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Summary 

This thesis seeks to investigate applicable law concerning the public counsel 
in the process according to The Care of Young Persons (Special Provisions) 
Act (LVU). The thesis is written from a children’s rights perspective with 
the purpose of investigating whether the process is equal between the social 
welfare committee on the one hand, and the child on the other.  
 
When the social service needs to take measures for children and adolescents, 
the main rule is that this occurs on a voluntary basis. If consent to such 
measures is lacking, and there is a risk that the health or development of the 
child is being harmed, he or she can be cared for according to LVU, which 
is part of the Swedish coercive care legislation. LVU includes two situations 
in which need for such care may arise: the environmental cases where the 
risks spring from deficiencies in care or some other circumstance at home, 
and the behaviour cases where the child exposes him or herself to risks. The 
social welfare committee issues an application for coercive care, and the 
administrative court then decides whether the child should be taken into care 
or not. The presumption is that the child and his or her legal guardians have 
the right to a public counsel, who protects the interests of the client during 
the process. If there are no contradictory interests between the child and the 
legal guardians, they get a joint public counsel. If there are contradictory 
interests, and the child is under 15, he or she gets a separate public counsel, 
who simultaneously assumes the role as the legal representative of the child.  
 
The process in the administrative court is adversarial, which means that the 
parties should have equal opportunities to conduct their causes. This 
postulates that the parties are equal. Indeed, the child has access to a legal 
counsel, but the fact remains that the counterpart is an authority with full 
insight in the investigation. Therefore, it is of great importance that the 
person, who is appointed as public counsel possesses adequate competences 
for the commitment. However, public counsels are often young and 
inexperienced, which may endanger the legal certainty. A further aspect of 
the public counsel’s prerequisites for conducting a good job, is the time at 
his or her disposal. Cases where public counsels are not granted 
remuneration for the time that they have demanded are common. 
Consequently, the child may not get enough time with his or her counsel, 
and the counsel may not have enough time to go through the investigation 
that the social welfare committee has carried out. Therefore, it can be 
questioned whether the parties truly are equal, and thus whether the 
requirements of the adversarial principle are satisfied.  



 2 

Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att utreda gällande rätt kring det offentliga biträdets 
roll i LVU-processen. Framställningen görs ur ett barnrättsperspektiv med 
ändamålet att utreda huruvida processen i LVU-mål är likställd mellan å ena 
sidan socialnämnden, å andra sidan den unge och dennes vårdnadshavare. 
För detta syfte förekommer även inslag av ett komparativt perspektiv samt 
ett utvecklingsperspektiv. 
 
När socialtjänsten behöver vidta insatser för barn och ungdomar är 
huvudregeln att detta ska ske på frivillig basis. Saknas samtyckte till sådana 
insatser, samtidigt som det föreligger en risk för att den unges hälsa eller 
utveckling skadas, ska den unge beredas vård enligt lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) vilket är en tvångslagstiftning. Lagen 
talar om två olika fall som kan aktualisera omhändertagande: miljöfallen där 
riskerna bottnar i bristande omsorg, samt beteendefallen där det rör sig om 
att den unge själv utsätter sig för risker. Socialnämnden ansöker om 
beredande av vård enligt LVU, och beslut fattas sedan av förvaltningsrätten. 
I processen har barnet och dess vårdnadshavare som huvudregel rätt till ett 
offentligt biträde, som har i uppdrag att tillvarata klientens rätt. Om det inte 
föreligger motstridiga intressen mellan barnet och dess vårdnadshavare 
förordnas ett gemensamt biträde. Föreligger det motstridiga intressen, och 
har barnet ännu inte fyllt 15, får barnet ett eget offentligt biträde, som 
samtidigt påtar sig rollen som barnets ställföreträdare.  
 
Processen i förvaltningsdomstolen är kontradiktorisk, vilket bland annat 
innebär att parterna ska ha lika goda möjligheter att föra sin talan. Detta 
förutsätter i sin tur att parterna är likställda. Barnet har visserligen det 
offentliga biträdet vid sin sida, men faktum kvarstår att motparten är en 
myndighet med full insyn i utredningen. Det är därför av stor vikt att den 
som förordnas som offentligt biträde besitter tillräcklig kompetens för 
uppdraget. Offentliga biträden är dock ofta unga och oerfarna, vilket riskerar 
att sätta barnets rättssäkerhet ur spel. En ytterligare aspekt av det offentliga 
biträdets förutsättningar att göra ett bra jobb är den tid han eller hon har till 
sitt förfogande, när det kommer till att förbereda ärendet. Det är vanligt 
förekommande att offentliga biträden inte beviljas ersättning för den tid de 
har yrkat på. En konsekvens av detta blir i förlängningen att barnet inte får 
tillräckligt med tid tillsammans med sitt biträde, samt att biträdet inte hinner 
läsa in sig på socialnämndens utredning i önskvärd utsträckning. Det kan 
därför ifrågasättas huruvida parterna verkligen är likställda, och därmed om 
de krav som den kontradiktoriska principen ställer på processen uppfylls. 
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1 Inledning  

 

1.1 Bakgrund 

Omhändertagande enligt LVU är en ingripande åtgärd, inte bara för barnet 
som berörs utan även för dess vårdnadshavare. Till sitt stöd genom 
processen har barnet och vårdnadshavarna ett gemensamt, eller varsitt, 
offentligt biträde. LVU:s ingripande natur till trots ställs det relativt låga 
krav på den som förordnas som offentligt biträde, åtminstone rent juridiskt. 
Advokater med flerårig erfarenhet av LVU-mål har fört fram åsikten att de 
offentliga biträden som förordnas i många fall är för unga och oerfarna för 
uppdragen.1 Ytterligare ett potentiellt problem med dagens lagstiftning är, 
som vi ska se längre fram, att det offentliga biträdets uppgifter inte framgår 
tydligt nog.  
 
Det finns omkring två miljoner barn folkbokförda i Sverige år 2016.2 Vart 
och ett av dessa barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran.3  
Det är barnets vårdnadshavare som har ansvaret för att dessa behov 
tillgodoses.4 Socialberedningen beskrev det i mitten av 1980-talet på 
följande sätt: ”Föräldrarna bör betraktas som grundresursen, som kan 
behöva kompletteras på olika sätt […]”5 Då det föreligger behov för insatser 
inom socialtjänsten ska dessa primärt tillgripas på frivillig basis. Frivillighet 
innebär i detta sammanhang ett samtycke från vårdnadshavarna om barnet är 
under 15 år, och från den unge själv om han eller hon har fyllt 15 år. Vid 
brist på sådant samtycke ska vård beredas enligt LVU.6 Det finns två 
huvudkategorier av LVU-fall. Den ena kategorin, de så kallade miljöfallen, 
blir aktuella då det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller 
utveckling skadas till följd av missförhållande i hemmet, exempelvis 
misshandel eller otillbörligt utnyttjande.7 De så kallade beteendefallen, som 
utgör den andra kategorin, innebär att den unge själv utsätter sin hälsa eller 
utveckling för en påtaglig risk att skadas.8 Den myndighet som ansöker om 

                                                
1 Se nedan under avsnitt 3.2. 
2 SCB 2013. 
3 6 kap. 1 § föräldrabalken (FB). 
4 6 kap. 2 § 2 st. FB. 
5 SOU 1986:20 s.26. 
6 1 § 1-2 st. LVU. 
7 2 § LVU. 
8 3 § LVU. 
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vård enligt LVU är socialnämnden, och därefter är det förvaltningsrätten 
som meddelar beslut.9  
 
Processen i LVU-mål utgår bland annat från den kontradiktoriska principen. 
Enligt denna ska parterna  uppmärksammas på och ges möjlighet att uttala 
sig om allt utredningsmaterial i målet. Vidare ska de ha möjlighet att 
åberopa bevisning samt att utveckla sin talan. Följaktligen innebär den 
kontradiktoriska principen att ingen ska dömas ohörd.10 I just LVU-mål är 
såväl barnet som dennes vårdnadshavare parter.11 Motpart i målet är 
socialnämnden.12 De är skyldiga att beakta barnets bästa.13 Oavsett om det 
gäller miljöfall eller ett beteendefall ska ett offentligt biträde utses för den 
unge och för dennes vårdnadshavare, om det inte måste antas att ett sådant 
behov saknas. Om det föreligger motstridiga intressen mellan den unge och 
vårdnadshavaren kan de få separata biträden. I annat fall är huvudregeln att 
ett gemensamt offentligt biträde tillsätts för dem. Detta gäller inte bara för 
mål om beredande av vård, utan även sådana mål och ärenden som handlar 
om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, upphörande av vård enligt 
21 § LVU, flyttningsförbud enligt 24 § LVU, upphörande av 
flyttningsförbud enligt 26 § LVU och överklagande enligt 41 § 1 st. 1 p. 
LVU.14 
 
Om barnet är under 15 år blir det offentliga biträdet utan särskilt 
förordnande även ställföreträdare för barnet. Detta gäller i de fall där barnet 
och dess vårdnadshavare inte har gemensamt offentligt biträde.15 
Bestämmelsen har sin grund i det faktum att barn under 15 år inte har 
talerätt.16 Det förekommer av förklarliga skäl att barn och vårdnadshavare 
har motstridiga intressen i en LVU-process. Genom att ha en utomstående 
ställföreträdare får barnet en självständig ställning gentemot sina 
vårdnadshavare, vilket kan vara av stor vikt om barnet till exempel vill 
överklaga ett beslut. Tack vare sin ställföreträdare kan barnet göra detta utan 
att vara beroende av sina vårdnadshavare.17 Detta är av stor vikt då barn ofta 
visar solidaritet med sina föräldrar utåt sett, oavsett hur han eller hon 
behandlas hemma.18 
 

                                                
9 4 § LVU. 
10 Mattsson (2002) s.166 f. 
11 Mattsson (2002) s.217. 
12 Clevesköld, Lundgren & Thunved (2009) s.130. 
13 1 kap. 2 § 1 st. socialtjänstlagen (SoL). 
14 39 § 1-2 st. LVU. 
15 36 § 3 st. LVU. 
16 Se 36 § 2 st. LVU. 
17 Prop.1994/1995:224 s.57. 
18 SOU 1986:20 s.222. 
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Det offentliga biträdets uppgift är att besluta om att sådan utredning som är 
skäligen påkallad för att ta till vara barnets rätt ska utföras. Är han eller hon 
biträde även för föräldrarna, gäller detsamma ifråga om deras rätt.19 Utöver 
dessa bestämmelser ger lagen inga vidare svar på vad som ska ingå i det 
offentliga biträdets uppgifter.20 Vad som inte heller är tydligt specificerat är 
exakt vilka erfarenhets- och kunskapskrav som ställs på ett offentligt 
biträde, mer än att han eller hon ska vara lämplig för uppdraget.21 I ett 
betänkande från år 2000 föreslog den så kallade LVU-utredningen att 
barnets ställning i LVU-förhandlingar skulle stärkas, bland annat genom att 
särskilda krav skulle ställas på den som förordnades till offentligt biträde för 
barnet. Detta skulle enligt utredarna ske genom ett tillägg med tydligare 
krav i lagen om offentligt biträde.22 Något sådant tillägg föreslogs dock inte 
i den därpå följande propositionen och ledde således inte till någon 
lagändring.23 År 2012 tillsattes ännu en LVU-utredning, som antog namnet 
Utredningen om tvångsvård för barn och unga.24 De överlämnade sitt 
slutbetänkande till Socialdepartementet i juni 2015. Här, liksom i förslaget 
som överlämnades av 2000 års LVU-utredning, föreslås ytterligare krav på 
det offentliga biträdets erfarenheter, samt att biträdets uppgifter förtydligas i 
lag.25 Betänkandet har ännu inte lett fram till någon proposition som 
behandlar just det offentliga biträdets roll. 
 
Kort sagt ställs det än idag relativt låga krav på den som förordnas som 
offentligt biträde, åtminstone rent juridiskt. I vissa fall är de personer som 
förordnas som offentliga biträden för unga och oerfarna för att axla 
uppdraget, vilket tillåts genom att de kvalifikationskrav som lagen 
uppställer är relativt låga. Dessutom är biträdets uppgifter vagt formulerade. 
Det kan ifrågasättas varför dessa två brister ännu inte har lett fram till någon 
lagändring.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda det offentliga biträdets roll i LVU-
processen, och dennes möjligheter att utifrån befogenheter, begränsningar 
och tidigare erfarenhet tillvarata sin klients, det vill säga barnets, intressen. 
Följande frågeställningar kommer att besvaras: 
 
                                                
19 6 § lag om offentligt biträde med hänvisning till 4 § 1 st. samma lag. 
20 Ds 2002:13 s.52. 
21 1 och 5 §§ lag om offentligt biträde samt 26 § 1 st. rättshjälpslagen. 
22 SOU 2000:77 s.48. 
23 Se prop.2002/03:53 s.7 ff. 
24 Utredningen tillsattes genom Dir. 2012:79. 
25 SOU 2015:71 s.87, se författningsförslagets 11 och 12 §§. 
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• Vilka befogenheter har det offentliga biträdet? 
• Vilka begränsningar möter det offentliga biträdet? 
• Är det offentliga biträdets befogenheter tillräckliga för att kunna 

möta de krav som den kontradiktoriska principen ställer på LVU-
processen? Med andra ord, kan parterna anses vara likställda? 

• Hur skulle lagen kunna utformas för att tillmötesgå eventuella 
tillkortakommanden på detta område? 

 

1.3 Metod och perspektiv 

Jag tillämpar klassisk rättsdogmatisk metod. Innebörden av denna är att 
rättskällorna analyseras och tolkas i syfte att fastställa och systematisera 
gällande rätt (de lege lata) samt att analysera hur lagstiftaren bör utforma 
rättsreglerna (de lege ferenda).26 De källor som granskas är framförallt 
lagtext, förarbeten, doktrin och praxis. Den förstnämnda grenen av 
rättsdogmatiken är användbar för att fastställa hur bestämmelserna kring det 
offentliga biträdet ser ut idag, och hjälper således till att besvara de två 
första frågorna. De lege ferenda-varianten av rättsdogmatiken blir aktuell 
vid besvarandet av den fjärde och sista frågan. I denna del ger jag min syn 
på hur rättsläget borde se ut.  
 
Jan Kellgren27 och Anders Holm28 delar in den rättsdogmatiska metoden i 
två nivåer: den teoretiska perspektivnivån och den handlingsorienterade 
nivån. Inom den första nivån ryms det perspektiv som anläggs på det valda 
objektet.29 I det här fallet anläggs ett främst ett barnrättsperspektiv på det 
offentliga biträdets roll i LVU-processen. Det finns i doktrin eller praktik 
ingen enhetlig uppfattning om vilka rättsliga komponenter som ska 
inrymmas i barnrättsperspektivet. Även om det är viktigt med en någorlunda 
uniform uppfattning om vad barnrättsperspektivet ska innebära rättsligt och 
rent praktiskt, är det inte givet att det ska kunna fastslås en allmängiltig 
definition. Det går dock att utröna några grundbultar till 
barnrättsperspektivet, som alltid bör kunna uppställas som krav. För det 
första ska de normer och principer som uppställs i FN:s konvention om 
barnets rättigheter (barnkonventionen) finnas med som grund. Denna 
innehåller en rad rättigheter, exempelvis olika ekonomiska och sociala 
sådana. Fyra grundläggande principer ska vara ledande vid tolkningen av 
konventionens bestämmelser. Dessa är förbud mot diskriminering, rätten till 
liv och utveckling, barnets bästa i främsta rummet samt rätten att få komma 
                                                
26 Lehrberg (2014) s.203 f. 
27 Docent i affärsrätt, universitetslektor vid avdelningen för rätt och rättsfilosofi vid LiU. 
28 Jur.dr och universitetslektor vid avdelningen för rätt och rättsfilosofi vid LiU. 
29 Kellgren & Holm (2007) s.47 
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till tals.30 Främst de två sistnämnda principerna är centrala i min 
framställning. Barnkonventionen är ännu inte svensk lag, men Sverige har 
genom att ratificera konventionen förbundit sig att följa dess bestämmelser. 
Detta innebär vidare, att svensk lag måste anpassas på ett sätt som gör att 
den är förenlig med konventionen. Myndigheter, domstolar och andra 
aktörer som tillämpar lagar på området behöver dessutom ha tillräcklig 
kunskap om vad som krävs enligt konventionen. Saknas sådan kunskap är 
det svårt att i praktiken få till en förändring.31 Den rätt att bli bemött med 
värdighet och respekt som stadgas i RF ligger också till grund för 
barnrättsperspektivet.32 Därutöver bör man iaktta en rad grundläggande krav 
och principer, såsom krav på delaktighet, rättssäkerhet och integritetsskydd. 
Samtliga nu nämnda parametrar utgör rättigheter för barnet. Således är det 
vid utrönandet av vad barnrättsperspektivet innebär relevant att diskutera 
hur en rättighetslagstiftning bör se ut. I doktrin formuleras generellt sett 
följande krav på en rättighetslagstiftning: den enskilde ska vara garanterad 
en allsidig prövning av det beslutande organet, villkoren för rättigheten ska 
vara klara och preciserade i lagtext och individen ska ha en reell möjlighet 
att utkräva sin rättighet. Den enskilde ska kunna förutse rättighetens 
innehåll.33 När det kommer till rättssäkerhet för just barn är det dessutom 
viktigt att särskilt beakta den utsatthet som barn befinner sig i på grund av 
att de är omyndiga och därmed har en begränsad förmåga att hävda sina 
rättigheter.34 Kort sagt kan barnrättsperspektivet sägas innebära ”[…] 
iakttagandet av barns rättigheter i reglering och praktik hos verksamheter 
som innefattar arbete med barn eller som möter barn av annan anledning”.35 
  
Jag har valt barnrättsperspektivet eftersom det är det enskilda barnet som 
påverkas av det offentliga biträdets insatser, och som i slutändan är den 
person som drabbas av förvaltningsdomstolens beslut, vare sig det är i 
negativ eller positiv bemärkelse. Jag har även valt att anlägga ett 
komparativt perspektiv på uppsatsen, vilket används för att ställa det 
offentliga biträdet i LVU-processen i relation till andra ombud vars 
ersättning staten betalar. Slutligen har jag till viss del skrivit ur ett 
utvecklingsperspektiv för att reda ut hur det offentliga biträdets roll har 
förändrats över tid för att bättre tillvarata barnets rätt. 
 
Perspektivdelen konkretiseras sedan enligt Kellgren och Holm i den 
handlingsorienterade delen, som tar sikte på hur material eftersöks och 

                                                
30 Mattsson (2015) s.2 ff. 
31 Mattsson (2015) s.5.  
32 1 kap. 2 § RF; Mattsson (2015) s.2. 
33 Mattsson (2015) s.3 – 7. 
34 Mattsson (2015) s.10. 
35 Mattsson (2015) s.21. 
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behandlas.36 Eftersom en del av min uppsats består i att utreda det offentliga 
biträdets historiska roll har jag tagit avstamp i förarbeten och lagtext från 
1960-talet och framåt. Både utredningar och propositioner har varit 
behjälpliga i denna del. När det kommer till att utreda biträdets befogenheter 
och begränsningar har jag främst sökt svar i praxis, nästan uteslutande från 
kammarrätterna men i viss mån även JO-beslut. Tillsammans med doktrin 
och gällande lagtext har detta hjälpt mig att besvara ovan nämnda 
frågeställningar, och att utreda det offentliga biträdets roll i LVU-processen 
utifrån ett barnrättsperspektiv. 
 

1.4 Material 

Med bakgrund av att den rättsdogmatiska metoden tillämpas på uppsatsen, 
kommer material sökas i framförallt lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. 
För lagtextens vidkommande kommer lagen med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU) av förklarliga skäl att spela en viktig roll. När jag 
skriver om LVU åsyftas 1990 års lag, om inget annat anges.37 Vidare är 
lagen om offentligt biträde (LOfB) samt rättshjälpslagen (RHL) av stor vikt 
för uppsatsen.  
 
Diverse förarbeten tar en stor plats särskilt i kapitel två som handlar om 
biträdets roll ur ett historiskt perspektiv. Det rör sig här om en rad 
propositioner och utredningar från 1970-talet och fram till idag, som alla 
belyser lagstiftarens syn på det offentliga biträdets roll. Två utredningar som 
betonas särskilt är SOU 1986:20 och Ds S 1987:3 som så småningom ledde 
fram till den LVU som gäller idag. En mer aktuell utredning är SOU 
2015:71 som har genomförts bland annat med syfte att försöka stärka 
barnrättsperspektivet. Denna utredning föreslår bland annat att kraven som 
ställs på det offentliga biträdet förs in direkt i LVU istället för att, som enligt 
dagens ordning, återfinnas i LOfB samt i RHL. Därtill väcker utredarna 
förslag om en ändring av de krav som i dagsläget ställs på ett offentligt 
biträde. Enligt nuvarande lydelse räcker det att biträdet är någon som är 
lämplig för uppdraget.38 Författningsförslaget till ny LVU talar om att 
biträdet ska vara någon som ”på grund av sina kunskaper och erfarenheter 
samt personliga egenskaper är särskilt lämplig [min kursivering] för 
uppdraget”.39 
 

                                                
36 Kellgren & Holm (2007) s.48 
37 Den första LVU trädde ikraft 1980 och gällde fram till 1990, då den nya trädde ikraft. 
38 1 och 5 §§ lag om offentligt biträde samt 26 § 1 st. RHL. 
39 SOU 2015:71, författningsförslag 14 kap. 11 § LVU, se s.87. 
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Något som skulle kunna vara behjälpligt vid klargörandet av det offentliga 
biträdets befogenheter och begränsningar är JO-beslut. Dessvärre finns det 
bara ett fåtal sådana beslut som är relevanta för den här framställningen. Ett 
av dem kommer att behandlas mer utförligt under avsnitt 4.2.40 Den 
domstolspraxis som finns handlar till stor del om byte av offentligt biträde, 
samt om ersättning till offentligt biträde. En del av de rättsfall som handlar 
om byte av biträde är relevanta, nämligen de där domstolen tydliggör under 
vilka omständigheter det är godtagbart att byta biträde på grund av att det 
nuvarande biträdet brister i kompetenshänseende.41 De rättsfall som 
behandlar ersättning till offentligt biträde används för att analysera biträdets 
befogenheter. Mer om detta i kapitel fem. 
 

1.5 Forskningsläge 

Det finns mycket skrivet om ett flertal olika aspekter av LVU-processen, 
bland annat om rättssäkerhet, om barnets rättsliga ställning, samt om barnets 
rätt att komma till tals. Ofta ligger fokus i dessa framställningar på barnet, 
socialnämnden eller domstolen.42 Det har däremot inte skrivits lika mycket 
med fokus på just det offentliga biträdets roll i processen. 
 
När det kommer till förarbeten har frågan om det offentliga biträdet 
diskuterats återkommande genom åren.43 Bland annat har en utredning 
föreslagit lagändringar som inbegriper förtydliganden av bestämmelserna 
som handlar om det offentliga biträdets uppgifter och kvalifikationer.44 
Dessa ändringar har dock ännu inte kommit till stånd. 
 

1.6 Disposition och avgränsningar 

Den här uppsatsen innefattar såväl gällande rätt som vägen fram till dagens 
lagstiftning, samt en analys de lege ferenda avseende regleringen kring 
offentliga biträden. Den bakåtblickande framställningen avgränsas vid 1960-
talets början, då den andra och sista barnavårdslagen (BvL) trädde ikraft. 
Anledningen till att jag har valt att avgränsa just här, är att jag i min 
framställning vill inkludera delar av systemet så som det såg ut innan 
tillkomsten av den första LVU år 1980. Detta för att åskådliggöra 

                                                
40 Beslut 2004-03-15, Dnr 185-2002. 
41 Se t.ex. kammarrätten i Stockholm mål nr 1171-14 och kammarrätten i Sundsvall mål nr 
2214-15. 
42 Se t.ex. Mattsson (2002); Leviner (2011). 
43 Se t.ex. SOU 2000:77 och SOU 2015:71. 
44 Se SOU 2000:77 s.48, s.76 och s.95. 
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utvecklingen av det offentliga biträdets roll före LVU:s tid och fram till 
idag. Samtidigt är det av utrymmesskäl inte möjligt att gå längre tillbaka i 
tiden än 1960, varför den sista barnavårdslagens ikraftträdande får anses 
vara ett rimligt avstamp. 
 
Det offentliga biträdet spelar en viktig roll i flera olika typer av mål, 
däribland mål enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, 
utlänningslagen (UtlL) och lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. 
Den här uppsatsen syftar dock uteslutande till att utreda biträdets roll i mål 
och ärenden enligt LVU. Däremot figurerar UtlL:s offentliga biträde 
kortfattat i avsnitt 4.3.1, där fråga är om att ställa LVU:s offentliga biträde i 
relation till andra typer av statligt finansierade ombud.  
 
Offentligt biträde förordnas som huvudregel både för barnet och 
vårdnadshavarna i LVU-mål. Då den här uppsatsen har ett 
barnrättsperspektiv ligger fokus på barnets offentliga biträde. Eftersom 
bestämmelserna ser likadana ut oavsett om du förordnas som biträde för ett 
barn eller för en vårdnadshavare kommer jag dock att behandla praxis som 
rör vårdnadshavares offentliga biträden också.  
 
Framställningen består, utöver inlednings- och analyskapitel, av fyra delar. I 
kapitel två behandlas lagstiftningen såsom den har sett ut fram till idag. 
Kapitel tre rymmer gällande rätt, med fokus på bland annat förordnande och 
kvalifikationskrav. I kapitel fyra görs en jämförelse med andra typer av 
ombud, exempelvis målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. I 
kapitel fem behandlas praxis ifråga om ersättning till biträde samt byte av 
biträde. Därpå följer ett avslutande kapitel, som syftar till att analysera 
gällande rätt och besvara de frågeställningar som återfinns under avsnitt 1.2. 
 

1.7 Terminologi 

För att underlätta för läsaren följer här ett antal förtydliganden avseende 
några av de termer som är viktiga och kontinuerligt återkommande i 
uppsatsen, och som lätt förväxlas med varandra eller med andra termer. 
 
Offentligt biträde figurerar i flera andra processer utöver LVU. När jag i den 
här framställningen talar om offentliga biträden är det i LVU:s mening, om 
inget annat anges. Emellanåt skriver jag endast ut ordet ”biträde” eller 
”biträdet” – detta av rent utrymmesmässiga skäl.  
 
En grundläggande förutsättning ifråga om LVU-processen, är att den som är 
förordnad som offentligt biträde för ett barn under 15 år, utan att samtidigt 
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vara offentligt biträde för barnets vårdnadshavare, även agerar 
ställföreträdare för barnet. Ställföreträdare och offentligt biträde är alltså 
två olika typer av uppdrag, men de utförs av en och samma person.  
 
När jag hänvisar till rättsfall före 1 januari 2011 använder jag Högsta 
förvaltningsrätten även om den dåvarande beteckningen var 
Regeringsrätten. Likaså skriver jag förvaltningsrätterna även ifråga om 
fallen före den 15 februari 2010, trots att första instans då kallades 
länsrätter. 
 
Två benämningar som lätt förväxlas är Socialutredningen och 
Socialberedningen. De är båda namn på utredningar tillsatta av regeringen. 
Socialutredningen tillsattes 1967, medan Socialberedningen tillsattes 1980. 
De hade liknande uppdrag men var inte verksamma samtidigt. 
 
Den kontradiktoriska principen är en förutsättning för att en rättegång ska 
anses vara rättvis. I korta ordalag går principen ut på att ingen ska dömas 
ohörd. Mer specifikt innebär detta att båda parter ska få tillgång till allt 
material och möjlighet att yttra sig över materialet, samt att de ska ha lika 
goda chanser att åberopa bevisning och föra sin talan i processen.45 
 
Likställdhet mellan parterna hänger ihop med ovanstående princip. I just 
LVU-mål innebär likställdheten att barnet och socialnämnden ska ha 
likvärdiga möjligheter att utföra sin talan inför domstolen.46 Likställdhet är 
således ett viktigt begrepp för den här framställningens vidkommande, 
eftersom barnet utan ett offentligt biträde aldrig hade kunnat ha lika goda 
chanser som socialnämnden i processen. Den kontradiktoriska principen 
och likställdhet mellan parterna går hand i hand eftersom de båda 
härstammar ur artikel 6 i Europakonventionen, som handlar om rätten till en 
rättvis rättegång.47 
 

                                                
45 Bring & Diesen (2008) s.107 
46 Mattsson (2002) s.167 
47 Europakonventionen är svensk rätt enligt 2 kap. 19 § regeringsformen. 
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2 Historia 

2.1 Inledning 

Den LVU som gäller idag har 26 år på nacken, och är kronologiskt sett den 
andra lagen med samma namn. Den första LVU trädde ikraft år 1980 och 
gällde fram till 1990. I detta kapitel behandlas valda delar av barnavårds- 
respektive tvångsvårdslagstiftningens historia, det vill säga inte bara de två 
LVU, utan även BvL och lagen om tillfälligt omhändertagande (LTO), som 
i viss mån kan sägas vara LVU:s företrädare. Fokus i den tillbakablickande 
framställningen ligger främst på det offentliga biträdets roll. Med denna 
tillbakablick önskar jag åskådliggöra det gradvisa stärkandet av 
barnrättsperspektivet, samt visa varför det offentliga biträdet är en viktigt 
aktör i processen. 
 

2.2 1960- till 1980-tal 

2.2.1 1960 års barnavårdslag 

1960 års BvL innehöll bestämmelser om vård och omhändertagande av 
barn. Lagens 25 § liknar i mångt och mycket LVU:s andra och tredje 
paragrafer, det  vill säga miljö- och beteendefallen. Enligt 1960 års lag fick 
barnavårdsnämnden vidta åtgärder om en ung person behandlades på ett 
sådant sätt i hemmet, att hans hälsa eller utveckling äventyrades.48 Detta kan 
liknas vid bestämmelserna i 2 § LVU, som också tar sikte på bristande 
omsorg i hemmet. Beteendefallen utgörs i 1960 års lag av situationer där 
den unge till exempel på grund av brottslig gärning eller missbruk av 
alkohol eller narkotika är i behov av tillrättaförande åtgärder från samhällets 
sida.49 Då 1960 års BvL var långt ifrån en renodlad tvångslag, bestod 
sanktionerna primärt i förebyggande åtgärder såsom råd, stöd, varningar och 
övervakning.50 Först när sådana åtgärder visat sig vara resultatlösa kunde 
den unge omhändertas.51 Ett omhändertagande innebar att den unge 
placerades i ett enskilt hem, i en anstalt eller i en ungdomsvårdsskola, 
beroende på under vilka förutsättningar han eller hon omhändertagits.52 Till 
skillnad från LVU präglades inte BvL inte genomgående av en vilja att 

                                                
48 4 kap. 25 § 1 st. a) BvL. 
49 4 kap. 25 § 1 st. b) BvL. 
50 4 kap. 26 § 1 st. BvL. 
51 4 kap. 29 § BvL. 
52 5 kap. 36 § BvL. 
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skydda den unges hälsa och utveckling, utan lagen tar även sikte på sådana 
situationer där den unges beteende innebär en fara för allmän ordning eller 
säkerhet.53  
 

2.2.2 Lag om tillfälligt omhändertagande 

Den 1 oktober 1973 trädde LTO i kraft. Lagen var betydligt mer begränsad 
än den LVU som vi känner idag; den bestod enbart av 11 paragrafer. 1973 
års LTO och 1990 års LVU är väsensskilda, kanske inte minst sett till 
åldersgränserna. Medan LVU gäller barn och unga under 21 år, var de flesta 
av LTO:s bestämmelser tillämpliga på alla människor oavsett ålder. Trots 
sina många skillnader har de båda lagarna en del likheter med varandra. 
Miljö- och beteendefallen återfinns i LTO:s andra respektive tredje paragraf, 
precis som i LVU. 1973 års miljöfall bär den likhet med sin nuvarande 
jämlike, att omhändertagandet föranleds av att den unge påträffas under 
förhållanden som innebär att det finns en risk för att hans eller hennes hälsa 
eller utveckling skadas. Beteendefallen i de båda lagarna skiljer sig däremot 
markant åt. Medan ett omhändertagande i vår tids ordning alltid syftar till att 
skydda den unges hälsa eller utveckling, tog LTO sikte på att skydda allmän 
ordning. För de fall som det var fråga om ett beteendefall var det således 
inte primärt den unge man avsåg att skydda, utan snarare dennes 
omgivning.54 Redan titeln på propositionen som föranledde LTO vittnar om 
syftet med lagen: ”[…] med förslag till åtgärder för att bekämpa 
brottsligheten och förbättra den allmänna ordningen […]”55  
 
1973 var också året då rätten till offentligt biträde i mål angående 
tvångsvård tillkom den enskilde.56  Dittills hade varken barn eller vuxna i 
tvångsvårdsprocesser haft tillgång till offentligt biträde, men nu ansåg 
lagstiftaren att rättsskyddsbehovet var påtagligt och till och med kunde 
liknas vid vad som gällde i brottmål vid allmän domstol.57 
 

                                                
53 Se t.ex. 4 kap. 33 § BvL. 
54 Lag (1973:558) om tillfälligt omhändertagande.  
55 Prop.1973:115. 
56 Mattsson (2002) s.177. 
57 Prop.1972:4 s.91. 
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2.2.3 Dags för reform! 

2.2.3.1 Socialutredningen 
Den så kallade socialutredningen tillsattes år 1967 för att göra en översyn av 
hela den sociala vårdlagstiftningen.58 Därmed påbörjades ett stort 
reformarbete, där begreppet ”helhetssyn” blev ett av ledorden. Med detta 
åsyftades att människors sociala situation och problem skulle ses i 
förhållande till hela den sociala miljön.59 Socialutredningen föreslog bland 
annat att bestämmelserna om vård av unga utan samtyckte skulle tas in i en 
särskild lag, samt att rätten till offentligt biträde skulle bli mer extensiv. Vad 
gäller beslut om ofrivillig vård föreslog socialutredningen att det framöver 
skulle vara förvaltningsrätten som fattade beslut efter ansökan av 
socialnämnden.60 Dittills hade det enligt BvL varit barnavårdsnämnden i 
respektive kommun som beslutade i ärenden gällande omhändertagande.61 
Den beslutet rörde kunde överklaga till länsstyrelsen, och det var även de 
som skötte tillsynen av barnavårdsnämnden.62 En ytterligare skillnad som 
den nya lagen skulle medföra är enligt propositionen den, att vård med stöd 
av LVU inte får grundas på att den unges beteende är skadligt för samhället, 
utan får bara tillgripas när den unge utsätter sin egen hälsa eller utveckling 
för fara. 63 
 

2.2.3.2 Socialberedningen 
Redan samma år som 1980 års LVU trädde i kraft tillsattes den så kallade 
socialberedningen.64 Genom regeringens bemyndigande anmodades de 
bland annat att se över bestämmelserna i LVU samt att överväga om det 
krävdes tillägg eller ändringar i lagen.65 I ett tilläggsdirektiv året därpå 
önskar chefen för Socialdepartementet uppdra åt socialberedningen att 
utreda möjligheten att anordna en funktion som allmänt ombud i sociala 
mål. Ett sådant ombud skulle ha en utredande funktion och föra sin 
huvudmans talan i förvaltningsrätten.66 Ytterligare ett år efter ikraftträdandet 
av 1980 års LVU önskade dåvarande chefen för Socialdepartementet att 
socialberedningen skulle få mer preciserade direktiv gällande de frågor som 
de redan inledningsvis uppdrogs att behandla, samt att de skulle få vissa nya 
delfrågor att överväga. För LVU:s vidkommande uppdrogs beredningen att 

                                                
58 Prop.1979/80:1 s.85  
59 Se bl.a. prop.1979/80:1 s.207. 
60 Prop.1979/80:1 s.498 ff. 
61 3 kap. 22 § BvL. 
62 12 kap. 80 § resp. 1 kap. 4 § BvL. 
63 Prop.1979/80:1 s.500 f. 
64 S 1980:07. 
65 Dir.1980:45. 
66 Dir.1981:55. 
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överväga huruvida 1980 års lag fått en lämplig utformning, samt att belysa 
avgränsningen och samverkan mellan socialtjänsten och kriminalvården.67  
 
Socialberedningen inkom under de följande åren med ett flertal 
betänkanden. Ett av dem, som avgavs år 1986, handlade om balansen 
mellan barnens behov och föräldrarnas rätt.68 Utredarna föreslår här ett 
flertal ändringar, och drar slutsatsen att ändringarna är så pass omfattande 
att det finns anledning att skapa en helt ny lag. Denna skulle enligt förslaget 
kallas för lag om tvångsomhändertagande av unga. Några av de 
modifikationer som utredarna föreslår är ökad precision vad gäller 
exempelvis utformningen av vården, klargörande av lagens syfte, och en 
terminologisk ändring i 1 § från fara och allvarlig fara till skada och risker. 
De föreslår även ett par nya aktörer i processen, nämligen ett allmänt ombud 
som ska stödja socialnämnden, en insynsnämnd som ska inrättas i varje län, 
samt en stödperson som ska bistå familjen under handläggningens gång.69 
 
Utredarna pekar på ett antal problem som familjer, både barnet och 
vårdnadshavarna, upplever i samband med en LVU-utredning. Främst tre av 
dem har att göra med likställdheten – eller snarare avsaknaden av densamma 
– mellan parterna. För det första upplever många att utredningen är ensidigt 
negativ på grund av att socialnämnden har exkluderat eller åtminstone tonat 
ner de positiva aspekter som har framkommit under utredningen. För det 
andra har många familjer gjort gällande att deras offentliga biträde brister 
både i fråga om erfarenhet av sociala frågor och i fråga om tids som läggs 
ner på förberedelsearbete. Detta, anser många familjer, gör att biträdet har 
svårt att sätta sig in i situationen på ett djupare plan. För det tredje uppfattar 
många familjer det som att de under själva förhandlingen blir svikna av 
socialarbetaren, som dessförinnan har agerat på ett förtroendeingivande sätt, 
men som nu plötsligt byter funktion och agerar ”åklagare”. Utredarna 
påpekar dock att dessa synpunkter, som helt och hållet kommer från 
familjernas egna upplevelser, kan uppfattas som alltför kritiska och 
onyanserade.70 De framhåller samtidigt själva att det finns en risk att den 
person som förordnats som offentligt biträde inte har tillräckliga kunskaper 
om barns behov och andra sociala frågor.71 De pekar också på att kritik har 
framförts mot att jurister som utsetts till offentligt biträde driver processen 
som vore det ett brottmål, och att de som en följd av detta negligerar 
helhetsbilden och underlåter att sätta in sig i barnets situation. Ibland kan 
detta bero på att det främst är yngre, oerfarna jurister som förordnas som 

                                                
67 Dir.1982:106. 
68 SOU 1986:20. 
69 SOU 1986:20 s.16 ff. 
70 SOU 1986:20 s.220 ff. 
71 SOU 1986:20 s.321. 
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offentligt biträde. Utredarna föreslår med beaktande av detta att jurister som 
ska åta sig uppdrag som offentligt biträde ska genomgå utbildning i sociala 
frågor.72 De lägger härtill fram ett förslag om att det offentliga biträdet ska 
kompletteras med vad de kallar för stödperson, vars uppgift skulle vara att 
bistå familjen under handläggningen och vid domstolsprövningen.73 
Eftersom en sådan person endast skulle innebära ett komplement till det 
offentliga  biträdet såg de inga skäl att ändra bestämmelserna i den då 
gällande rättshjälpslagen.74 
 

2.2.3.3 Utredning av utredningen 
År 1986 fick justitieombudsmannen Tor Sverne uppdraget att i egenskap av 
särskild utredare se över LVU med socialberedningens förslag som 
utgångsläge. Sverne höll inte med socialberedningen om att det behövdes en 
ny lag för att ge plats åt de föreslagna ändringarna, utan ansåg att dessa 
kunde genomföras inom ramen för den befintliga lagstiftningen.75 Vad 
gäller den av socialnämnden utförda utredningen som ska ligga till grund för 
vårdansökan håller Sverne med Socialberedningen om att den ska vara 
tydlig. Inte minst ska fakta skiljas från socialsekreterarens värderingar, och 
det är viktigt att även positiva aspekter tas med i utredningsmaterialet, 
snarare än att utredningen enbart tar fasta på de negativa aspekter som 
motiverar tvångsingripandet.76 Med andra ord ska utredningen vara 
objektiv. 
 
Vid tiden för Svernes utredning gällde i princip samma ordning beträffande 
offentligt biträde som idag. Biträde kunde förordnas för barnet om 
socialnämnden tog initiativ till det eller om familjen begärde det. Biträde för 
föräldrarna förordnades dock bara om det förelåg motstridiga intressen 
mellan dem och barnet.77 Socialberedningen kritiserade den gällande 
ordningen och menade att juristerna som förordnades som offentligt biträde 
var alltför unga och oerfarna. De föreslår inrättandet av en ny funktion med 
benämningen stödperson.78 Sverne betonar först och främst i denna del av 
sin utredning att handläggningen av LVU-mål ställer stora krav på 
rättssäkerhet, eftersom det rör sig om ingripande åtgärder. Han förkastar 
dock förslaget på stödperson av två anledningar. För det första menar han att 
                                                
72 SOU 1986:20 s.324. 
73 SOU 1986:20 s.16. 
74 SOU 1986:20 s.330; då gällde rättshjälpslag (1978:429) som idag är upphävd. 
75 Ds S 1987:3 s.4. 
76 Ds S 1987:3 s.38. 
77 Ds S 1987:3 s.90. (Denna ordning skiljer sig åt från dagens, på så sätt att biträde numera 
kan förordnas för föräldrarna även om det inte föreligger sådana motstridiga intressen. Vid 
avsaknad av motstridiga intressen får barnet och föräldrarna då ett gemensamt biträde. Se 
39 § 1-2 st. LVU.) 
78 SOU 1986:20 s.324 f. 
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sådant personligt stöd, som en stödperson enligt förslaget skulle ge, bör 
kunna erbjudas inom ramen för de befintliga bestämmelserna i SoL. För det 
andra anser han att det offentliga biträdets roll skulle bli svår att fastställa, 
om det samtidigt fanns en stödperson.79 
 
Socialberedningen föreslog även inrättandet av ett allmänt ombud, med 
uppgift att ge stöd och rådgivning åt socialnämnderna, samt i vissa fall ta 
över ärenden och föra talan vid domstol. Denna roll skulle 
socialkonsulenterna vid länsstyrelserna kunna ikläda sig.80 Sverne påpekar 
att socialkonsulenter redan anlitas av socialnämnderna för att ge råd och 
stöd i vissa fall, och att nyheten i socialberedningens förslag således endast 
utgörs av funktionen för övertagande av handläggning av enskilda LVU-
mål. Sverne är av den åsikten att ett allmänt ombud skulle orsaka 
kompetenskonflikter och att fördelningen av ansvaret skulle bli 
svårförståelig. Han håller med socialberedningen i deras uppfattning att det 
vore bra om socialsekreteraren undslapp ”åklagarrollen”, men menar att 
detta redan kan uppnås genom att kommunen antingen anlitar sin 
kommunjurist eller en utomstående advokat för att föra nämndens talan vid 
domstol.81 
 

2.2.3.4 Från utredning till lag 
I den därpå följande propositionen föreslog regeringen, i linje med 
socialberedningens förslag men tvärtemot vad Sverne förordat, att den 
dåvarande LVU skulle ersättas med en helt ny lag. Denna nya lag skulle 
dock behålla namnet LVU, och inte omnämnas lag om 
tvångsomhändertagande av unga, som socialberedningen föreslog.82 Ifråga 
om det  offentliga biträdet föreslogs det i propositionen enbart en ändring. 
Dittills hade offentligt biträde kunnat förordnas i mål och ärenden om 
beredande av vård, omedelbart omhändertagande och upphörande av vård, 
samt vid överklagande av socialnämndens beslut om var vården ska inledas, 
eller beslut om att flytta den unge från det hem där hen vistas. Nu föreslogs 
det att biträde även skulle kunna förordnas i mål om flyttningsförbud.83 
Förslaget gick också ut på att bestämmelserna om flyttningsförbud 
omplacerades, från SoL till LVU, eftersom ett flyttningsförbud är jämförbart 
                                                
79 Ds S 1987:3 s.91 f. 
80 SOU 1986:20 s.325 f. 
81 Ds S 1987:3 s.94 ff. 
82 Prop.1989/90:28. 
83 ”Flyttningsförbud” innebär enligt 24 § LVU ett förbud för den som har vårdnaden om en 
underårig att ta honom eller henne från ett hem som avses i 6 kap. 6 § 1 st. SoL. Ett sådant 
förbud kan förvaltningsrätten besluta om, efter ansökan av socialnämnden, om det finns en 
påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas om han eller hon skiljs från 
hemmet. Det hem som avses i 6 kap. 6 § 1 st. SoL är ett enskilt hem som inte tillhör någon 
av föräldrarna eller annan som har vårdnaden om barnet. Ofta rör det sig om ett familjehem. 
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med andra beslut om vård enligt LVU, resonerade regeringen.84 Den nya 
LVU trädde ikraft den 1 juli 1990. Förslagen om allmänt ombud och 
stödperson rann ut i sanden efter Tor Svernes utredning. I propositionen 
nämndes förslagen överhuvudtaget inte. 
 

2.3 1990- och 2000-tal 

2.3.1 Barns rätt att komma till tals 

Den LVU som trädde ikraft år 1990 gäller ännu, men har oundvikligen 
genomgått en mängd ändringar i varierande omfattning under de 26 år som 
har passerat sedan lagens ikraftträdande. En av de mest relevanta 
ändringarna för den här framställningens vidkommande föranleddes av en 
proposition som överlämnades till riksdagen år 1995. Syftet med denna var 
att ”skapa garantier för att barn får komma till tals i mål och ärenden i 
domstolar”.85 Denna strävan bottnade i barnkonventionen från 1989, enligt 
vilken barn ska ha rätt att uttrycka sina åsikter och tillförsäkras att de 
tillmäts betydelse.86 Vid tidpunkten för propositionens tillkomst gällde, 
liksom idag, att alla barn hade partsbehörighet och talerätt, men att barn 
under 15 år inte hade processbehörighet, vilket innebar att de inte hade rätt 
att föra sin egen talan.87 Det krävdes därför att barn under 15 år hade en 
ställföreträdare som kunde föra deras talan. Fram till år 1995 ansåg 
lagstiftaren att barnets legala ställföreträdare, det vill säga dess 
vårdnadshavare, kunde agera ställföreträdare i mål eller ärende om vård 
enligt LVU. Den person som hade förordnats som offentligt biträde för 
barnet var alltså inte samtidigt barnets ställföreträdare.88 I propositionen från 
1995 diskuterar regeringen, med referenser till ett åtta år gammalt 
betänkande89, de problem som kan uppstå då barnets vårdnadshavare intar 
positionen som ställföreträdare i LVU-mål. Det handlar främst om att det 
finns en överhängande risk för att barnet och vårdnadshavarna har skilda 
intressen. Detta, i kombination med att barnet är beroende av sina 
vårdnadshavare vid överklagande av ett beslut, riskerar att leda till att det i 
realiteten inte finns någon som tillvaratar barnets intressen i processen. 
Därför proponerar regeringen, helt i enlighet med betänkandet från 1987, att 
en särskild ställföreträdare alltid ska utses för barn som inte är 

                                                
84 Prop.1989/90:28 s.89. 
85 Prop.1994/95:224 s.1. 
86 Barnkonventionen art.12. 
87 Prop.1994/95:224 s.23; se nuvarande 36 § LVU samt 11 kap. 10 § SoL. 
88 Prop.1994/95:224 s.23. 
89 SOU 1987:7. 
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processbehöriga, det vill säga barn under 15 år.90 I samma proposition 
diskuterades det eventuella behovet av att avkräva offentliga biträden 
särskilda kunskaper om barn. Man kom dock fram till att om den person 
som förordnades som offentligt biträde inte sedan tidigare besatt särskild 
sakkunskap om barn, fick han eller hon inhämta den honom exempelvis 
utredningar eller experthjälp.91 
 
Den 1 januari 1996 ändrades lagen, så att det offentliga biträdet för ett barn 
under 15 år även intog ställning som barnets ställföreträdare, under 
förutsättning att han eller hon inte samtidigt var offentligt biträde för barnets 
vårdnadshavare.92 Vid denna tidpunkt nämndes det offentliga biträdet 
alltjämt endast med en kortfattad hänvisning till RHL. I ett förslag till ny 
rättshjälpslag föreslår dock regeringen att rätten till offentligt biträde ska 
regleras i respektive materiell lagstiftning, istället för att samlas i RHL. 
Dittills hade RHL innehållit bestämmelser om rättshjälp i mål och ärenden 
enligt 12 olika lagar, exempelvis UtlL och LVU. Nu ansåg man att 
regleringen skulle bli tydligare med en utformning där reglerna fördes in i 
respektive materiell lagstiftning. Samtidigt skulle en ny lag stiftas, 
innehållande vissa gemensamma bestämmelser som gällde för alla typer av 
offentligt biträde.93 Denna kom rätt och slätt att kallas för lag om offentligt 
biträde.94 
 
I en utredning från 2000 föreslås en ändring i den paragraf i LOfB som 
handlar om förordnande av offentligt biträde.95 Ändringsförslaget innebär 
att endast den får förordnas som offentligt biträde för barn enligt LVU som 
är särskilt lämplig för uppdraget med hänsyn till kunskaper, erfarenheter 
och personliga egenskaper.96 I en därpå följande proposition lämnades detta 
förslag dock utan hänseende.97  
 
Barnets rätt att komma till tals i LVU-mål stärktes ytterligare genom en 
lagändring år 2003, då man införde en bestämmelse om att barnet ska få 
relevant information samt att hans eller hennes inställning ska klarläggas i 
görligaste mån.98 Detta var egentligen ingen nyhet i sig; redan innan 2003 
fanns det en lagstadgad rätt för barn att komma till tals. De paragrafer som 
föreskrev denna rätt hade dock inte fått tillräckligt stor genomslagskraft, 

                                                
90 Prop.1994/95:224 s.26. 
91 Prop.1994/95:224 s.48 f. 
92 SFS 1995:1244 se 36 § 2 st.  
93 Prop.1996/97:9 s.180 f. 
94 SFS 1996:1620. 
95 SOU 2000:77. 
96 SOU 2000:77 s.48, förslag på ändring i 5 § LOfB. 
97 Prop.2002/03:53. 
98 1 § 4 st. LVU; prop.2002/03:53 s.7. 
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varför man ansåg att ett förtydligande fordrades.99 Genom lagändringen fick 
LVU även en föreskrift om att socialtjänstens insatser ska präglas av respekt 
för den unges människovärde och integritet. Detta stadgande bottnar i 
barnkonventionens budskap att barnet har en rätt att betraktas som en 
självständig individ med egna rättigheter.100  
 

2.3.2 Stärka barnrättsperspektivet 

I juni 2015 överlämnade en av regeringen tillsatt utredning ett betänkande 
med namnet Förslag till ny LVU.101 Utredningen, som antagit namnet 
Utredningen om tvångsvård för barn och unga, hade uppdragits att stärka 
barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga som 
tvångsvårdas enligt LVU.102 I författningsförslaget har kvalifikationskravet 
för offentligt biträde ändrats från lämplig till särskilt lämplig. Dessutom står 
det uttryckligen i paragrafen vilka parametrar som ska vägas in i denna 
lämplighetsbedömning, nämligen kunskaper, erfarenheter samt personliga 
egenskaper.103 Nästföljande paragrafförslag innehåller en förteckning över 
vad biträdets uppdrag går ut på, exempelvis att träffa barnet eller den unge 
och lämna den information som är lämplig, samt se till att barnets eller den 
unges inställning klarläggs.104 Utredningen har remissbehandlats men har 
ännu inte lett fram till någon proposition. 
 

2.4 Sammanfattande kommentar 

Sammanfattningsvis kan vi se att barnets ställning har stärkts på flera sätt 
sedan 1960 års BvL, inte bara genom nyss nämnda lagändring om barnets 
rätt att komma till tals. Tvångsomhändertagande baseras inte längre på 
strävan efter att skydda samhället, utan grundar sig enbart på vad som är 
bäst för barnet. Vidare har det med tiden ansetts mer angeläget att låta 
barnet få en självständig ställning gentemot sina föräldrar, särskilt när fråga 
är om miljöfall. Detta har uppnåtts genom att låta barnet få ett särskilt 
offentligt biträde i fall då det föreligger motstridiga intressen, istället för att 
förordna ett gemensamt biträde åt barnet och dess vårdnadshavare, samt att i 
dessa fall låta det offentliga biträdet ikläda sig rollen som ställföreträdare, 
om barnet är under 15 år. Hur gällande rätt kring det offentliga biträdet ser 
ut idag behandlas nedan i kapitel tre. 
                                                
99 Leviner (2011) s.107 f. 
100 Prop.2002/03:53 s.78. 
101 SOU 2015:71. 
102 Dir. 2012:79 s.1. 
103 SOU 2015:71 s.87, förslag till 14 kap. 11 § LVU. 
104 SOU 2015:71 s.87, förslag till 14 kap. 12 § LVU. 
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3 Gällande rätt 

3.1 Förordnande av biträde 

Offentligt biträde ska enligt LVU förordnas för den som åtgärden avser, det 
vill säga barnet, samt för dennes vårdnadshavare. Denna bestämmelse är 
dock inte undantagslös; om det måste antas att behov av offentligt biträde 
saknas, så ska ett sådant inte heller förordnas.105 Sådana undantagsfall torde 
dock sällan föreligga. Exempel på omständigheter som kan motivera 
avvikelse från rätten till offentligt biträde är att det tidigt är otvivelaktigt att 
socialtjänsten eller domstolen kommer att besluta till fördel för den 
enskildes talan.106 Vidare är det bara vissa typer av mål och ärenden som 
omfattas av rätten till ett offentligt biträde: beredande av vård, omedelbart 
omhändertagande, upphörande av vård, flyttningsförbud och upphörande 
därav, samt vissa typer av överklagande. Av ifrågavarande paragraf framgår 
e contrario att det kan förekomma fall där endast barnet, och inte 
vårdnadshavarna, är i behov av ett offentligt biträde. Föreligger behov för 
både barn och vårdnadshavare är huvudregeln att ett gemensamt biträde 
förordnas för dem. Detta gäller dock inte om det finns motstridiga intressen 
mellan barnet och dess vårdnadshavare.107 I regel anses motstridiga 
intressen vara förhanden när det rör sig om ett miljöfall där vårdnadshavarna 
har brustit i omsorgen om barnet.108 I sådana fall är det viktigt att barnet får 
möjlighet att inta en självständig ställning gentemot sina vårdnadshavare, 
vilket naturligtvis försvåras om de biträds av en och samma person.  
 
I ett rättsfall från 2011 betonar HFD vikten av att inte låta vårdnadshavarna 
föra barnets talan då ett särskilt offentligt biträde är förordnat för barnet.109 
Barnet L, som var mindre än ett år gammalt, omhändertogs omedelbart. 
Föräldrarna A.N. och P.B. överklagade till förvaltningsrätten, som i sin tur 
förordnade ett offentligt biträde för föräldrarna, och ett offentligt biträde 
tillika ställföreträdare för L. Förvaltningsrätten fastställde socialnämndens 
beslut om omedelbart omhändertagande, varpå föräldrarna överklagade till 
kammarrätten, som i sin tur fastställde förvaltningsrättens beslut. A.N. och 
P.B. överklagade då till HFD, och yrkade där såväl för sin egen som för 
barnets räkning att omhändertagandet skulle upphöra. De vidtog alltså 
processhandlingar för barnets räkning, trots att barnet hade ett särskilt 

                                                
105 39 § LVU. 
106 Lundgren. Sunesson & Thunved (2016) s.416. 
107 39 § LVU. 
108 Lundgren, Sunesson & Thunved (2016) s.416. 
109 HFD 2011 ref.78. 
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offentligt biträde och därmed även en ställföreträdare. Därtill yrkade de att 
deras offentliga biträde framöver skulle vara biträde även för barnet. Som 
grund för detta yrkande hänvisade de till 36 § 2 st. LVU110, som enligt dem 
inte utesluter att barnet och dess vårdnadshavare kan ha ett gemensamt 
biträde. De menar att det inte kan föreligga motstridiga intressen mellan 
barn och föräldrar vid så pass låg ålder, samt att det inte har hänt något 
särskilt som motiverar ett särskilt biträde för barnet. Föräldrarnas offentliga 
biträde framför åsikten att föräldrarnas strävan att hålla samman familjen 
tillförsäkrar att de kommer att tillgodose sitt nyfödda barns rätt. Han anser 
att föräldrarna därför bör få föra barnets talan. Socialnämnden anser å sin 
sida att det är ostridigt att barnets skyddsbehov och föräldrarnas önskan att 
ha barnet hos sig i det här fallet krockar. HFD hänvisar till syftet med att 
barnet enligt 36 § 2 st. LVU får ett särskilt offentligt biträde som även 
agerar ställföreträdare, vilket är att inte låta vårdnadshavarna företräda 
barnet i mål där motstridiga intressen föreligger mellan dem. Detta syfte 
tillintetgörs om föräldrarna tillåts föra barnets talan trots att ett särskilt 
biträde finns. HFD menar med bakgrund av detta att förvaltningsrätten och 
kammarrätten inte borde ha godtagit de processhandlingar som föräldrarna 
företog för L:s räkning. Målet avskrivs. 
 
Vikten av att barnet i förekommande fall får en självständig ställning 
gentemot sina föräldrar, i form av ett eget offentligt ombud, framgår även i 
ett mål från 2006, där barnen överklagade förvaltningsrättens dom genom 
sin ställföreträdare. Barnen, ett respektive fem år gamla vid tiden för HFD:s 
avgörande, var omedelbart omhändertagna enligt 6 § LVU. Socialnämnden 
ansökte hos förvaltningsrätten om beredande av vård enligt 1 och 2 §§ LVU. 
Det var med andra ord fråga om miljöfall. Förvaltningsrätten avslog dock 
socialnämndens ansökan, varefter barnens offentliga biträde tillika 
ställföreträdare överklagade förvaltningsrättens dom. I kammarrätten var 
fråga om barnen hade rätt att överklaga ett avgörande och yrka att de ställs 
under  vård. Rätten hänvisar till 41 § LVU som anger när socialnämndens 
beslut får överklagas. Listan är uttömmande, och innehåller inte möjligheten 
att överklaga ett beslut av nämnden att inte ansöka om vård. Kammarrätten 
avvisar således överklagandet, och barnens ställföreträdare överklagar i sin 
tur domen. HFD påpekar först och främst, att om klagorätt föreligger, så har 
barnen rätt att överklaga domstolsavgöranden genom sin ställföreträdare. Nu 
har HFD alltså att avgöra huruvida klagorätt överhuvudtaget föreligger. 
Istället för att som kammarrätten hänvisa till 41 § LVU går HFD till 33 § 2 
st. förvaltningsprocesslagen (FPL), som stadgar att ett beslut får överklagas 
av den som det angår, om beslutet gått honom emot. Eftersom barnen 
genom sin ställföreträdare sällar sig till socialnämndens inställning, att vård 

                                                
110 Nuvarande 36 § 3 st. LVU. 
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bör beredas för de båda barnen, får förvaltningsrättens beslut att avslå 
nämndens ansökan anses gå barnen emot och de har därför klagorätt enligt 
den allmänna bestämmelsen i FPL, oberoende av om klagorätt enligt LVU 
föreligger eller inte.111 Skulle ett gemensamt offentligt biträde ha förordnats 
så skulle detta biträde nödgas ta hänsyn till både barnens och 
vårdnadshavarnas viljor, och barnen hade inte kunnat inta en självständig 
ställning på samma sätt som de nu kunde göra. 
 
I ett rättsfall från 2016 har en 13-årig pojke och hans moder förordnats 
varsitt offentligt biträde. Modern har sedermera i förvaltningsrätten yrkat att 
den unges biträde ska bytas ut mot ett annat. Förvaltningsrätten avvisar 
hennes yrkande och kammarrätten avslår det därpå följande överklagandet. 
De hänvisar till att modern inte kan vidta processhandlingar för sonens 
räkning eftersom hon saknar behörighet att föra hans talan i mål enligt 
LVU.112 På liknande sätt som i det ovan nämnda rättsfallet säkerställdes 
därmed den unges självständiga ställning gentemot vårdnadshavaren. 
 
Det är upp till den domstol som handlägger ifrågavarande mål att förordna 
offentligt biträde. Det ankommer med andra ord på förvaltningsrätten. Har 
ärendet ännu inte gått upp i rätten, utan ligger det fortfarande kvar på 
myndighetsnivå hos socialtjänsten, så är det ändå förvaltningsrätten som 
förordnar biträdet.113 Anser socialnämnden att det finns behov av ett 
offentligt biträde så är de skyldiga att anmäla detta till förvaltningsrätten.114 
Tillsättas kan advokater, biträdande jurister, eller andra som är lämpliga för 
uppdraget.115 Sistnämnda formulering innebär att man inte måste vara jurist 
för att förordnas som offentligt biträde, så länge man anses lämpad att 
genomföra uppdraget.  
 
Skulle barnet eller vårdnadshavarna vara missnöjda med sitt biträde så finns 
det möjlighet att byta. Möjligheterna är dock restriktiva. Bestämmelsen om 
byte av offentligt biträde återfinns, liksom bestämmelsen om förordnande av 
biträde, i RHL. Här föreskrivs det, att byte endast får ske om det finns 
särskilda skäl.116 Om den som är förordnad som biträde blir sjuk och därmed 
inte kan fullgöra sitt uppdrag, föreligger sådana särskilda skäl. Ett annat 
förhållande som utan vidare anses konstituera särskilda skäl är 
jävssituationer. I övrigt blir det en fråga för domstolen att avgöra i det 
enskilda fallet. Djupgående motsättningar mellan biträdet och huvudmannen 

                                                
111 RÅ 2006 ref.10. 
112 Kammarrätten i Stockholm mål nr 5972-16. 
113 39 § 3 st. LVU. 
114 Clevesköld, Karnov, kommentaren till LVU, not 114. 
115 5 § LOfB med hänvisning till 26 § RHL (LOfB är tillämplig enligt dess 1 §). 
116 5 § LOfB med hänvisning till 26 § 2 st. RHL. 



 26 

är en annan typisk bevekelsegrund, men den som begär bytet måste kunna 
visa att de särskilda skäl, som krävs för byte, faktiskt föreligger.117 
 

3.2 Kvalifikationskrav 

När offentligt biträde ska förordnas i ett mål eller ärende enligt LVU 
tillämpas lagen om offentligt biträde.118 Denna hänvisar i sin tur till RHL, 
där bestämmelserna om förordnande återfinns.119 Här stadgas att en advokat, 
en biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan som är lämplig för 
uppdraget får förordnas till rättshjälpsbiträde, eller som i det här fallet till 
offentligt biträde.120 Några kvalifikationskrav utöver dessa finns inte i 
lagtexten. Enligt förarbetena ska istället de som förordnar biträden, i det här 
fallet domstolen, göra en verklig prövning av biträdets kvalifikationer för att 
komma fram till huruvida personen ifråga anses vara lämplig eller ej. Det 
framgår dock inte vilka parametrar som ska vägas in vid 
lämplighetsprövningen. Anledningen till att inte fler formella 
kvalifikationskrav ställs på det offentliga biträdet är enligt förarbetena att 
allt för höga krav skulle riskera att begränsa kretsen av i realiteten lämpliga 
biträden. En person som av olika skäl egentligen är lämplig som biträde 
hade då riskeras att diskvalificeras på grund av att han eller hon inte 
uppfyller de formella kraven. Utredarna var dock fortfarande angelägna om 
att höja kvalitetskraven på de offentliga biträdena, och det var här idén om 
att domstolen skulle göra en verklig prövning av biträdet kom in i bilden.121 
Detta förfarande syftar till att hindra domstolarna från att rent 
slentrianmässigt utse offentliga biträden, och att istället förmå dem att välja 
offentligt biträde baserat på kvalifikationerna i varje enskilt fall.122 Ett 
problem som har uttalats angående val av biträde är att domstolarna ofta 
tillsätter yngre jurister som, om de saknar tidigare erfarenhet av att företräda 
barn i LVU-mål, tenderar att följa socialtjänstens utredning utan att företa en 
egen.123 
 
Som nämnts ovan124 föreslår utredarna i ett betänkande från 2015 återigen 
skärpta kvalitetskrav. Enligt författningsförslaget ska det offentliga biträdet 
på grund av sina kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper vara 

                                                
117 Sverne Arvill, Karnov, kommentaren till RHL, not 65. 
118 1 § LOfB som säger att denna lag ska tillämpas när offentligt biträde ska förordnas 
enligt särskild föreskrift i lag. Denna särskilda föreskrift återfinns i 39 § LVU. 
119 5 § LOfB hänvisar till 26-29 §§ RHL. 
120 26 § 1 st. RHL. 
121 Prop.1996/97:9 s.155 f. 
122 Mattsson (2002) s.180 f. 
123 Cato M. (2014) s.37, uttalande av advokaterna Lena Isaksson & Ghita Hadding Wiberg. 
124 Se avsnitt 2.3.2. 
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särskilt lämplig för uppdraget.125 Skillnaden mot gällande bestämmelse är 
dels skärpningen från lämplig till särskilt lämplig, dels att de parametrar 
som ska vägas in i lämplighetsprövningen skrivs in direkt i lagtexten. Andra 
förslag har framförts av jurister som arbetar mycket med LVU-mål. Docent 
Anna Kaldal föreslår att Advokatsamfundet instiftar något slags certifikat 
för de personer som ska agera offentligt biträde i LVU-mål, för att på så sätt 
säkerställa att kompetensen bland biträdena inte brister.126 
 

3.3 Biträdets befogenheter 

Det offentliga biträdets uppgift är enligt lag att besluta om att utredning som 
är skäligen påkallad för att tillvarata huvudmannens rätt ska utföras.127 För 
denna utredning står staten kostnaderna, såvida det offentliga biträdet inte 
kan erhålla motsvarande utredning av den domstol eller myndighet som 
handlägger målet, det vill säga förvaltningsrätten eller socialnämnden.128 
Det offentliga biträdet beslutar själv vilken utredning som ska företas, men 
kan inte kallt räkna med att erhålla ersättning. Det är nämligen den domstol 
eller myndighet som handlägger ärendet, som avgör vilka kostnader som ska 
ersättas. Innan biträdet beslutar om att företa viss utredning kan det alltså 
vara lämpligt att tillfråga förvaltningsrätten eller socialnämnden om de 
planerar att utföra motsvarande utredning. Kan biträdet erhålla 
ifrågavarande utredning av dem är det ingen idé att genomföra utredningen 
själv, eftersom ersättning då inte utgår från allmänna medel. Även om 
biträdet inte hade kunnat erhålla utredningen på nu nämnda sätt finns det 
inga garantier för att ersättning utbetalas. Utredningen måste som nämnt 
vara skäligen påkallad, och måste dessutom ha utnyttjat utredarens särskilda 
sakkunskaper.129 Som exempel på en kostnad som inte innebär ett 
utnyttjande av utredarens sakkunskaper, och som därför inte ersätts, nämns i 
förarbetena barnets egna kostnader, såsom inställelse till förhandling.130 
 
Utöver denna ganska vagt formulerade och generellt hållna uppgift framgår 
det inte i lagen vilka åtaganden som ankommer på det offentliga biträdet i 
en LVU-process.131 I förarbetena anges det att biträdet, genom att vara ett 
språkrör för barnet, ska stärka barnets ställning i processen.132 Fullföljandet 
av uppgifterna ser något olika ut beroende på om barnet har fyllt 15 eller 

                                                
125 SOU 2015:71 s.87 (författningsförslag 14:11 LVU). 
126 Cato M. (2014) s.38. 
127 6 § LOfB med hänvisning till 4 § 1 st. samma lag. 
128 4 § 1 st. LOfB. 
129 Sverne Arvill, Karnov, kommentaren till LOfB, not 5. 
130 Prop.1994/95:224 s.24. 
131 Mattsson (2002) s.182. 
132 Prop.1994/95:124 s.24. 
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inte. I det senare fallet kan biträdet agera mer på eget bevåg, eftersom barnet 
inte har någon lagreglerad autonomi. Har barnet å andra sidan fyllt 15 måste 
biträdet vara lyhört inför barnets alla önskemål, eftersom rollen då har 
karaktären av ett språkrör, och inte en ställföreträdare.133 Även om barnet är 
under 15 är det naturligtvis av stor vikt att det offentliga biträdet tillika 
ställföreträdaren lyssnar på barnets önskemål, eftersom hela poängen med 
hans eller hennes roll är just att stärka barnets ställning, vilket får antas vara 
svårt om barnets inställning inte klargörs. Rätten för barnet att framföra sina 
åsikter är lagstadgad, och även om barnet av någon anledning inte framför 
sina åsikter ska det klargöras vilken inställning barnet har till angelägenheter 
som rör honom eller henne.134 
 
I ett beslut från 1983 konstaterade JO att det offentliga biträdet bör ges 
tillfälle att närvara vid det sammanträde i socialnämnden där frågan om 
ansökan om vård enligt LVU ska prövas.135 Nämnden bör till och med 
bestämma tid för sammanträdet med beaktande av biträdets möjligheter att 
närvara, menar JO. Han understryker också att det offentliga biträdets 
insatser kan vara särskilt betydelsefulla redan på utredningsstadiet, då han 
eller hon ska verka för utredningens fullständighet. 
 

3.4 Begränsningar för biträdet 

I ett JO-beslut från 2004 yttrade sig JO Kerstin André om det offentliga 
biträdets befogenheter, och begränsningar av dessa. Advokat A.E. var 
förordnad som offentligt biträde för en pojke som vid tillfället var under 15 
år gammal. I december 2001 beslutade förvaltningsrätten att pojken skulle 
beredas vård enligt 2 § LVU. I januari 2002, efter meddelande av dom men 
innan dess ikraftträdande, ägde ett möte rum på socialförvaltningen där 
medverkande var den berörda pojken, hans far, socialsekreterare samt 
pojkens kontaktperson vid det HVB-hem han bodde på. Medverkade gjorde 
även socialförvaltningens områdeschef, som skulle leda samtalet och beakta 
faderns behov av stöd. Pojken hade tidigare kommit överens med A.E. om 
att även den senare skulle sitta med vid mötet. När A.E. kom till 
socialförvaltningens lokaler fick han dock veta att han inte skulle få 
medverka. Med bakgrund av detta gjorde han en JO-anmälan, där han 
klagade på socialförvaltningen i kommunen. I socialnämndens yttrande 
förklarar de att mötet inte ingick i handläggningen av ett ärende, utan att det 
var ett samtal som skulle möjliggöra kontakt mellan pojken och hans far. 

                                                
133 Mattsson (2002) s.183. 
134 36 § LVU; 11 kap. 10 § 1 st. SoL. 
135 JO 1983/84 s.180. 
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Det var därför, menade Socialnämnden, inte att anse som 
myndighetsutövning. 
 
I sitt beslut hänvisar JO Kerstin Andrén till att det utöver 6 § lagen om 
offentligt biträde inte finns några lagstadgade bestämmelser om vilka 
uppgifter och befogenheter som det offentliga biträdet har. Då det inte finns 
någon bestämmelse kring huruvida biträdet har rätt att medverka vid möten 
av ifrågavarande slag ankommer det på socialnämnden att inom ramen för 
sin beslutanderätt enligt 11 § LVU avgöra vem som ska vara närvarande vid 
mötet. JO Andrén finner inga skäl att rikta kritik mot socialförvaltningen.136 
 
I en artikel i tidskriften ”Advokaten” från 2014 skriver Ghita Hadding 
Wiberg, advokat med 20 års erfarenhet av LVU-mål, följande: 
 
Rättssäkerheten kan komma på skam på så sätt att socialtjänsten har en hel apparat för att 
göra en utredning […] Sedan ska föräldrarna bemöta det i en förhandling och rent krasst får 
vi som offentliga biträden inte lägga ner speciellt mycket arbete, för då får vi skuret i våra 
kostnadsräkningar. Det leder till att de flesta biträdena inte lägger ner det arbete som de 
skulle vilja göra för att kunna tillvarata klientens intresse fullt ut.”137 
 
Detta uttalande visar på en upplevd orättvisa från de offentliga biträdenas 
sida. Medan socialnämnden har både tid och resurser för att göra den 
utredning som både de själva och barnets biträde sedermera bygger sina 
case på, får de offentliga biträdena i många fall inte mer än några enstaka 
timmar på sig att läsa igenom och ta till sig nämnda utredning. Inom denna 
tidsram ska de dessutom hinna gå igenom allt med sin huvudman, det vill 
säga antingen barnet och/eller dess vårdnadshavare. Detta är en tydlig 
indikator på de begränsningar som offentliga biträden möter vid utförandet 
av sina uppdrag. 
 
Utredare har genom åren påtalat att det finns brister i systemet kring 
offentliga biträden. På 1980-talet handlade kritiken dock främst om att de 
personer som förordnades som offentliga biträden hade bristande erfarenhet, 
och knappt alls om att biträdenas befogenhet att vidta åtgärder 
begränsades.138 Inte heller i början av 2000-talet lades särskilt stor vikt vid 
att offentliga biträden eventuellt inte fick den tid de behövde för att 
genomföra ett bra uppdrag, utan återigen lades fokus på biträdets 
kvalifikationer.139 Ett par år senare diskuterades, dock relativt kortfattat, 
vilka uppgifter det offentliga biträdet har och hur de eventuellt bör 
modifieras i lagtexten. Utredaren anser att det i lagen bör anges att det 
                                                
136 JO 2004/05 s.257. 
137 Cato M. (2014) s.37. 
138 Se t.ex. SOU 1986:20 s.323 f; Ds S 1987:3 s.91 f. 
139 Se t.ex. SOU 2000:77 s.114 – 117. 
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offentliga biträdet ska tillvarata den unges rätt i målet och lämna denne stöd 
och hjälp. Han nämner även att sammanträffanden och samråd med barnet 
är mycket viktiga komponenter i uppdragets utförande.140  Först på senare år 
tycks utredare ha börjat fokusera även på de begräsningar som offentliga 
biträden möter i sina uppdrag. I det betänkande från 2015, som kort återges i 
avsnitt 2.3.2, nämns att det förekommer att offentliga ombud 
överhuvudtaget inte träffar de barn som de ska företräda innan den muntliga 
förhandlingen. Offentliga ombud har uppgett att domstolarna ibland inte 
godtar kostnader för sådana möten med barnet. Utredarna betonar att det är 
av allra största vikt att personliga möten sker före den muntliga 
förhandlingen, inte minst för att barnet ska få möjlighet att vara delaktig i 
processen.141 
 

3.5 Uppdragets varaktighet 

Detta underkapitel tenderar en aning på det förra underkapitlets tema, då 
varaktigheten av det offentliga biträdets uppdrag kan sägas vara en 
begränsande faktor i sig. Offentligt biträde förordnas efter ansökan eller när 
det annars finns anledning till det.142 Socialnämnden har en skyldighet att 
anmäla behov av offentligt biträde.143 En sådan behovsanmälan är mycket 
viktig och ska göras i ett tidigt skede, vilket framgår av ett JO-beslut från 
1999.144 Det som föranledde JO-anmälan var i det här fallet att 
socialnämnden inte direkt anmälde behov av offentligt biträde för barnet och 
modern. Barnet omhändertogs den 13 juni 1997, och samma dag höll 
handläggaren på socialnämnden ett möte med barnets moder E.S. Det 
ansågs vid det laget inte vara fastställt att E.S. faktiskt var barnets 
vårdnadshavare, och socialnämnden ansåg därför att diskussionen om 
offentligt biträde ej ännu var aktuell. Den 16 juni 1997 mottog 
socialnämnden handlingar som styrkte vårdnadsfrågan. Den 19 juni 1997 
underställdes förvaltningsrätten beslutet om omhändertagande, och samma 
dag anmälde socialnämnden behov av offentligt biträde. JO anförde i sitt 
beslut att socialnämnden borde ha anmält behov av offentligt biträde för 
modern den dag det bekräftades att hon var vårdnadshavare, det vill säga 
den 16 juni. Dessutom borde de ha anmält behov av offentligt biträde för 
barnet redan den 13 juni, då omhändertagandet skedde, eftersom en sådan 
anmälan inte var avhängig frågan om vem som var vårdnadshavare. Det 
finns i lagen ingen tidsram för när socialnämnden ska anmäla behov av 

                                                
140 Ds 2002:13 s.161 – 164. 
141 SOU 2015:71 s.495. 
142 3 § 1 st. LOfB. 
143 3 § 3 st. LOfB. 
144 JO 1999/00 s.264. 
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offentligt biträde, men detta JO-beslut visar att anmälan ska göras utan 
dröjsmål, helst samma dag som omhändertagandet sker, om det som i nu 
nämnda fall är fråga om ett omedelbart omhändertagande. Biträdet kan 
medverka till att socialnämndens utredning blir fullständig och nyanserad, 
och kan därför komma att spela en viktig roll redan på ett tidigt stadie.145 
Offentligt biträde kan också förordnas ännu tidigare än så. Frågan bör 
övervägas av socialnämnden så snart de anser att vård utanför hemmet kan 
bli aktuellt, även redan innan de vet huruvida det lutar åt vård enligt SoL 
eller omhändertagande enligt LVU. Det biträdet kan vara behjälplig med på 
ett såhär tidigt stadium är att upplysa barnet och vårdnadshavarna om vilka 
alternativ det finns när det kommer till placering utanför hemmet.146 
 
När målet har avgjorts slutligt upphör det offentliga biträdets uppdrag. Detta 
innebär att biträdet inte har någon roll i verkställandet av beslutet om 
omhändertagande. När ett omhändertagande har skett med stöd av LVU ska 
socialnämnden regelbundet göra uppföljningar och överväga om vård 
fortfarande behövs. Rör det sig om miljöfall ska nämnden göra ett sådant 
övervägande minst en gång var sjätte månad.147 Är den unge omhändertagen 
på grund av sitt beteende ska nämnden inom sex månader från 
verkställigheten av vårdbeslutet pröva om vården ska upphöra, och därefter 
ska de göra prövningar fortlöpande inom sex månader från senaste 
prövning.148 Socialnämndens uppföljning av vården ska utföras noggrant, 
bland annat genom enskilda samtal med den unge och genom att besöka det 
hem där den unge vistas.149 Ett av syftena med detta är att nämnden ska få 
underlag för omprövningar av om vården ska bestå.150 Den tjänsteman vid 
socialnämnden som har närmst uppsikt över vården ska rapportera till 
socialnämnden en gång i halvåret. Anser nämnden då att det finns skäl att 
ifrågasätta behovet av fortsatt vård så ska det ske en prövning som utmynnar 
i ett beslut av nämnden. Finner de däremot att tjänstemannens anmälan inte 
föranleder behov av en prövning i nämnden behöver de inte fatta något 
beslut, och vården fortskrider som tidigare.151 Intressant är, att den unge vid 
sådana här nämndprövningar inte har någon lagstadgad rätt till offentligt 
biträde, trots att hans eller hennes närmaste framtid avgörs här. Som nämnts 
ovan152 ska offentligt biträde förordnas i de särskilda situationer som 
uppräknas i LVU, och sexmånadersprövningen innefattas inte bland de 

                                                
145 JO 1999/00 s.264. 
146 SOSFS 1997:15 s.110. 
147 13 § 1 st. LVU 
148 13 § 2 st. LVU 
149 13 a § LVU 
150 Clevesköld, Karnov, kommentaren till LVU, not 50. 
151 Prop.1989/90:28 s.114 f. 
152 Se avsnitt 1.1 samt 2.2.3.4. 
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situationer som berättigar tillgång till biträde.153 Barnet står alltså utan 
offentligt biträde vid och efter verkställigheten av ett beslut enligt LVU. Det 
finns även en risk att biträde förordnas på ett sent stadie i 
utredningsprocessen, varför tidsramen med biträde är någorlunda begränsad. 
Särskilt om man ser det i förhållande till socialnämndens roll i processen, 
som är mycket aktiv från början till slut.154 
 

3.6 Kort om socialnämndens uppdrag 

Om det genom ansökan eller på annat sätt kommer till socialnämndens 
kännedom att ett barn far illa, och de bedömer att sakförhållandena kan 
föranleda någon åtgärd av socialnämnden, ska de utan dröjsmål inleda 
utredning.155  Det är de som ansöker hos förvaltningsrätten om beslut om 
vård med stöd av LVU.156 Under vissa förutsättningar får de dessutom 
besluta att den som är under 20 år omedelbart ska omhändertas.157 I sådana 
fall underställs beslutet förvaltningsrätten inom en vecka från det att beslutet 
har fattats.158 Det är även upp till socialnämnden att besluta hur vården ska 
ordnas.159 Efter att beslutet har verkställts ska nämnden noga följa vården160 
och regelbundet överväga om vård fortfarande behövs.161 Socialnämnden 
har således en aktiv roll genom hela LVU-processen, och har enligt lag en 
utredningsplikt. De är dessutom ålagda att inleda utredningen skyndsamt. 
”Med utredning avses all den verksamhet som syftar till att göra det möjligt 
för nämnden att fatta beslut i ett ärende hos denna.”162 Hur pass omfattande 
utredningen ska vara framgår även det av förarbetena, som anger att den ska 
vara göras i en sådan utsträckning att den kan leda till ett sakligt korrekt 
beslut.163 Det ställs stora krav på utredningarna, och när ärendet rör barn och 
unga ställs det extra höga krav på omsorg och aktsamhet.164  
 
Dock har det de senaste åren rapporterats en del om att bristen på 
socionomer leder till att socialtjänsten i flera kommuner hyr in konsulter att 
exempelvis utreda ärenden som rör just vård av barn och unga. Detta har 
flera negativa följder. Den kanske mest uppenbara aspekten är att det är 

                                                
153 39 § 1 st. LVU. 
154 Kort om detta nedan i avsnitt 3.6. 
155 11 kap. 1 § 1 st. SoL. 
156 4 § 1 st. LVU. 
157 6 § 1 st. LVU. 
158 7 § 1 st. LVU. 
159 11 § LVU. 
160 13 a § LVU. 
161 13 § LVU. 
162 Prop.1979/80:1 s.562. 
163 Prop.1979/80:1 s.562. 
164 Clevesköld, Lundgren & Thunved (2009) s.154. 
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kostsamt.165 Än värre riskerar det att bryta kontinuiteten i socialnämndens 
arbete166 och försämrar därmed kvaliteten.167 Heike Erkers, som är 
ordförande för Akademikerförbundet SSR, påtalar att det är en fara för 
rättssäkerheten om omhändertagande av barn handhas av inhyrda 
konsulter.168  

                                                
165 Se Anjou, Sydsvenskan 14/9 2016; Evertsdotter, Östersunds-Posten 2/12 2015; 
Magnusson, Sydsvenskan 30/12 2016; Sundström, SVT Nyheter 3/6 2015. 
166 Sundström, SVT Nyheter 3/6 2015. 
167 Anjou, Sydsvenskan 14/9 2016. 
168 Magnusson, Sydsvenskan 30/12 2016. 
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4 Jämförelse med andra 
ombud 

Utöver det offentliga biträdet i LVU-mål finns det en mängd olika slags 
ombud som tillsätts för att biträda människor med olika typer av juridiska 
spörsmål. Jag tar här upp fem av dem, för att kunna sätta LVU-målens 
biträde i relation till något jämförbart. De ombud som behandlas är: 
offentligt biträde i asylärenden, målsägandebiträde, god man, förvaltare 
samt särskild företrädare för barn. De är alla reglerade i lag, dock i olika 
utsträckning. 
 

4.1 Offentligt biträde i asylärenden 

I asylärenden ska offentligt biträde som huvudregel förordnas för den som 
åtgärden avser i en rad specifika mål och ärenden, som räknas upp i UtlL. 
Enda gången avvikande sker från huvudregeln är då det måste antas att 
behov av biträde saknas.169 I likhet med bestämmelsen om ställföreträdare 
för barn under 15 år i LVU, föreskriver utlänningslagen att den som har 
förordnats som offentligt biträde för ett barn samtidigt är barnets 
ställföreträdare, under förutsättning att barnet saknar såväl vårdnadshavare i 
landet som god man.170 God man ska enligt lagen om god man för 
ensamkommande barn förordnas för barn som kommer till Sverige utan sina 
föräldrar, om det inte är uppenbart obehövligt.171 I de flesta fall anses det 
dock vara behövligt.172  
 
Offentliga biträden i asylärenden förordnas, liksom sina kollegor i LVU-
ärenden, enligt 26 § 1 st. RHL.173 Det ställs således samma rent formella 
kvalifikationskrav på dem. En viktig skillnad är naturligtvis att den som 
förordnas som offentligt biträde i asylärenden har goda kunskaper i 
utlänningsrätt. Det är särskilt viktigt att biträdet uppfyller kravet på 
lämplighet då klienten är ett barn.174 För barnets rättssäkerhets skull är det 

                                                
169 18 kap. 1 § UtlL. 
170 18 kap. 3 §. 
171 2 § lagen om god man för ensamkommande barn. 
172 Brattström & Singer, Karnov, kommentaren till lagen om god man för ensamkommande 
barn, not 5. 
173 Se 1 och 5 §§ LOfB. 
174 Sandesjö (2013), s.130 f. 
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viktigt att biträdet är kunnigt, och att han eller hon förordnas in i ett så tidigt 
skede som möjligt.175  
 
I UtlL föreskrivs inte vilka uppgifter det offentliga biträdet har. Istället 
tillämpas bestämmelserna i LOfB.176 Det betyder att uppgifterna är 
desamma för offentliga biträden i asylmål som för dito i LVU-mål. Mer 
information, än att biträdet ska tillvarata sin huvudmans rätt, finns alltså inte 
att tillgå i lagen.177 Ett JO-beslut från 2012 ger en fingervisning om var 
gränsen för det offentliga biträdets befogenheter anses gå.178 Bakgrunden i 
fallet var att ett offentligt biträde önskade samtala med sin förvarstagna 
klient i enrum, inför en förvarsförhandling hos polismyndigheten. Han 
nekades detta, med motiveringen att det inte fanns någon lämplig lokal där 
samtalet kunde äga rum. De lokaler som fanns att tillgå skulle, enligt 
personalen på polismyndigheten, innebära en risk att den förvarstagne avvek 
från platsen. Det offentliga biträdet anmälde händelsen till JO. 
Polismyndigheten ombads att yttra sig, och anförde bland annat att det 
enligt deras mening inte finns någon lagstadgad rätt för ett offentligt biträde 
att samtala i enrum med sin klient inför en förvarsförhandling. De medger i 
och för sig att det är rimligt att personal vid myndigheten underlättar för 
offentliga biträden och deras klienter att samtala i enrum, då 
omständigheterna medger det, men påtalar samtidigt att de inte anser sig ha 
någon skyldighet att säkerställa att ett sådant samtal kan äga rum. JO 
hänvisar i sitt beslut bland annat till 11 kap. 4 § 1 st. UtlL som ger den 
förvarstagne rätt att ha kontakt med personer utanför lokalen, samt till 
prop.1996/97:147 vari betonas att förvarstagna ska ha rätt att tala enskilt 
med sina offentliga biträden. I mer allmänna ordalag nämner JO att rätten 
för en frihetsberövad person att kommunicera ostört med advokat är en 
generell princip, som gäller även i förevarande situation. Slutligen säger JO 
att han inte kommer att kritisera det nu aktuella fallet som sådant, men att 
han kritiserar polismyndigheten för att de borde ha förutsett att liknande 
situationer skulle uppstå. 
 

4.2 Målsägandebiträde 

Ett målsägandebiträde är ett biträde som förordnas för målsäganden i vissa 
typer av brottmål. Situationerna då ett målsägandebiträde ska förordnas 
delas i lagen in i tre kategorier. För det första ska biträde förordnas i mål om 

                                                
175 Von Scheele & Strandberg (2013) s.63. 
176 1 § LOfB. 
177 6 § LOfB med hänvisning till 4 § 1 st. LOfB. 
178 JO 594-2012. 
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sexualbrott, om det inte är uppenbart att behov saknas.179 För det andra ska 
biträde förordnas i mål om brott mot liv och hälsa respektive brott mot frihet 
och frid, om brottet kan leda till fängelse. Paragrafens andra stycke 
inrymmer också mål om rån och grovt rån, där biträde ska förordnas om det 
kan antas att målsäganden med beaktande av hans eller hennes personliga 
relation till den misstänkte, eller med hänsyn till andra omständigheter, har 
behov av ett sådant biträde 180 Paragrafens tredje stycke får ses som lite av 
en slasktratt, då det här hänvisas till ”annat brott på vilket fängelse kan 
följa”. Här ska biträde dock endast förordnas om det kan antas att 
målsäganden har ett särskilt starkt behov av ett sådant biträde, med 
beaktande av målsägandens personliga förhållanden och övriga 
omständigheter.181 För alla ovan nämnda situationer gäller,  att 
målsägandebiträde ska förordnas  först när en förundersökning har inletts 
eller återupptagits.182 
 
Ifråga om förordnande, byte samt entledigande av målsägandebiträde 
hänvisas till RHL, samt till rättegångsbalkens (RB) bestämmelser om 
rättegångsbiträde och rättegångsombud. Förordnande av målsägandebiträde 
sker enligt bestämmelserna i 26 § 1 st. RHL, det vill säga samma paragraf 
som tillämpas vid förordnande av offentligt biträde i LVU-mål. Så långt 
gäller alltså samma kvalifikationskrav för målsägandebiträde som för 
offentligt biträde i LVU-mål. 26 § RHL tillämpas även när det kommer till 
byte och entledigande av målsägandebiträde, men i alla övriga frågor 
hänvisas till RB:s regler om rättegångsbiträde.183 Här finns ytterligare 
preciseringar vad gäller biträdets kvalifikationer, som med hänsyn till 
redbarhet, insikter och tidigare verksamhet ska framstå som lämplig i rättens 
ögon.184 Begreppet insikter tar delvis sikte på vilka insikter biträdet har i de 
särskilda förhållanden som präglar målet. Ju mer komplicerat målet är, desto 
större krav ställs på biträdets insikter. I begreppet ryms även rent juridiska 
insikter.185  
 
Målsägandebiträdets funktion och uppgifter är att tillvarata målsägandens 
intressen i målet samt att ge honom eller henne stöd och hjälp.186 Om inte 
åklagaren för målsägandens talan om enskilt anspråk i anledning av brottet, 

                                                
179 1 § 1 st. 1 p. lagen om målsägandebiträde (LOM), hänvisning till 6 kap. brottsbalken 
(BrB). 
180 1 § 1 st. 2 p. lagen om målsägandebiträde, hänvisning till 3 och 4 kap. BrB samt 8 kap. 5 
och 6 §§ BrB. 
181 1 § 1 st. 3 p. lagen om målsägandebiträde. 
182 1 § 1 st. 1 men. lagen om målsägandebiträde. 
183 4 § lagen om målsägandebiträde. 
184 12 kap. 22 § RB med hänvisning till 12 kap. 2 § RB. 
185 Österman, Karnov, kommentaren till RB, not 294. 
186 3 § 1 st. lagen om målsägandebiträde. 
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ska målsägandebiträdet bistå även med detta.187 Inom ramen för 
målsägandebiträdets befogenheter ingår rätten att närvara vid förhör med 
målsäganden så länge det kan ske utan men för utredningen, samt att 
framställa frågor till honom eller henne.188 Det finns genom RB en 
möjlighet för målsäganden att, genom sitt målsägandebiträde, biträda 
åtalet.189 Målsägandebiträdet kan inte själv väcka talan, men när talan väl är 
väckt av åklagaren har målsägandebiträdet samma rätt som åklagaren att 
lägga fram utredning och bevisning och om åklagaren skulle lägga ned 
åtalet finns i vissa fall möjligheten för målsäganden att överta åtalet.190 Att 
utnyttja denna möjlighet kan vara fördelaktigt för målsäganden eftersom han 
eller hon typiskt sett har bättre kontakt med sitt biträde än med åklagaren. 
Detta i kombination med det faktum att biträdet ofta har mer tid förbereda 
sig inför huvudförhandlingen gör att möjligheten att genom sitt biträde 
biträda åtalet blir ett ”kvalitetsstöd” för målsäganden.191 
Sammanfattningsvis kan sägas att målsägandebiträdets roll kan bli mer eller 
mindre omfattande, beroende på hur målsäganden själv vill ha det. En 
begränsning för målsägandebiträdet ligger i att han eller hon inte får vidta 
processhandlingar för sin huvudmans räkning i dennes frånvaro, om det inte 
finns fullmakt från målsäganden.192 
 

4.3 Särskild företrädare för barn 

En särskild företrädare för barn kan utses när ett brott har begåtts mot en 
minderårig person. Rekvisiten för ett förordnande är dels att en 
förundersökning har inletts eller återupptagits, dels att det aktuella brottet 
kan leda till fängelse och dels att det har begåtts mot en person som är under 
18 år. Vidare krävs det att den misstänkte är antingen barnets 
vårdnadshavare, eller någon som står vårdnadshavaren nära. Rör det sig om 
det senare alternativet är den springande punkten att det befaras att 
vårdnadshavaren inte kommer att tillvarata barnets rätt, just på grund av sitt 
förhållande till den misstänkte.193  
 
Den som förordnas som särskild företrädare kan vara advokat eller 
biträdande jurist på en advokatbyrå, men behöver inte vara någotdera. 
Lagtexten antyder att i princip vem som helst kan förordnas, så länge han 
eller hon är särskilt lämplig för uppdraget med beaktande av kunskaper, 
                                                
187 3 § 2 st. 1 men. lagen om målsägandebiträde. 
188 23 kap. 10 § 5 st. samt 23 kap. 11 § RB. 
189 20 kap. 8 § 2 st. RB. 
190 20 kap. 9 § 2 st. RB 
191 Bring & Diesen (2008) s.99 f 
192 Thornefors, Karnov, kommentaren till LOM, not 4. 
193 1 § lagen om särskild företrädare för barn (LSF). 
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erfarenheter samt personliga egenskaper.194 Av särskild vikt är de personliga 
egenskaperna, varvid förmågorna att kunna kommunicera med barn, att vara 
förtroendeingivande i samtal med barn samt att kunna sätta sig in i deras 
situation är de mest eftersträvansvärda, för att inte säga nödvändiga. Med 
erfarenheter åsyftas vana ifråga om förundersökningar och rättegångar.195  
 
En särskild företrädare för barn har i princip samma roll som ett 
målsägandebiträde, dock med mer extensiva befogenheter. Vid ett 
förordnande förlorar nämligen barnets vårdnadshavare sin inverkan på 
barnets medverkan i utredningen.196 Företrädarens uppgift är att – i 
vårdnadshavarnas ställe – tillvarata barnets rätt, både under 
förundersökningen och i rättegången.197 Biträdet har rätt att närvara vid 
förhör med barnet om det inte är till men för utredningen, och får under 
förhöret framställa frågor till barnet.198 
 
I den särskilda företrädarens uppgifter ingår bland annat samarbete och 
samråd med exempelvis socialtjänsten och barnets skola. Han eller hon bör 
också ha nära kontakt med förundersökningsledaren under uppdragets gång. 
Bland företrädarens begräsningar kan nämnas avsaknad av befogenhet att 
använda tvångsmedel. Det innebär bland annat att han eller hon inte får 
hämta barnet.199 Ifråga om biträdets begränsningar gäller också, att han eller 
hon inte får väcka åtal. Skadeståndstalan får väckas, dock ej utan att allmänt 
åtal har väckts.200  
 
Företrädaren får endast bytas ut om särskilda skäl föreligger.201 Ett exempel 
är att han eller hon inte kan fullgöra sitt uppdrag på grund av sjukdom. Det 
finns också möjlighet att ansöka om byte om det finns grava motsättningar 
mellan barnet och företrädaren. Den som önskar en ny företrädare måste 
kunna visa att det finns skäl att byta. Huruvida särskilda skäl anses föreligga 
avgörs sedan av domstolen.202 
 
Det finns möjlighet till samordning mellan biträdena i LVU- och LSF-mål. 
Ponera att det föreligger ett miljöfall i LVU:s bemärkelse, som bottnar i att 
barnet har utsatts för ett brott begånget av vårdnadshavaren. Uppstår det en 
sådan situation, där LVU och LSF är aktuella samtidigt, bör samordning 

                                                
194 5 § LSF. 
195 Thornefors, Karnov, kommentaren till LSF, not 5. 
196 Bring & Diesen (2008) s.93. 
197 3 § 1 st. 1 men. LSF. 
198 3 § 2 st. LSF med hänvisning till 23 kap. 10 § 5 st. samt 23 kap. 11 §  RB. 
199 Thornefors, Karnov, kommentaren till LSF, not 6. 
200 3 § 1 st. 2 men. LSF. 
201 8 § LSF, hänvisning till 26 § 2 st. RHL. 
202 Sverne Arvill, Karnov, kommentaren till RHL, not 65. 



 39 

ske. Istället för att förordna en särskild företrädare och ett offentligt biträde, 
kan domstolen alltså i ett sådant fall utse en person som lämpar sig för båda 
rollerna.203  
 

4.4 God man och förvaltare 

Om en person inte själv klarar av att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom 
eller sörja för sin person kan rätten besluta om godmanskap, och samtidigt 
utse en god man som bistår med nämnda angelägenheter. Behovet av god 
man kan uppstå av flera olika anledningar, exempelvis sjukdom eller 
psykisk störning.204 Ett förvaltarskap sträcker sig längre än ett godmanskap, 
och tillgrips endast om individen är ur stånd att vårda sig själv eller sin 
egendom. Godmanskapet är att föredra, eftersom det är mindre 
ingripande.205  
 
Kvalifikationskraven är dock desamma för förvaltare som för god man: 
personen ifråga ska vara ”rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig”. Dessutom 
måste han eller hon vara myndig, och få inte själv vara satt under 
förvaltarskap. En kontroll av den potentielle gode mannens eller förvaltarens 
lämplighet ska göras innan förordnandet.206 Hur omfattande en sådan 
kontroll ska vara är avhängigt uppdragets art, men bör åtminstone omfatta 
en kontroll av belastningsregistret och Kronofogdemyndighetens register.207 
Anledningen till att rekvisiten – bortsett från de två sist nämnda – är relativt 
vagt formulerade är att ett uppdrag som god man eller förvaltare kan variera 
mycket i komplexitet och därmed ställa olika höga krav på personen som 
ska utföra uppdraget. Huvudmannen kan vara en person med enkel ekonomi 
och i övrigt få ekonomiska och rättsliga angelägenheter att ta itu med, men 
kan lika gärna vara en person med stor förmögenhet att förvalta, vilket 
otvivelaktigt gör uppdraget som god man eller förvaltare svårare att utföra. 
Rekvisitet erfaren för lätt tankarna till uppdragstagarens ålder, och mycket 
riktigt bör överförmyndaren vara särskilt omsorgsfull i sin bedömning om 
uppdragstagaren ännu inte fyllt 25. Men så länge han eller hon har 
grundläggande kunskaper om samhället och besitter erfarenhet att befatta 
sig med myndigheter och liknande finns det inget som säger att en ung 
person inte kan åta sig ett uppdrag som god man eller förvaltare. Det är som 
sagt upp till överförmyndaren att avgöra från fall till fall. Inom rekvisitet 
rättrådig ryms bland annat insikter om vad som är rätt och fel, samt 

                                                
203 Domstolsverkets handbok ”Ärende” avsnitt 29.5. 
204 11 kap. 4 § FB. 
205 11 kap. 7 § FB. 
206 11 kap. 12 § FB. 
207 Brattström & Singer, Karnov, kommentaren till FB, not 390. 
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egenskaper såsom rättvis, hederlig och korrekt. I övrigt lämplig är svårt att 
definiera på ett generellt plan; vad som faller inom detta rekvisit får istället 
bedömas i det enskilda fallet. Är huvudmannen exempelvis en person med 
stor förmögenhet och egna företag är det viktigt att den gode mannen eller 
förvaltaren har kunskap om sådana angelägenheter. Gemensamt för alla 
uppdrag är exempelvis förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift, lyhördhet 
och ett korrekt uppträdande.208  
 
När det kommer till gode mäns och förvaltares uppgifter går det inte att säga 
exakt vad alla uppdragstagare har gemensamt. Den yttersta gränsen för alla 
uppdrag är att bevaka huvudmannens rätt, förvalta huvudmannens 
tillgångar och sörja för huvudmannens person. Med avstamp i denna 
rambestämmelse avgörs sedan omfattningen av varje uppdrag från fall till 
fall. Godmanskapet ordnas utefter huvudmannens individuella behov.209 
Som exempel på hur långt befogenheterna för en god man och förvaltare 
sträcker sig kan nämnas förvaltning av tillgångar, som enligt FB ska 
placeras på ett tryggt sätt, samtidigt som de ska ge skälig ersättning.210 
Medan placering på ett sparkonto med marknadsmässig ränta kan göras på 
uppdragstagarens eget bevåg, kräver placering i aktier överförmyndarens 
medgivande, eftersom det innebär betydligt större risker jämfört med 
placering på ett vanligt sparkonto.211 
 
En god man eller förvaltare som av någon anledning inte längre är lämplig 
för sitt uppdrag ska entledigas efter beslut av överförmyndaren. Som 
exempel på olämplighet nämns i lagtexten missbruk eller försummelse vid 
utövande av uppdraget. Överförmyndaren har möjlighet att fatta ett 
interimistiskt beslut om entledigande, om det slutliga beslutet inte kan ges 
omedelbart och detta väntas medföra fara för huvudmannen.212 
 

4.5 Sammanfattande kommentar 

De fem nu nämnda ombuden regleras i lag i olika utsträckning. Medan vissa 
omfattas av tydligt ställda kvalifikationskrav, är de krav som ställs på andra 
ombud mer vagt formulerade. Offentliga biträden i mål och ärenden enligt 
LVU möter samma kvalifikationskrav som sina kollegor i asylmål eftersom 
de förordnas enligt samma paragraf. Dessa krav är relativt vagt och lågt 
ställda; det ska helst vara en advokat eller en biträdande jurist på 

                                                
208 Sjöstedt & Sporrstedt (2011) s.28 – 31. 
209 Sjöstedt & Sporrstedt (2011) s.45. 
210 12 kap. 4 § 1 st. FB. 
211 Sjöstedt & Sporrstedt (2011) s.110. 
212 11 kap. 20 § FB. 
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advokatbyrå, och han eller hon ska vara lämplig för uppdraget. Den som vill 
påta sig uppdraget som särskild företrädare för barn, å andra sidan, måste 
vara särskilt lämplig för uppdraget, vilket såklart är ett högre ställt krav än 
”bara” lämplig. Därtill står det explicit i lagen vilka parametrar som ska 
vägas in i lämplighetsbedömningen, nämligen kunskaper, erfarenheter och 
personliga egenskaper. Explicita parametrar återfinns också bland 
kvalifikationskraven för gode män och förvaltare, som enligt lagen – 
förutom att vara lämplig –även ska vara rättrådig och erfaren. 
 
Samma variation av precision respektive vaghet existerar när det kommer 
till de olika ombudens uppgifter, befogenheter och begränsningar. För gode 
män och förvaltare sätts ramen för uppdraget i varje enskilt fall, och de har 
en tydlig uppfattning kring vilka åtgärder de får och inte får vidta för sin 
huvudmans räkning. För det offentliga biträdet i LVU-processen däremot, är 
ramarna för uppdraget desto mer svävande och otydliga. 
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5 Offentliga biträdet i praxis 

5.1 Inledning 

För att ge en bild av hur stora befogenheter det offentliga biträdet har i 
praktiken, behandlas i det här avsnittet praxis från förvaltningsdomstolarna. 
Det finns en uppsjö av rättsfall som rör just ersättning till offentliga 
biträden, bara ett fåtal från HFD men desto fler från kammarrätterna.213 Det 
är främst de högsta instansernas domar som tillskrivs prejudikatvärde, men 
har en viss fråga inte avgjorts i högsta instans kan även domar från andra 
instans, i det här fallet kammarrätterna, få viss relevans.214 Inom begreppet 
praxis ryms inte bara de högsta instansernas prejudikat, utan även 
avgöranden från lägre instanser i den utsträckning de frambringar 
principiella bedömningar.215 I den här framställningen går jag igenom praxis 
för att försöka utröna i vilken utsträckning offentliga biträden får gehör för 
sina ersättningsyrkanden. I de fall jag tar upp rör det sig om att det 
offentliga biträdet har yrkat på en viss ersättning för arbete, tidsspillan och 
utlägg i förvaltningsrätten, men inte tillerkänts hela det yrkade beloppet och 
därför överklagat till kammarrätten. Den praxis som behandlas i detta 
kapitel kommer uteslutande från våra fyra kammarrätter.216 De allra flesta 
rör ersättning för arbete. Rättsfallsgenomgången görs primärt för att besvara 
de två första frågeställningarna. Det offentliga biträdets ersättning sätter 
nämligen till stor del ramen för vilka befogenheter biträdet har, och säger 
mycket om vilka begränsningar han eller hon möter. 
 

5.2 Biträdets ersättningsanspråk 

Det offentliga biträdets befogenheter är som tidigare nämnt relativt vagt 
preciserade i lagtexten.217 Biträdets uppgift är att besluta om att sådan 
utredning som är skäligen påkallad för att tillvarata huvudmannens rätt ska 
företas. För denna utredning betalar staten.218 Hur stor ersättning det 

                                                
213 ”Frågan om skälig ersättning till offentligt biträde får normalt sett inte överklagas (se 7 § 
andra stycket lagen (1996:1620) om offentligt biträde). Frågan om skälig ersättning för 
anlitat biträde verksam utanför domkretsen och bedömningen av vilket avstånd till 
domstolen som därvid bör godtas, kan vara av principiellt intresse. Överklagandet av detta 
beslut bör därför tillåtas.” (HFD mål nr 6667-13.) 
214 Lehrberg (2014) s.165 – 172.  
215 Heuman (2010) s.130.  
216 Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Jönköping. 
217 Se avsnitt 1.1. 
218 4 och 6 §§ LOfB. 
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offentliga biträdet har rätt till regleras i rättshjälpslagen, där följande 
framgår: 
 
Ett rättshjälpsbiträde har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som 
uppdraget har krävt. Ersättningen för arbete ska bestämmas med utgångspunkt i den 
tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning och med 
tillämpning av en tidskostnadsnorm. […] Timersättningen får avvika från 
timkostnadsnormen, om den skicklighet och den omsorg som uppdraget har utförts med 
eller andra omständigheter av betydelse ger anledning till det.219 
 
Ersättningen ska alltså vara skälig, utredningsåtgärderna ska krävas av 
uppdraget, och tidsåtgången ska vara rimlig. Vad som av domstolarna anses 
vara skäligt, nödvändigt och rimligt ger en indikation på hur stora 
befogenheter det offentliga biträdet faktiskt har i praktiken. Bifaller 
domstolen biträdets yrkade kostnadsanspråk innebär det att de anser att 
biträdet har agerat inom ramen för sina befogenheter. Det motsatta gäller: 
får biträdet inte ersättning motsvarande hela sin kostnadsräkning tyder det 
på att domstolen anser att han eller hon har agerat utanför sina befogenheter 
som offentligt biträde, och att de åtgärder som har vidtagits utanför 
uppdragets ramar därför inte är ersättningsgilla.  
 

5.2.1 Avslag på grund av otillräcklig precision 

Vad som först och främst kan noteras vid en rättsfallsgenomgång är att det 
ställs höga krav på offentliga biträden när det kommer till att precisera 
kostnadsanspråken. Ett offentligt biträde har en stadgad skyldighet att lämna 
tillräckliga uppgifter för att domstolen ska kunna bestämma ersättningens 
storlek.220 Det räcker inte att biträdet anger vilka åtgärder som har vidtagits, 
utan det fordras i de flesta fall även exakt tidsangivelse för respektive 
åtgärd. I ett mål som sedermera överklagades till Kammarrätten i Stockholm 
yrkade det offentliga biträdet på ersättning för 6,5 timmars arbete, men 
tillerkändes endast ersättning för fem timmar. Kammarrätten avslog 
överklagandet, och pekade bland annat på att biträdet inte angett några tider 
för de vidtagna åtgärderna.221 Samma motivering använder domstolen i ett 
snarlikt fall, där de sätter ned ersättningen från yrkade 23,75 timmars arbete 
till 15 timmar.222 Vad dessa två fall också har gemensamt är att domstolen 
ifrågasätter rimligheten i den angivna tidsåtgången. De avslår alltså inte 
överklagandet enbart på grund av att biträdet inte har preciserat tiden, utan 
på grund av detta i kombination med att angiven tidsåtgång förefaller 
orimligt lång med beaktande av målets art och omfattning.  
                                                
219 27 § 1 st. RHL, som ska tillämpas enligt 5 § LOfB. 
220 8 § 3 st. förordningen (1997:405) om offentligt biträde. 
221 Kammarrätten i Stockholm mål nr 3181-12. 
222 Kammarrätten i Stockholm mål nr 2328-12. 
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5.2.2 Bifall trots otillräcklig precision 

Detta kan jämföras med ett överklagande som vann bifall i Kammarrätten i 
Sundsvall. Det offentliga biträdet hade i förvaltningsrätten yrkat på 
ersättning för nio timmars arbete, men endast tillerkänts ersättning för 6,5 
timmar. Kammarrätten påpekade att han visserligen inte angett tidsåtgång 
för varje enskilt moment, men att den yrkande ersättningen ändå framstår 
som skälig, med hänsyn till de arbetsåtgärder som biträdet har behövt 
vidta.223 Samma domstol bifaller i ett annat mål det offentliga biträdets 
överklagande tillika yrkande om ersättning i enlighet med sin i 
förvaltningsrätten ingivna kostnadsräkning. Även här saknas tidsangivelser 
för varje moment i biträdets kostnadsräkning, men Kammarrätten anser med 
hänsyn till uppdragets art och omfattning att han ändå bör tillerkännas 
ersättning enligt yrkandet.224 
 

5.2.3 Omotiverade avslag 

I de hittills nämnda exemplen har biträdena underlåtit att precisera 
tidsåtgången för varje enskilt arbetsmoment, vilket har gett olika utfall. I 
andra rättsfall har biträdet faktiskt preciserat tidsåtgången för varje separat 
arbetsåtgärd, och lägger då ofta störst vikt vid detta i utvecklingen av talan. 
En gängse uppfattning bland offentliga biträden tycks vara att domstolarna 
motiverar nedsättning av ersättningsanspråk alldeles för lite, i förhållande 
till hur noggrant biträdena måste motivera och precisera sina 
kostnadsräkningar. I ett fall anser det offentliga biträdet, mot bakgrund av 
de höga krav som ställs på biträdenas arbetsredogörelser, att ”[…] 
domstolarna mer specifikt bör ange vilka åtgärder som varit nödvändiga för 
uppdragets utförande och vilken tidsåtgång som hade varit rimlig.” 
Förvaltningsrätten hade i det här fallet satt ned ersättningen för arbete, från 
yrkade sex timmar till tre timmar, utan att i domskälen ange vilka åtgärder 
som ansågs vara för omfattande. Biträdet menar, att om domstolen inte låter 
förstå var den yttre gränsen för hans uppdrag dras i fråga om tidsåtgång, så 
kan han vid utförandet av framtida uppdrag som offentligt biträde inte veta 
vilka åtgärder han kan vidta och hur mycket tid han kan lägga på respektive 
åtgärd.225  
 

                                                
223 Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1554-09. 
224 Kammarrätten i Sundsvall mål nr 2313-08. 
225 Kammarrätten i Sundsvall mål nr 700-09. 
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Samma resonemang anför de offentliga biträdena vid två annat 
överklagande till Kammarrätten i Sundsvall. I det en fallet ingav biträdet till 
förvaltningsrätten en specificerad tidsredovisning för sitt uppdrag men fick 
avslag på den yrkade ersättningen utan att domstolen angav vilka åtgärder 
som ansågs vara för omfattande. I kammarrätten betonar hon att hon 
svårligen kan dra lärdom av domstolarnas inställning, om de underlåter att 
motivera vilka arbetsåtgärder som varit för omfattande.226 I det andra fallet 
hade det offentliga biträdet för fadern yrkat på ersättning för nio timmars 
arbete, men tillerkändes av förvaltningsrätten ersättning endast motsvarande 
6,5 timmars arbete. En del av förvaltningsrättens domskäl består i 
uppfattningen att faderns biträde bör tillerkännas samma ersättning som 
barnets biträde. Trots att det överklagande biträdet noggrant motiverat sina 
kostnadsanspråk sätter förvaltningsrätten ned ersättningen utan att närmare 
förklara varför, bortsett från inställningen att han bör tillerkännas lika stor 
ersättning som barnets biträde. I kammarrätten pekar faderns biträde på att 
förvaltningsrättens motivering var av generell art, medan hans eget 
kostnadsanspråk var utförligt och motiverat.227 Överklagandena i de tre nyss 
nämnda fallen vann alla bifall i kammarrätten. 
 
I ett rättsfall med liknande resonemang från det offentliga biträdets sida, 
men med motsatt utfall jämfört med de tre nu nämnda fallen, yrkade biträdet 
i förvaltningsrätten på ersättning motsvarande 26 timmar och 15 minuters 
arbete, men beviljades endast för 18 timmar. I kammarrätten pekade biträdet 
bland annat på att socialnämnden under handläggningens gång skickat ett 
antal utredningar till honom, som fordrade genomläsning. Liksom i de ovan 
nämnda fallen tryckte biträdet här på att förvaltningsrätten inte motiverat 
skälen till att neka honom den yrkade ersättningen, medan han själv 
inkommit med en detaljerad arbetsredogörelse. Kammarrätten avslår dock 
överklagandet med den kortfattade förklaringen att de instämmer i 
förvaltningsrättens bedömning.228 
 

5.2.4 Klientens tid med sitt biträde 

Samtliga av de nu behandlade rättsfallen rör det offentliga biträdets 
ersättningsanspråk. Det kan vara lätt att bara se den rent monetära aspekten 
och fråga sig hur detta är relevant för rättssäkerhetens vidkommande. Men 
de bevingade orden tid är pengar har ofta fog för sig, och i det här 
sammanhanget innebär varje nedskuren ersättning i förlängningen att barnet 
får mindre tid tillsammans med sitt biträde. 

                                                
226 Kammarrätten i Sundsvall mål nr 690-09. 
227 Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1554-09. 
228 Kammarrätten i Jönköping mål nr 2782-13. 
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I ett nyligen avgjort fall i Kammarrätten i Jönköping bifaller domstolen det 
offentliga biträdets överklagande, och beviljar därmed mer klienttid.229 
Advokaten Å.S. hade förordnats som offentligt biträde i mål om omedelbart 
omhändertagande. Hennes klient var placerad på ett utredningshem och 
hade därför inte möjlighet att ta sig till sitt biträde. Å.S. besökte istället 
klienten på utredningshemmet för att förbereda yttrandet över det 
omedelbara omhändertagandet. Efter att förvaltningsrätten fastställt 
omhändertagandet upprättade socialnämnden en vårdplan, och Å.S. blev 
kontaktad av den ansvarige socialsekreteraren, som meddelade att det fanns 
en förhoppning om att vård skulle kunna ges på frivillig väg. Klienten 
framförde ett önskemål om att få gå igenom vårdplanen tillsammans med 
Å.S. som därför gjorde ett andra besök på utredningshemmet. Efter besöket 
godkände klienten vårdplanen, varför tvångsvården kunde upphöra. 
Förvaltningsrätten ansåg dock att det andra besöket på utredningshemmet 
inte var nödvändigt, och beviljade inte den del av ersättningsanspråket som 
hänförde sig hit. Kammarrätten har en annan syn på saken. De menar att det 
andra besöket, som skedde på klientens eget initiativ, har varit motiverat för 
att tillvarata klientens intresse, och att Å.S. därmed har haft fog för att 
genomföra besöket. Kammarrätten beviljar den i förvaltningsrätten yrkade 
ersättningen. 
 
God kontakt mellan barnet och dess offentliga biträde är centralt i LVU-
processen. Det kan vara svårt att upprätta en god kontakt med ett barn, och 
det är därför viktigt att biträdet, gärna på ett tidigt stadium, träffar barnet.230 
I nyss nämnda fall träffade den unge sitt biträde två gånger, vilket ansågs 
vara obefogat av förvaltningsrätten, men befogat enligt kammarrätten. Det 
är dock inte alla barn och unga som träffar sitt offentliga biträde 
överhuvudtaget.231 För dessa barn och unga finns det en risk att inte komma 
till tals.232 Man kan fråga sig, hur ett offentligt biträde ska klara av att 
etablera god kontakt med sin klient, om möten med klienten skärs ned på 
eller i värsta fall uteblir helt och hållet. 
 
 

                                                
229 Kammarrätten i Jönköping mål nr 2983-16. 
230 Ds 2002:13 s.164; SOU 2015:71 s.468. 
231 Socialstyrelsen (2009) s.8. 
232 Socialstyrelsen (2009) s.11. 
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5.3 Möjlighet att byta biträde 

I sociala insatser som sker enligt LVU eller SoL ska som bekant barnets 
bästa alltid beaktas.233 Som offentligt biträde i ett LVU-mål ska man 
tillvarata barnets rätt, och man bör i denna roll etablera ett förtroende 
gentemot barnet. Det är inte helt ovanligt att det offentliga biträdet rentav är 
barnets enda hjälp och stöd.234 Därför torde möjligheterna för ett barn att 
byta offentligt biträde vid missnöje vara relativt extensiv. Om barnet 
upplever det som att biträdet är den enda stöttepelaren som finns att tillgå, 
men samtidigt saknar förtroende för honom eller henne, så har barnet 
plötsligt ingen vuxen person i processen som han eller hon kan förlita sig 
på. Trots det som nu har sagt är rätten att byta offentligt biträde är restriktiv.  
 
Byte får ske efter särskilt tillstånd och endast om det finns särskilda skäl.235 
När det gäller offentligt biträde i mål och ärenden enligt LVU är det 
domstolen som lämnar särskilt tillstånd, och som avgör huruvida sådana 
skäl föreligger. Enligt förarbetena till RHL kan djupgående motsättningar 
mellan biträdet och klienten utgöra ett sådant särskilt skäl, men ibland krävs 
det mer än så för att ett byte ska medges. Särskilt om motsättningarna har 
uppstått på grund av klientens eget agerande är det tveksamt om särskilda 
skäl kan anses föreligga.236 
 

5.3.1 Byte av vårdnadshavares biträde 

I praxis tycks det främst förekomma att vårdnadshavare begär byte av sina 
offentliga biträden. Fall där barnet begär byte av sitt biträde är inte lika 
vanligt. Jag har gått igenom 13 kammarrättsfall från 2016 som handlar om 
byte av offentligt biträde. I tio av fallen är det vårdnadshavare som har 
begärt byte av offentligt biträde för egen del.237 I majoriteten av dessa fall 
rör det sig om att klienten av olika anledningar saknar förtroende för sitt 
offentliga biträde. I ett fall begär modern byte av sitt offentliga biträde, 
samtidigt som biträdet själv begär sitt entledigande.238 Detta då de båda 
upplever att det föreligger en förtroendebrist dem emellan. Modern upplever 
vidare att biträdet inte agerar för att hjälpa henne, och att hon inte framför 

                                                
233 1 kap. 2 § 1 st. SoL; 1 § 5 st. LVU. 
234 Mattsson (2002) s.269. 
235 26 § 2 st. RHL som är tillämplig enligt 5 § LOfB. 
236 Prop.1996/97:9 s.216. 
237 Kammarrätten i Göteborg mål nr 2723-16; Kammarrätten i Jönköping mål nr 1426-16; 
Kammarrätten i Stockholm mål nr 2868-16; Kammarrätten i Stockholm mål nr 2633-16; 
Kammarrätten i Göteborg mål nr 1969-16; Kammarrätten i Stockholm mål nr 694-16; 
Kammarrätten i Göteborg mål nr 960-16. 
238 Kammarrätten i Göteborg mål nr 1969-16. 
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de felaktigheter som finns i nämndens utredning. Förvaltningsrätten avslår 
begäran om byte respektive entledigande med motiveringen att de uppgifter 
som lämnats kring bristen på förtroende är allt för knapphändiga och därför 
inte anses utgöra sådana särskilda skäl som kan föranleda byte. 
Kammarrätten instämmer och poängterar att det är den som ansöker om byte 
som ska visa att det finns skäl, och att de skäl som modern har uppgett inte 
är tillräckliga. 
 
Tre av de överklaganden som handlar om byte av vårdnadshavarens biträde 
vinner bifall i kammarrätten. Inget av bifallen beror dock på 
förtroendebristen. I två av fallen vill vårdnadshavarna byta till personer som 
företrätt dem även i allmän domstol.239 Kammarrätten resonerar som så, att 
det faktum att det önskade biträdet redan är insatt i klientens situation och 
inte behöver lägga ned mer tid på det ger det en processekonomisk fördel. I 
det tredje fallet hade fadern, som var den som begärde byte, redan till 
socialnämnden framfört önskemål om ett särskilt offentligt biträde. 
Nämnden hade dock i underställningen till förvaltningsrätten underlåtit att 
omnämna faderns önskemål om biträde. Kammarrätten ansåg att eftersom 
fadern faktiskt hade framställt ett förslag i god tid så skulle det 
tillmötesgås.240 
 

5.3.2 Byte av barnets biträde 

I de tre fall som ännu inte nämnts har barnets vårdnadshavare begärt byte av 
barnets offentliga biträde.241 I samtliga dessa tre avslår kammarrätten 
överklagandet med hänvisning till att vårdnadshavare inte kan vidta 
processhandlingar för sitt barns räkning, om det finns ett offentligt biträde 
som samtidigt är barnets ställföreträdare.242 Återigen synliggörs vikten av 
att barnet får en självständig ställning gentemot sina vårdnadshavare. Det 
hade varit skevt om en vårdnadshavare, som inte uppskattade sättet på vilket 
barnets ställföreträdare förde barnets talan även om det skedde i enlighet 
med barnets bästa, hade möjlighet att få till stånd ett byte av biträde. 
 
Som synes handlar alla nu nämnda fall om en önskan från vårdnadshavaren, 
och inte från barnet, att byta offentligt biträde. De restriktiva 
lagbestämmelser som handlar om möjlighet att byta offentligt biträde är 
dock gemensamma för både barn och vårdnadshavare, och rättsfallen 
                                                
239 Kammarrätten i Stockholm mål nr 2868-16; Kammarrätten i Stockholm 2633-16. 
240 Klientens förslag på offentligt biträde ska tillmötesgås om det inte finns särskilda skäl 
mot det, 26 § 1 st. 2 men. RHL. 
241 Kammarrätten i Stockholm mål nr 7130-7131-16; Kammarrätten i Jönköping 1550-16; 
Kammarrätten i Göteborg 2385-16. 
242 Detta framgår av HFD 2011 ref.78 som behandlas ovan i avsnitt 3.1. 
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belyser på ett generellt plan svårigheterna när det kommer till att få till stånd 
ett byte. Eftersom barn, särskilt de som ännu inte fyllt 15 och vars biträde 
även är ställföreträdare, måste förlita sig på sitt offentliga biträde i hög 
utsträckning är denna svårighet en begränsningsfaktor när det kommer till 
barnets handlingsutrymme. Nekas barnet byte av ett offentligt biträde som 
han eller hon verkligen inte har förtroende för så påverkas i förlängningen 
barnets bästa på ett negativt sätt.  
 

5.4 Sammanfattande kommentarer 

Det är fullt förståeligt att förvaltningsdomstolarna inte kan bevilja alla 
ersättningsanspråk utan att först resonera kring huruvida de är rimliga eller 
inte. Ersättningen utgår ur statliga medel och måste självklart ha fog för sig. 
Resultatet av nedsatt ersättning blir dock i praktiken att det offentliga 
biträdet till viss del utför arbete helt kostnadsfritt för sin klients räkning. I 
ett överklagande till kammarrätten i Stockholm menar biträdet att han 
noggrant har preciserat den kostnadsräkning han ingav till 
förvaltningsrätten, och att alla de arbetsåtgärder han vidtagit har fyllt sin 
funktion. Förvaltningsrätten satte ned ersättningen från 14,75 timmars 
arbete till tio. I kammarrätten påpekar biträdet att ”[e]n advokat måste ges 
möjlighet att finnas tillgänglig för klienter som ställer högre krav, utan att 
för den skull tvingas arbeta ideellt till viss del.” Kammarrätten biföll 
överklagandet.243  
 
I många fall tycks domstolarna bestämma ersättningen relativt godtyckligt. I 
ett överklagande påtalar det offentliga biträdet att ”[förvaltningsrättens] 
motivering är av generell art och förefaller ta sikte på vad rätten anser vara 
normalt.” Samma biträde upplever att domstolens bedömning ”leder 
tankarna till slentrian och godtycke.”244 I ett annat fall har samtliga 
offentliga biträden fått samma ersättning, och ett av biträdena tycker därför 
att det verkar som att domstolen inte har gjort någon skälighetsprövning av 
varje enskild kostnadsräkning, samt att de har underlåtit att ta hänsyn till 
vilka åtgärder respektive ombud faktiskt har företagit.245 Samtidigt som 
domstolarna kräver av offentliga biträden, att de noga preciserar sina 
kostnadsräkningar, underlåter de inte sällan själva att precisera skälen i sina 
beslut. Detta trots att förvaltningsdomstolar enligt förvaltningslagen har en 
skyldighet att motivera sina beslut.246 Viktigt att komma ihåg i detta 

                                                
243 Kammarrätten i Stockholm mål nr 3808-08. 
244 Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1554-09. 
245 Kammarrätten i Stockholm mål nr 3181-12. 
246 20 § förvaltningslagen (FL), vilken är tillämplig på domstolarnas handläggning av 
förvaltningsärenden enligt 1 § FL. 
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sammanhang är att det i förlängningen inte främst handlar om vilken 
ersättning det offentliga biträdet beviljas, utan om den tid som barnet får 
med sitt biträde. Begränsas biträdets möjligheter att lägga ned tid på barnet 
så inskränks även den hjälp som barnet kan få av sitt biträde. Om 
domstolarna godtyckligt bestämmer ersättningen till offentliga biträden så 
betyder det att de underlåter att bedöma skäligheten i att ett offentligt biträde 
vid ett givet tillfälle lägger ned tid på att hjälpa sin klient, barnet.  
 
Då jag påbörjade min rättsfallsgenomgång förväntade jag mig att finna att 
offentliga biträden allt som oftast får god tid på sig att gå igenom 
socialnämndens utredningar och sätta sig in i fallet, men att de kanske inte 
alltid tillerkändes ersättning för utredning som de företagit på egen hand, 
men som hade kunnat erhållas genom socialnämnden eller 
förvaltningsrätten. Det hade varit förståeligt om domstolarna nekat 
ersättning för vidlyftig utredning som offentliga biträden utfört på egen 
hand. Inte ett enda av de genomgångna rättsfallen handlar dock om 
utredning som biträdena själva utfört. I en stor andel av fallen rör det sig om 
att domstolarna inte ens tillerkänt biträdet den tid som biträdet själv uppger 
att han eller hon behöver för att läsa igenom den utredning som redan 
företagits av socialnämnden. Kravet på delaktighet för barnet är en 
grundläggande princip som ska beaktas i ett barnrättsligt perspektiv.247 För 
att barnet fullt ut ska få chansen att vara delaktigt krävs det att det offentliga 
biträdet kan lämna stöd och hjälp. Detta hänger ihop med att det offentliga 
biträdet är till för att bland annat föra fram barnets åsikter.248 
 
När det kommer till byte av biträde är möjligheterna enligt praxis, i enlighet 
med vad förarbetena förespråkar, till synes restriktiva.249 Tillstånd att byta 
lämnas om det föreligger djupgående motsättningar mellan biträdet och 
klienten.250 En aspekt som väger in vid frågan om byte ska tillåtas är 
betydelsen av att det råder ett förtroendefullt förhållande mellan biträdet och 
klienten.251 Enligt den praxis som har redovisats här ska det dock mycket till 
för att bristande förtroende ska kunna berättiga ett byte. Inte ens när både 
biträdet yrkade på sitt entledigande samtidigt som klienten yrkade på byte, 
på grund av att det föreligger en förtroendebrist, går domstolen med på 
byte.252 Handlingsutrymmet begränsas ytterligare för barn som är yngre än 
15 år. I ett avgörande från HFD konstaterades att barn som är under 15 år 
inte är behöriga att på egen hand överklaga ett avgörande.253 Detta kan de 

                                                
247 Mattsson (2015) s.3 och 15. 
248 Mattsson (2002) s.183. 
249 Se prop.1996/97:9 s.156. 
250 Prop.1996/97:9 s.156. 
251 Sverne Arvill, Karnov, kommentaren till RHL, not 65. 
252 Kammarrätten i Göteborg mål nr 1969-16. 
253 RÅ 2009 not 26. 
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däremot göra genom sin ställföreträdare. Detta innebär i sin tur att om ett 
barn under 15 år inte har förtroende för sin ställföreträdare så finns det ingen 
möjlighet att begära byte, såvida inte ställföreträdaren själv går med på det. 
Ännu en gång begränsas alltså barnets handlingsutrymme, på ett sätt som 
kan ha negativ inverkan på rättssäkerheten. 
 
 



 52 

6 Analys och slutsatser 

6.1 Inledning 

Den här uppsatsen har aspirerat på att utreda det offentliga biträdets roll i 
LVU-processen. Detta har utförts främst genom ett barnrättsperspektiv med 
inslag av komparativt- såväl som ett utvecklingsperspektiv. De 
underliggande frågeställningarna har rört det offentliga biträdets 
befogenheter respektive begränsningar, och huruvida balansen mellan dessa 
ger biträdet en chans att företräda barnet i en kontradiktorisk process, med 
de krav som en sådan process uppställer. Slutligen har mitt syfte även varit 
att försöka besvara frågan hur eventuella tillkortakommanden hade kunnat 
avhjälpas. 
 
Det har visat sig vara utmanande att på ett tydligt sätt fastställa det 
offentliga biträdets befogenheter och begränsningar. Det som framgår av lag 
är att biträdet får besluta om utredning, om den är skäligen påkallad och 
utredningen inte kan erhållas genom domstolen eller socialtjänsten. För att 
utröna mer än så får man söka sig till andra rättskällor. Av praxis har 
framgått att det offentliga biträdet i många fall bara precis har befogenhet att 
läsa igenom socialutredningens redan företagna utredning samt att träffa sin 
klient, barnet, på sin höjd vid ett tillfälle. 
 
I följande del av framställningen ämnar jag fördjupa mig i frågan huruvida 
LVU-processen kan anses vara kontradiktorisk, samt göra en analys de lege 
ferenda och försöka ge något svar på frågan hur lagen skulle kunna utformas 
för att öka möjligheterna för en kontradiktorisk process. 
 

6.2 Analys 

6.2.1 Biträdet historiskt sett  

Genom en tillbakablick på det offentliga biträdets roll genom historien kan 
vi konstatera att rollen har utvecklats enormt. Från att ha varit icke-
existerande i början av 1970-talet har det offentliga biträdet diskuteras i allt 
större utsträckning med tidens gång. Genom att Sverige år 1990 ratificerade 
barnkonventionen, och därmed åtog sig att följa dess bestämmelser, stärktes 
barns rättigheter. Barnkonventionen och dess fyra fundamentala principer är 
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en av grunderna till barnrättsperspektivet, varför ratificeringen av 
konventionen var vital.  
 
Först år 1996 blev det offentliga biträdet för barn under 15 automatiskt även 
ställföreträdare, såvida biträdet inte samtidigt företrädde barnets 
vårdnadshavare. Detta gav barnet en självständig ställning gentemot sina 
vårdnadshavare, vilket är av särskild vikt i miljöfall där motstridiga 
intressen ofta föreligger mellan barnet och dess vårdnadshavare. Före denna 
ändring var barn under 15 år beroende av sina vårdnadshavare om de ville 
överklaga ett av socialnämnden fattat beslut. Ville vårdnadshavare inte ha 
beslutet överklagat hade barnet inte en chans att hävda sin rätt. Den reella 
möjlighet att utkräva sin rättighet, som är ett grundkrav i alla 
rättighetslagstiftningar, tillkom därför inte barnet före 1996. 
  
I doktrin och förarbeten från 2000-talets början och framåt tar det offentliga 
biträdet tämligen stor plats i diskussionen, och då framförallt de krav på 
kvalifikationer som ställs på biträdet. Ändå är kraven relativt lågt ställda vid 
en jämförelse med andra typer av ombud.254 Om konventionen, i enlighet 
med en aktuell utrednings förslag, blir svensk lag skulle detta ytterligare 
stärka barns rättigheter i svensk rätt.255 Det är möjligt att en förändring av 
det offentliga biträdets roll utgör en del av denna utveckling. 
 

6.2.2 Biträdets respektive nämndens 
kvalifikationer 

I LVU-processen handlar det om att fatta beslut som ytterst påverkar ett 
barns fortsatta liv. Att ta ett barn från sina föräldrar är en mycket ingripande 
åtgärd, men det kan vara nog så illa att låta ett barn stanna i ett hem med 
destruktiv miljö och bristande omsorg. Oavsett utgången är det därför av 
allra största vikt att barnets offentliga biträde besitter tillräckliga 
kvalifikationer, samt att han eller hon ges befogenheter i den utsträckning 
som behövs för att uppdraget ska kunna genomföras på ett tillfredsställande 
sätt. Man ska dock komma ihåg att barnets ”motpart” i processen inte är 
motpart i samma bemärkelse som i en brottmålsprocess. Socialnämnden har 
en skyldighet att beakta barnets bästa, och barnet har därför skydd både i 
form av offentligt biträde och socialnämndens hänsyn till barnets bästa. Det 
finns med andra ord ingen i processen som aktivt motverkar barnet, även om 
det ur barnets eget perspektiv säkerligen ofta kan uppfattas så.  
 

                                                
254 Se analys nedan under avsnitt 6.2.4. 
255 SOU 2016:19 s.366. 
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En förutsättning för att dessa ”skydd” faktiskt gagnar barnet är dock att 
aktörerna besitter kunskap om barn, att de har en förmåga att etablera 
kontakt med barn samt att de noggrant utreder barnets situation. I de 
olyckligaste av fall är socialsekreteraren mindre rutinerad inhyrd konsult, 
samtidigt som det offentliga biträdet är en ung jurist utan tidigare erfarenhet 
av LVU eller annat arbete med barn. Som nämnts tidigare i framställningen 
tenderar unga och oerfarna offentliga biträden att okritiskt gå på 
socialnämndens linje. Är då dessutom socialnämndens företrädare mindre 
erfarna vad gäller barnutredning innebär det att bägge parter i processen 
riskerar att basera sina yrkanden på bristfällig utredning. Detta påverkar 
kanske i och för sig inte parternas likställdhet, men inverkar desto mer 
negativt på rättssäkerheten för barnet.  
 
I den mer sannolika situationen att socialnämnden företräds av rutinerade 
barnutredare, medan barnets offentliga biträde är en mindre erfaren jurist, 
riskerar dock både likställdheten och den kontradiktoriska principen att 
naggas i kanten, eftersom parterna i ett sådant scenario eventuellt inte har 
lika goda chanser att föra sin talan i processen. Det är såklart långt ifrån alla 
offentliga biträden som är unga och oerfarna. Många av de som förordnas 
som offentligt biträde har tidigare utfört liknande uppdrag, och besitter 
därmed tillfredsställande erfarenhet och kunskap. Därmed inte sagt att hans 
eller hennes personliga egenskaper är kompatibla med uppdraget som 
offentligt biträde. 
 
För att stärka barnrättsperspektivet krävs det inte bara ändringar på pappret, 
utan det fordras även specialistkompetens, samt en kompetent verksamhet 
som har tillräckligt med resurser och stöd för att kunna omsätta regelverkets 
syften i praktiken.256 Omvänt gäller följaktligen att bristande kompetens hos 
barnets offentliga biträde försvagar barnrättsperspektivet. Biträdet ska även 
ge barnet en större möjlighet att vara delaktig i processen, och genom att åta 
sig att tillvarata barnets rätt ökar biträdet rättssäkerheten för barnet. Krav på 
delaktighet och rättssäkerhet utgör båda viktiga grunder i 
barnrättsperspektivet, varför bristande kompetens hos offentliga biträden 
försvagar detsamma även ur denna aspekt. 
 

6.2.3 Befogenheter utifrån ersättning 

Det offentliga biträdets roll i LVU-processen är tydlig i all sin koncishet – 
uppdraget går ut på att tillvarata huvudmannens rätt. Vilka uppgifter som 
ryms inom uppdraget, och inte minst hur stora befogenheter biträdet har, är 

                                                
256 Mattsson (2015) s.14 f. 
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dock långt ifrån glasklart. Vi vet att biträdet ska besluta om att utföra sådan 
utredning, som är skäligen påkallad för att kunna tillvarata huvudmannens 
rätt. Om biträdet utför utredning, som hade kunnat erhållas genom 
förvaltningsrätten eller socialnämnden, får han eller hon ingen ersättning för 
detta arbete. Bland de kammarrättsfall som har behandlats i den här 
uppsatsen rör det sig ytterst sällan om att biträdet har genomfört egen 
utredning som sedermera inte berättigar ersättning. Istället handlar det allt 
som oftast om att biträdet har tagit del av socialnämndens utredning och 
därefter genomfört sitt uppdrag utifrån denna. Det arbete som biträdena 
yrkar ersättning för är exempelvis genomläsning av socialnämndens 
utredning, genomläsning av vårdplan, möte med klienten för muntlig 
genomgång av utredningen och besvarande av telefonsamtal från klienten, 
ibland av rent kurativ karaktär. När domstolarna väljer att inte bevilja hela 
ersättningsanspråket görs det inte sällan med motiveringen att biträdet borde 
ha kunnat läsa igenom och sätta sig in i utredningen på färre timmar än vad 
som faktiskt har yrkats på.  
 
Det hjälper föga att biträdet besitter erfarenhet, kunskap och önskvärda 
personliga egenskaper när han eller hon inte hinner sätta sig in i barnets 
situation och ta till sig hela den av socialnämnden företagna utredningen. I 
många fall skriver domstolen i sina skäl att biträdet har lagt ned mer arbete 
än vad som är rimligt med hänsyn till uppdragets art och omfattning, och att 
han eller hon får anses vara skäligen tillgodosedd med ersättningen för den 
lägre ersättning som domstolen bestämmer. Som redovisats ovan anser dock 
en del offentliga biträden som överklagat den ersättning de beviljats i 
förvaltningsrätten, att domstolen ofta underlåter att motivera vilka av de 
vidtagna åtgärderna som anses vara överflödiga och därmed inte 
ersättningsgilla. Detta trots att förvaltningsrätterna har en lagstadgad 
skyldighet att motivera sina beslut. Känslan av orättvisa uppstår särskilt mot 
bakgrund av att biträdena själva måste precisera sina kostnadsräkningar 
mycket noggrant för att ha en chans att få hela kostnadsanspråket beviljat. 
Ett av de offentliga biträdena anser till och med att domstolens beslut leder 
tankarna till slentrian och godtycke. Med detta i åtanke kan det enligt mig 
uppfattas som att domstolarna använder formuleringarna uppdragets art och 
omfattning och skäligen tillgodosedd som någon form av slasktratt. Om de 
anser att ett biträde har yrkat på ersättning för fler arbetstimmar än vad som 
är brukligt i ett liknande ärende, men inte kan peka på vilken eller vilka 
åtgärder som är överflödiga, kan de komma undan genom att hänvisa till 
dessa formuleringar. Visserligen är det rimligt att utgå från att två uppdrag 
som liknar varandra i sin art och omfattning bör ta lika många timmar i 
anspråk av det offentliga biträdet, men det kan det ju förekomma 
omständigheter i det enskilda fallet som gör att det är befogat för biträdet att 
lägga ned något fler timmar på uppdraget. Jag tänker exempelvis på 
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omständigheter såsom att klienten har ett stort behov av att kontakta sitt 
biträde och få förklarat för sig vad som sker i processen. 
 
Detta leder oss in på frågan i hur pass stor utsträckning ett offentligt biträde 
kan finnas tillgänglig för sin klient utan att för den sakens skull utföra gratis 
arbete. Det faktum att domstolarna i vissa fall underlåter att motivera varför 
det offentliga biträdet inte tillerkänns hela sitt yrkade ersättningsanspråk 
resulterar antagligen inte bara i en förnimmelse av orättvisa, utan leder 
sannolikt också till att det berörda biträdet inför kommande uppdrag 
omöjligen kan veta var gränsen för hans eller hennes befogenheter går, och 
hur pass stora arbetsåtgärder som kan vidtas utan att för den sakens skull 
riskera att till viss del utföra arbetet ideellt. Det är inte helt otänkbart att 
offentliga biträden som en följd av detta underlåter att göra ett fullgott 
arbete, med rädsla för att lägga ner flera timmars arbete utan ersättning. 
Timkostnadsnormen för år 2016 är 1323 kronor257 vilket innebär att ett 
biträde som inte beviljas ersättning för sju av de arbetstimmar som han eller 
hon yrkat ersättning för, vilket enligt praxis inte är ovanligt, i praktiken 
arbetar gratis under ett tidsspann som hade kunnat inbringa 9261 kronor. 
Om ett offentligt biträde aktivt lägger ned mindre tid på sin klient är det i 
förlängningen barnets rättssäkerhet som påverkas negativt. Som vi har sett 
tidigare i den här framställningen är det av stor vikt att en god kontakt 
etableras mellan biträdet och barnet eller den unge. Särskilt när barnet är 
under 15 år och inte för sin egen talan blir det offentliga biträdets, tillika 
ställföreträdarens, insikter i det aktuella målet viktiga.  
 
För de personer som inte har utfört uppdrag som offentligt biträde tidigare 
lär det vara svårt att på förhand veta hur mycket tid man kan lägga ned på ett 
uppdrag. Konsekvensen av att ett biträde lägger ned mer tid än vad 
domstolen sedermera anser vara befogat, blir att biträdet i viss mån arbetar 
gratis. I värsta fall leder detta till att biträdet vid framtida uppdrag är 
restriktiv med tidsåtgången, och inte sätter sig in i fallet i den utsträckning 
som behövs för att tillförsäkra ett kontradiktoriskt förfarande. Personer som 
å andra sidan har agerat offentligt biträde vid flera tillfällen har 
förhoppningsvis genom domstolens tidigare beslut om ersättning fått en 
uppfattning om hur mycket tid som kan läggas ned på ett uppdrag. Det har 
dock framkommit att många offentliga biträden tycker att domstolen inte 
gör sitt jobb när det kommer till att motivera avslag på ersättningsyrkanden. 
I överklaganden till kammarrätterna har offentliga biträden påpekat att de på 
grund av dessa bristfälliga motiveringar inte kan skaffa sig någon 
uppfattning om vilka arbetsåtgärder som anses vara obehövliga eller 
överflödiga. Många offentliga biträden befinner sig säkerligen i en klämd 
                                                
257 Exklusive mervärdesskatt. Gäller för den som är godkänd för F-skatt, annars är 
timkostnadsnormen 1007 kronor per timme. Se Rättshjälp och taxor 2016 s.62. 
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situation, där de på ena sidan har domstolen som pressar dem till att lägga 
ned så lite tid som möjligt på ett uppdrag, och på andra sidan klienten som 
inte sällan klagar på att biträdet gör för lite.258 Denna problematik går 
antagligen aldrig att helt och hållet komma ifrån, men med ett tydligare 
budskap från praxis skulle det kanske underlätta för offentliga biträden i 
bedömningen av hur mycket tid de kan lägga ned. 
 
I rättighetslagstiftning krävs generellt sett att den enskilde är garanterad en 
allsidig prövning, att villkoren för rättigheten är klara och preciserade i 
lagtext och att individen har en reell möjlighet att utkräva sin rättighet. I det 
här fallet handlar det om barnets rätt till ett offentligt biträde. Ovan har 
framgått att offentliga biträden ofta har svårt att veta hur mycket tid de kan 
lägga på ett uppdrag. Följaktligen kan barnet inte heller veta hur mycket tid 
han eller hon får med sitt biträde. Villkoren för rättigheten är således inte 
fullt ut preciserade i lagtext, och barnet kan inte förutse rättighetens 
innebörd, vilket minskar rättssäkerheten.  
 

6.2.4 Möjlighet att byta biträde 

Möjligheten att byta biträde är som vi har sett restriktiv.259 I de rättsfall som 
rör begäran av biträdesbyte handlar det främst om att vårdnadshavaren 
önskar byta, antingen sitt eget eller barnets biträde. De rättsfall som har 
behandlats i den här framställningen indikerar att bristande förtroende ofta 
inte är tillräckligt för att få till stånd ett byte. Av de 13 fall som behandlats 
medgavs byte av biträde i tre av fallen. I ett av dem berodde medgivandet 
snarast på att socialnämnden i ett tidigt skede försummat att iaktta faderns 
önskemål om biträde. I de två andra låg det processekonomiska skäl bakom 
besluten; vårdnadshavarna ville byta till biträden som företrätt dem i tidigare 
processer och därmed redan hade kunskap om deras situationer, vilket 
domstolarna insåg skulle spara den tid som ett ”nytt” biträde behöver för att 
sätta sig in i klientens situation.  
 
Man kan dock ställa sig frågan, om situationen där en vårdnadshavare vill 
byta sitt biträde är jämförbar med situationen där ett barn vill byta sitt. 
Vårdnadshavare har egen talerätt, vilket innebär att de kan framföra sina 
egna åsikter i processen, oberoende av sitt biträde. Barn under 15 år har 
däremot inte talerätt och torde därför drabbas i större utsträckning om 
förtroendet för biträdet brister. Man kan därför spekulera i hur domstolarna 

                                                
258 Se t.ex. kammarrätten i Stockholm mål nr 5123-16 och kammarrätten i Göteborg mål nr 
2723-16, där mödrarna i båda fallen önskade byta offentligt biträde och bland annat 
påtalade att deras biträde gjort för lite för att hjälpa dem. 
259 Se ovan under avsnitt 5.3. 
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hade resonerat om rättsfallen handlade om barn som begärt byte av biträde. 
Kanske hade de betraktat det som mer angeläget att barnet fick tillgång till 
ett förtroendeingivande biträde, än vad som nu var fallet med 
vårdnadshavarna. 

6.2.5 Jämförelse med andra ombud 

Som framgått ovan finns det möjlighet att i fall, där LVU sammanfaller med 
LSF, förordna en och samma person som särskild företrädare för barn och 
som offentligt biträde. Även om dessa uppdrag är snarlika har de något olika 
kvalifikationskrav. För att utses till offentligt biträde i LVU-mål räcker det 
som bekant att man är lämplig för uppdraget. En särskild företrädare för 
barn, å andra sidan, ska vara särskilt lämplig för uppdraget, med beaktande 
av kunskaper, tidigare erfarenheter samt personliga egenskaper. I praktiken 
innebär detta att ett barn som parallellt med LVU-processen är målsägande i 
ett brottmål där en särskild företrädare fordras, löper större chans att få ett 
tillräckligt kvalificerat offentligt biträde än ett barn som ”bara” står inför en 
LVU-process. Detta eftersom biträdet i det första exemplet måste uppfylla 
kvalifikationskraven både för offentligt biträdet enligt RHL och för särskild 
företrädare enligt LSF, där sistnämnda har fler och högre krav på sig. Med 
detta inte sagt att det bör ställas lägre eller färre krav på LSF-biträdet; det är 
naturligtvis av oerhört stor vikt att ett barn som har utsatts för brott får 
tillgång till ett kompetent biträde, inte minst när brottet är begånget av 
barnets vårdnadshavare, eller när vårdnadshavaren av andra skäl befaras 
negligera tillvaratagandet av barnets rätt. Däremot kan det ifrågasättas 
varför inte lika höga krav ställs på det offentliga biträdet i ett LVU-mål. 
Särskilt när dessa båda uppdrag är så pass snarlika att domstolen kan välja 
att samordna dem i situationer där LVU och LSF ”krockar”. I och för sig 
måste man här se till de processuella olikheterna. LSF-fallen är brottmål och 
avgörs således i allmän domstol, där parterna utgörs av å ena sidan åklagare 
och målsägande, å andra sidan den tilltalade. I allmän domstol är parterna 
mer uttryckligen ”motståndare” till varandra. Åklagaren har att bevisa att 
den åtalade är skyldig, och denne har i sin tur att försvara sig. Barnets 
motpart har alltså ingen skyldighet att iaktta barnets bästa. LVU-målen är 
förvaltningsrättsliga och avgörs i allmän förvaltningsdomstol. I en LVU-
process har barnets motpart, det vill säga socialnämnden, en lagstadgad 
skyldighet att verka för barnets bästa. Således har barnet i LVU-processen 
redan ett extra ”skydd” i form av socialnämndens iakttagande av barnets 
bästa, och är eventuellt inte i lika stort behov av ett högkvalificerat biträde, 
som barnet i en brottmålsprocess är.  
 
Två andra slags ombud som har behandlats ovan är den gode mannen och 
förvaltaren. Kvalifikationskravet är för dem något högre än för det 
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offentliga biträdet. Exempelvis finns det ett krav på erfarenhet inbakat i 
lagtexten. Dessutom bör överförmyndaren vara särskilt omsorgsfull i sin 
bedömning om den tilltänkte gode mannen eller förvaltaren ännu inte fyllt 
25. Med tanke på att en del av den kritik som riktats mot det offentliga 
biträdet i många fall är just biträdets ringa ålder och bristande erfarenhet 
ligger det nära till hands att snegla på de kvalifikationskrav som ställs på 
god man och förvaltare. Enligt min mening vore det rimligt att införa ett 
krav på erfarenhet, samt att ålägga de domstolar som förordnar biträden att 
göra en noggrannare bedömning vid tillsättning av unga jurister. 
 
Målsägandebiträdets uppgifter liknar det offentliga biträdets dito: att 
tillvarata klientens intressen samt lämna denne hjälp och stöd. En skillnad 
ligger dock i att målsägandebiträdets roll kan bli olika stor beroende på vad 
målsäganden själv önskar, medan det offentliga biträdets roll ser snarlik ut i 
de flesta LVU-mål. Det ligger därmed en större flexibilitet i 
målsägandebiträdets uppdrag. En sådan flexibilitet vore önskvärd även i 
biträdesinstitutet i LVU-mål. Vissa barn, och vårdnadshavare också för den 
delen, vill ha mer kontakt med sitt biträde än andra. De har kanske större 
behov av förtydligande, hjälp att ta till sig information eller bara mer stöd 
generellt sett. Lagtext och praxis så som de ser ut idag tycks dock inte 
medge sådan flexibilitet.  
 
Vad gäller det offentliga biträdet i asylprocessen är det inte mycket som rent 
formellt skiljer sig från biträdet i LVU-processen. De förordnas enligt 
samma bestämmelser och det ställs således samma krav på deras 
kvalifikationer. Både när det gäller offentliga biträden för barn som söker 
asyl, och offentliga biträden i LVU-processen, handlar det om att biträda 
barn som befinner sig i en mycket omvälvande period i sitt liv, och som 
minst sagt är i behov av ett biträde som de kan få förtroende för. Det borde 
därför ur ett barnrättsperspektiv ställas högre kvalifikationskrav för båda 
dessa uppdrag. 
 
För både god man, förvaltare och målsägandebiträde gäller, att uppdragets 
storlek kan variera, och anpassas efter huvudmannens situation i det 
enskilda fallet. Utifrån ett barnrättsperspektiv vore denna flexibilitet 
önskvärd även för det offentliga biträdet i LVU-processen. Det förekommer 
inte sällan fall där det offentliga biträdet på ett noggrant sätt redovisar 
tidsåtgång i sin arbetsredogörelse, men att rätten ändå nekar den yrkade 
ersättningen. Tidsåtgången kan vara hänförlig exempelvis till telefonkontakt 
med klienten, ofta på grund av att klienten har haft behov av att prata med 
sitt biträde om ärendet. En större flexibilitet ifråga om den tid som ett 
offentligt biträde kan lägga på ett uppdrag skulle potentiellt kunna öka 
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rättssäkerheten för barnet, eftersom chanserna till en mer nyanserad 
utredning blir större.  
 
För att ytterligare stärka barnrättsperspektivet kan det vara lämpligt att 
snegla på de kvalifikationskrav som föreligger för särskilda företrädare för 
barn. Ett sådant åtagande kräver att man ska vara särskilt lämplig. Det rör 
sig i och för sig om ett annat sorts uppdrag, än det som ett offentligt biträde 
utför, men likväl innebär båda uppdragen arbete med barn på ett sätt som 
kräver, eller i alla fall borde kräva, en särskild förmåga att kommunicera 
med och etablera ett förtroende gentemot barn. Särskilt med tanke på att det 
rör sig om något så ingripande som ett barns fortsatta framtid, samt att det i 
debatten har framförts åsikter om att offentliga biträden ofta är alltför unga 
och oerfarna, vore det lämpligt att byta ut ordalydelsen lämplig mot särskilt 
lämplig i lagtexten.  
 

6.3 Avslutande kommentarer (de lege 
ferenda)  

Det torde vara sällsynt att barnet i en LVU-process simultant råkar ut för en 
orutinerad socialsekreterare och ett oerfaret offentligt biträde, där den senare 
dessutom är restriktiv med tidsåtgången av rädsla för att inte få ersättning. 
En gång är dock en gång för mycket, när det rör sig om rättssäkerheten för 
ett barn vars framtid står på spel. Tydligare lagstadgade kvalifikationskrav 
för offentliga biträden, i kombination med noggrannare kontroll vid 
lämplighetsbedömningen av ett biträde som saknar erfarenhet av dylika 
uppdrag, skulle potentiellt kunnat minska risken för att barnet i en enskild 
situation inte blir tillbörligen företrätt. Bättre motiverade domar i den del 
som avser biträdets ersättning skulle öka transparensen för biträden, så att de 
vid kommande uppdrag har någorlunda klart för sig vilka arbetsåtgärder 
som anses falla inom deras befogenhetsramar. Hur mycket det än kan tyckas 
att detta frågor endast utgör formaliteter och monetära oväsentligheter i 
detta sammanhang, är sanningen den att det i slutändan påverkar 
rättssäkerheten för det enskilda barnet.  
 
Det är vanskligt att svart på vitt besvara frågan huruvida det offentliga 
biträdets befogenheter är tillräckliga för att kunna möta de krav som den 
kontradiktoriska principen uppställer. Praxis ger vid handen att offentliga 
biträden från tid till annan måste arbeta delvis ideellt för att ha en chans att 
vara likställd socialnämnden. Detta är naturligtvis inte önskvärt. Inte för det 
offentliga biträdet och i förlängningen inte heller för barnet. Om ett biträde 
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inte tillerkänns ersättning för den tid som han eller hon har lagt ned på ett 
uppdrag indikerar det att parterna inte är likställda. 
 
För att komma tillrätta med problemen, och på sikt säkerställa att LVU-
processen är kontradiktorisk i varje enskilt fall, bör man enligt min mening 
införa såväl högre kvalifikationskrav som tydligare uppgifter för det 
offentliga biträdets räkning. En person som ska förordnas som offentligt 
biträde bör vara särskilt lämplig för uppdraget. Därtill bör domstolarna mer 
utförligt motivera avslag på yrkade ersättningsanspråk. På ett sådant sätt 
skulle offentliga biträden veta mer exakt hur mycket tid de kan lägga på ett 
uppdrag, och barnet skulle på ett bättre sätt kunna förutse vad rätten till ett 
offentligt biträde faktiskt innebär. Ett omhändertagande är omvälvande nog 
för ett barn som det är. Brist på rättssäkerhet ska inte få förekomma. Att 
uppnå millimeterrättvisa ifråga om partsställningen må vara en omöjlighet, 
men att tillförsäkra barnet ett kvalificerat biträde med befogenheter nog att 
kunna mäta sig med socialnämnden torde vara självklart. 
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