändigt att ta den unge från 

dennes hem. Utgångspunkten i hans argumentation är att en separation 

mellan barn och föräldrar allmänt sett är något som är skadligt. 

Artikelförfattaren menar att det behövs ett tydligare ”trappstegstänkande”, 

och att lagen som den är utformad idag ”inte fullt ut medger att man prövar 

lindrigare medel”. Artikelförfattaren tar upp 22 § LVU som reglerar vad 

som benämns som mellantvång. Där stadgas att om det kan antas att den 

som är under 20 år till följd av ett beteende som avses i 3 § kommer att 
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behöva beredas vård enligt denna lag om beteendet fortsätter och det stöd 

eller den behandling som den unge behöver inte kan ges med samtycke av 

den unge själv, om han eller hon har fyllt 15 år, och av den unges 

vårdnadshavare, får socialnämnden besluta att den unge ska hålla 

regelbunden kontakt med en särskilt kvalificerad kontaktperson som 

socialnämnden utsett, eller att den unge ska delta i behandling i öppna 

former inom socialtjänsten. Enligt artikelförfattaren bör man undersöka 

huruvida det går att utveckla denna mellantvångsreglering. 

Mellantvångsregleringen tror jag skulle kunna vara ett effektivt sätt att 

”mota problemen i grind”, då bestämmelsen ju är tillämpligt i de fall 

problemen ännu inte eskalerat så att en ansökan om vård aktualiseras.  

 

Att det i lagen ställs upp krav på att vården måste inledas utanför hemmet 

anser jag är olyckligt, speciellt avseende beteendefallen. Det kan ju hända 

att den unges beteende inte alls beror på förhållanden i hemmet och att 

föräldrarna istället kan utgöra ett stöd för den unge. Att tvingas från hemmet 

är en väldigt stor omställning för en ung person och här upplever jag att 

lagen är konstruerad tämligen stelbent och med begränsade möjligheter att 

utforma vården utifrån den enskildes förutsättningar.  

 

7.5 Norsk tvångslagstiftning 

De norska och svenska regleringarna är utformade på ett snarlikt sätt. 

Visserligen regleras såväl de frivilliga insatserna och tvångsåtgärderna i 

samma lag i Norge, Barnevernloven, medan regleringen i Sverige är 

uppdelad i två olika lagar, de frivilliga insatserna i SoL och 

tvångsåtgärderna i LVU. Möjligen framgår barnperspektivet på ett tydligare 

sätt genom den norska regleringen då man samlat bestämmelserna i samma 

lag. Regleringen i de fall det är den unges eget beteende som ligger till 

grund för ett tvångsomhändertagande är mycket lik den svenska. I norsk lag 

talas om alvorlig eller gjentatt kriminalitet, vedvarende misbruk av 

rusmidler samt på annen måte. På annen måte ska förstås som ”annen form 

for utpreget normlös atferd”.
123

 I den svenska lagen talas om missbruk av 

beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet och något annat socialt 

nedbrytande beteende, med vilket ska avses ett beteende som avviker från 

samhällets grundläggande normer. I den norska såväl som i den svenska 

lagen stadgas att det är vad som är bäst för barnet som ska vara avgörande.  

 

7.6 Avslutande synpunkter 

Att den moderna socialvården präglas starkt av frivillighet och tron på 

människors egen förmåga är förstås mycket positivt. Att använda tvång 

gentemot den enskilde är en mycket ingripande åtgärd som bör begränsas 

till tillfällen då det är absolut nödvändigt. Samtidigt är det viktigt att 
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samhället har möjlighet att använda sig av tvång, för att kunna tillgodose 

den unges vårdbehov i de fall samtycke till behövlig vård saknas. Jag 

efterlyser emellertid en större flexibilitet i lagstiftningen, vilket skulle 

möjliggöra en större anpassning av vården till den enskildes behov. 

Samhällets möjlighet att kunna vårda personer med neuropsykiatriska 

diagnoser måste också ses över, då obehandlade tillstånd av den typen visat 

sig kunna leda till framtida problem, såväl för den enskilde individen som 

för samhället. 
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