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Sammanfattning 

 

Ett barn kan bli omhändertaget av flera olika anledningar. Denna uppsats handlar om när 

föräldrar brister i omsorgen, när de inte sätter barnets bästa i första hand genom att underlåta 

sig att ge barnet den omsorg och vårdnad det behöver. Då kan socialtjänsten träda in och flytta 

barnet till ett familjehem. Detta kan ske på två olika sätt, antingen frivilligt med samtycke från 

föräldrar eller med tvång när samtycke saknas.  

Slutsatsen i denna uppsats är att processen vid ett omhändertagande underlättas på grund av 

sekretessen som socialtjänstens arbete omfattas av och därmed går processen snabbt och 

smidigt. Sekretessen gör att information som lämnats i ett ärende inte sprids till obehöriga och 

genom detta får bara de som är inblandade i processen insyn i ärendet.  
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1 Inledning  

  

Föräldrar har en viktig uppgift i livet. Att se till barnets bästa genom att tillgodose deras 

behov, att få gå i skolan, få mat när de är hungriga, få sova när de är trötta och få känna kärlek 

och trygghet, men även att värna om deras rättigheter. Ett litet barn är, för sin överlevnad, helt 

beroende av vuxna, antingen sina föräldrar eller vårdnadshavare och ju yngre ett barn är desto 

mer beroende är det.  

Vissa föräldrar underlåter sig detta och brister därmed i omsorgen av sitt barn. Det kan vara 

föräldrar som är missbrukare, har psykiska problem eller på andra sätt inte har möjlighet att 

ge barnet den omvårdnad och omsorg det behöver. Då kan myndigheter kliva in och hjälpa 

barnet som far illa eller riskerar att fara illa. Det kan då vara aktuellt med ett 

omhändertagande och flytta barnet till ett familjehem. Barnet kan antingen placeras på ett 

familjehem frivilligt enligt Socialtjänstlagen (2001:453) eller genom tvång med stöd i Lag 

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

När det gäller uppgifter och insatser från socialtjänsten vid ett omhändertagande är det viktigt 

med sekretess eftersom de som är inblandade, speciellt barn och föräldrar, kan skadas eller 

lida men om information vid ett omhändertagande sprids till obehöriga. Det är även viktigt 

med sekretess vid ett omhändertagande för att insatsen ska underlättas för de inblandade och 

genomföras så smidigt som möjligt, dessutom måste andra myndigheters sekretess kunna 

brytas för att socialnämnden ska få de uppgifter de behöver för att hjälpa och stödja ett barn så 

fort som möjligt om barnet riskerar att fara illa.  

Sekretessen som råder inom socialtjänstens arbete utgår från Offentlighets- och 

Sekretesslagen och beskriver att det råder sekretess om uppgifter som rör enskildas personliga 

förhållanden om det inte står klart att uppgifterna kan lämnas ut utan att den enskilde eller 

någon i dennes närhet lider men. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om sekretessen påverkar processen vid 

omhändertagande av barn, på grund av att föräldrar brister i omsorgen, genom att försvåra 

eller underlätta för de inblandade. För att kunna besvara den frågan ska även 

tillvägagångssättet för ett omhändertagande beskrivas och vilka som är inblandade.  

 Hur påverkar sekretessen processen vid ett omhändertagande, försvårar eller 

underlättar den för de inblandade? 

 Hur går ett omhändertagande till och vilka rättsregler är tillämpbara? 

 Vilka är inblandade i processen vid ett omhändertagande? 
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1.2 Avgränsning  

Det finns olika tillfällen när myndigheterna måste omhänderta ett barn. Därför måste en 

avgränsning i denna uppsats ske. Denna uppsats kommer att vara inriktad på sekretessen vid 

processen av ett omhändertagande som gäller barn vars föräldrar brustit i omsorgen, inte 

agerat för barnets bästa och därigenom har barnet blivit omhändertaget. Uppsatsen kommer 

inte att titta på fall där barn blivit omhändertagna på grund av deras eget beteende, när de 

utsätter sin egen hälsa eller utveckling för skada genom till exempel missbruk eller brottslig 

verksamhet. Uppsatsen kommer inte heller ta med omhändertaganden på grund av skilsmässa 

eller dödsfall. I uppsatsen tas det inte med personer över 18 år som av någon anledning blivit 

omyndighetsförklarade. 

 

1.3 Metod 

För att kunna besvara frågan om sekretessen vid ett omhändertagande försvårar eller 

underlättar processen kommer jag att använda mig av den rättsdogmatiska metoden. 

Lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin samt Internetkällor kommer att undersökas och 

analyseras. De rättsregler som kommer att tas upp återfinns i Föräldrabalken, Offentlighet- 

och Sekretesslagen, Socialtjänstlagen, Lagen med speciella bestämmelser om vård av unga 

(LVU) och Förenta Nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). 

Doktrin som kommer att vara aktuell är bland annat Hobohms Barnens rätt och Fahlbergs 

Socialtjänstlagarna. Material från Clevesköld och Thunveds bok Sekretess – Handbok för 

socialtjänsten kommer även att återges. De förarbeten som kommer tas upp är främst de som 

tillhör Socialtjänstlagen, men även LVUs och Föräldrabalkens förarbeten har berörts.  
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2   Relationen barn och föräldrar 

  

2.1 Begreppen vårdnad och vårdnadshavare 

Ett barn har oftast båda sina föräldrar som vårdnadshavare, men det finns barn som bara har 

en av föräldrarna som vårdnadshavare och det finns även barn som inte har sina föräldrar som 

vårdnadshavare. De sistnämnda har någon annan person som har ansvaret för dess uppväxt 

och fostran. Har ett barn bara en vårdnadshavare kallas det att föräldern har ensam vårdnad 

över barnet. Vid födseln blir modern automatiskt ensam vårdnadshavare om föräldrarna inte 

är gifta. Vårdnaden övergår till gemensam vårdnad efter att faderskapsbekräftelsen är klar och 

en anmälan har skickats in till Skatteverket. Är föräldrarna gifta blir de båda vårdnadshavare 

till barnet och har gemensam vårdnad.
1
  

Att ha gemensam vårdnad om ett barn innebär att föräldrarna delar på ansvaret för barnets 

uppfostran och utveckling. I lagstiftningen finns en princip som säger att det är bäst för barnet 

att vårdas och uppfostras av båda föräldrarna gemensamt, även om inte föräldrarna bor 

tillsammans och det är en av föräldrarna som står för barnets dagliga vård. Vid gemensam 

vårdnad ska föräldrar gemensamt bestämma om barnets bästa och tillsammans se till att 

barnet får träffa båda föräldrarna så mycket barnet vill.
2
    

Enligt Föräldrabalken har ett barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran och den 

som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska ta 

hänsyn till det enskilda barnets behov.
3
 Barnet har även rätt att få den tillsyn som behövs med 

hänsyn till barnets ålder, utveckling och andra omständigheter, men även att få den 

försörjning och utbildning som barnet behöver. En vårdnadshavare har rättigheter och 

skyldigheter att bestämma i frågor som angår barnets personliga angelägenheter och i takt 

med barnets stigande ålder bör vårdnadshavaren ta mer och mer hänsyn till barnets åsikter och 

önskemål.
4
 

 

2.1.1 Vårdnadsreglernas utveckling 

Föräldrabalken, som infördes år 1950, bygger på två tidigare lagar om barn utom äktenskap 

från år 1917 och barn inom äktenskap från år 1920. Föräldrarna var båda vårdnadshavare till 

barn som var födda inom äktenskapet, medan modern var ensam vårdnadshavare till barn som 

var födda utanför äktenskapet. Sedan början av 1970-talet har den svenska familjerätten 

genomgått stora förändringar och utvecklingen har kännetecknats genom sina ambitioner att 

tillgodose barnets intressen i förhållande till föräldrarna.
5
 

Bestämmelserna om vem som skulle få vårdnaden av barnet vid en äktenskapsskillnad 

ändrades år 1973. Vid avgörandet om vårdnaden saknades det betydelse om vem av makarna 

                                                           
1
 Susanne Hobohm, Barnets rätt, 2003, Liber AB, Falköping, s 30-31 

2
 Hobohm, Barnets rätt, s 31-32 

3
 Anna Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000, Iustus Förlag AB, Uppsala, s 433 och Föräldrabalken, 

FB, (1949:381) 6 kap 2 § 2 st 1 m 
4
 FB 6 kap 2 § 2 st 2 m, FB 6 kap 11 § 1 st 1-2 m och FB 6 kap 13 § 1 st 1 m 

5
 Prop 2005/06:99 s 33-34 
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som tvingade fram äktenskapsskillnad. Ungefär vid samma tidpunkt förstärktes möjligheten 

för fäder att få ensam vårdnad. För ogifta föräldrar infördes det år 1976 en möjlighet för dem 

att, efter prövning i domstol, få gemensam vårdnad om barnet. I och med detta införande togs 

termerna barn inom äktenskap och barn utom äktenskap bort från lagstiftningen. År 1983 blev 

det genomförbart för makar att, utan särskilt domstolsbeslut, få gemensamvårdnad efter 

äktenskapsskillnad. Samtidigt blev det enklare för ogifta föräldrar att få gemensam vårdnad.
6
 

De ändringar som gjordes år 1991 var avsedda att underlätta utvecklingen av föräldrarnas 

gemensamma ansvar för barnet och hur deras vårdnads- och umgängesfrågor skulle lösas. 

Samarbetssamtal var en viktig del i reformen och de samtalen gick ut på att föräldrarna tog 

hjälp av en sakkunnig person för att bli eniga i frågorna kring vårdnad och umgänge. År 1991 

fick lagen en bestämmelse som sa att domstolen numera ska fästa stor vikt vid barnets behov 

av en nära och god kontakt med båda föräldrarna när gemensam vårdnad inte var aktuellt. År 

1993 tillkom det en bestämmelse om att domstolen, vid bedömningen av en umgängesfråga, 

skulle beakta risken för att ett barn i samband med umgänget skulle kunna utsättas för 

övergrepp, olovligt bortförande eller kvarhållande eller på annat sätt far illa.
7
   

År 1996 reformerades lagstiftningen när det gällde barns rätt att få komma till tals i mål om 

vårdnad och umgänge. Då infördes en bestämmelse som sa att domstolen, vid en bedömning 

av barnets bästa, skulle ta hänsyn till barnets vilja med hänseende till barnets ålder och 

mognad. De senaste större förändringarna skedde år 1998 när reformen syftade till att lyfta 

fram samförståndslösningar och göra det enklare för föräldrar att komma överens i så stor 

omfattning som möjligt. Ett syfte med reformen var även att höja användningen av gemensam 

vårdnad. Där kom satsningen på socialnämndens arbete in genom att de kunde godkänna avtal 

åt föräldrar som var eniga om att själva reglera vårdnad, boende och umgänge. Ett sådant 

avtal kunde verkställas som ett lagakraftvunnet domstolsavgörande och föräldrar kunde ingå 

ett sådant avtal med hjälp av kommunen. Denna reform gjorde att domstolens möjlighet att 

besluta om gemensam vårdnad breddades och de kunde nu besluta om gemensam vårdnad 

även om en förälder motsatte sig det. Domstolen kunde även bestämma hos vilken av 

föräldrarna barnet skulle bo eller om barnet skulle bo hos båda föräldrarna, så kallat växelvist 

boende, dock skulle domstolen fortfarande se till barnets bästa. Bestämmelserna gjorde, 

genom denna reform, att barns rätt att komma till tals blev tillämpliga likaså på mål om barns 

boende och vid socialnämndens prövning av avtalet mellan föräldrarna.
8
 

 

2.2. Barnets bästa 

Föräldrabalkens grundtanke är att ”barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om 

vårdnad, boende och umgänge.”
9
  

Barnkonventionens grundtanke är att ”vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av 

offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter 

eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.”
10

 

                                                           
6
 Prop. 2005/06:99 s 34 

7
 Prop. 2005/06:99 s 34 

8
 Prop. 2005/06:99 s 34-35 

9
 FB 6 kap 2 a § 1 st 1 m 

10
 Barnombudsmannen, Barnkonventionen artikel 3.1, 

http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/konventionstexten/  

http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/konventionstexten/
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Socialtjänstlagens grundtanke är att ”vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt 

beaktas.”
11

 

Barnets bästa ska utgå från varje enskilt barn och för att det ska vara möjligt måste det 

enskilda barnet sättas i fokus och göras synligt. Vid bedömningen av vad som är barnets bästa 

ska den innehålla en kombination av barnets livssituation, kunskap och erfarenhet. Enligt 

Barnombudsmannen kan barnets bästa endast uppnås när barnet självt får en möjlighet att ge 

sin åsikt på det avgörande som det ska beslutas om. Barnombudsmannen anser även att 

barnets bästa ofta tolkas på sådant sätt att föräldrarnas intressen kommer i främsta rummet, 

inte barnets. Som exempel lämnar Barnombudsmannen att domstolen skriver i domar att en 

förälder har rätt till umgänge med sitt barn, istället för att skriva, som det är enligt lag, att det 

är barnet som har rätt till umgänge med sin förälder. Det är barnets bästa som ska styra, inte 

föräldrarnas önskemål och behov.
12

  

Enligt en utredning från regeringen, som utsett en kommitté att utreda vad som är barnets 

bästa, har det getts förslag att ”enbart och uteslutande barnets bästa ur ett barnperspektiv 

skall vara avgörande vid alla beslut som rör vårdnad, boende, umgänge och annan kontakt 

än umgänge.”
13

 Det finns ingen exakt definition av vad som är barnets bästa, enligt 

utredningen. Vad som är barnets bästa delas genom olika uppfattningar, åsikter och 

intressemotsättningar. Uppfattningen om vad som är barnets bästa förändras även över tid. 

Bedömningen av vad som är barnets bästa görs därför alltid individuellt med tanke på att vad 

som är bäst för ett barn behöver inte vara bäst för ett annat barn. Barnets fysiska och psykiska 

välmående måste det tas hänsyn till vid ett avgörande och det ska även beaktas effekterna på 

barnet på långsiktigt och kortsiktigt.
14

  

När en bedömning av barnets bästa ska ske, ska den ske utifrån ett barnperspektiv. Det som är 

betydande då är respekten för barnets fulla människovärde och deras rätt till de grundläggande 

mänskliga behoven såsom mat, kläder, omvårdnad och hälsovård, skydd mot övergrepp och 

kränkande behandling och att deras åsikter respekteras. Barn ska behandlas som kompetenta 

individer som har rätt att delta i alla beslut som rör dem själva. I utredningen kom det fram att 

när domstol eller socialnämnd fattar beslut om barnet är det ganska självklart att det är barnet 

som ska vara i fokus när det är deras tillvaro och framtid som det beslutas om. Dock har kritik 

riktats mot domstolar och socialnämnder när det istället är föräldrarnas intressen som 

tillfredsställs och inte barnets. I och för sig är det som är bra för föräldrarna ofta bra även för 

barnet, som till exempel för att vardagen ska fungera för ett barn underlättar det om vardagen 

även fungerar för föräldrarna. Fungerar inte vardagen för föräldrarna kan det uppstå slitningar 

och därmed drabba barnet genom att skada det, både psykiskt och fysiskt. Det viktigaste är 

ändå att det är barnets intressen och åsikter som ska stå i fokus vid avgöranden.
15

 

 

2.2.1 Barnkonventionens fyra huvudprinciper 

FN:s Barnkonvention framställdes efter initiativ från Polen vid FN:s barnår 1979, men det var 

inte förrän den 2 september 1990 som Barnkonventionen trädde i kraft. Sverige, Norge och 

Finland var de länder som var med och utformade konventionen som i mångt och mycket 
                                                           
11

 Socialtjänstlag, SoL, (2001:453) 1 kap 2 § 1 st 1 m 
12

 Barnombudsmannen, BR 2005:06, 

http://www.barnombudsmannen.se/globalassets/systemimporter/publikationer2/barnets_basta2005.pdf  
13

 SOU 2005:43 s 105 
14

 SOU 2005:43 s 105 
15

 SOU 2005:43 s 105-106 

http://www.barnombudsmannen.se/globalassets/systemimporter/publikationer2/barnets_basta2005.pdf
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byggde på FN:s deklaration om barnets rättigheter från 1959. Alla länder i världen förutom 

två, USA och Somalia, har skrivit på Barnkonventionen. Samtidigt har vissa länder reserverat 

sig mot några av de 54 artiklarna som finns i konventionen.  

Barnkonventionen är ratificerad i Sverige men den gäller inte som svensk lag med 

anledningen att den svenska regeringen har ansett att kunskapen om vad ett barn behöver och 

vad som är barnets bästa förändras med tiden. Dock har regeringen och riksdagen ett ansvar 

att se till att de lagar som skapas anpassas efter Barnkonventionens krav. De myndigheter som 

utövar sin makt under lagarna är inte skyldiga att följa denna konvention, men de är skyldiga 

att tolka de svenska lagarna i Barnkonventionens anda. Enligt Barnkonventionen är varje barn 

egna individer med egna rättigheter och skyldigheter. Barnkonventionen ger ett barn fullt 

människovärde och det utmärks genom att barndomen inte anses enbart som en träningsperiod 

inför vuxenlivet, utan barndomen har erkänts att ha ett eget värde.
16

 

Definitionen av vilka rättigheter som ska gälla alla barn i hela världen ges i 

Barnkonventionen. Denna definition ska gälla i alla samhällen, oavsett religion, kultur, 

etnicitet, funktionshinder eller andra särskiljande drag.
17

 

Barnkonventionen består av 54 artiklar, varav 41 stycken av dessa bestämmer vilka rättigheter 

varje barn ska ha. I Barnkonventionen finns det fyra stycken artiklar som räknas som 

huvudprinciper och är vägledande för de resterande artiklarna. De fyra huvudprinciperna 

återfinns i artikel 2, 3, 6 och 12.
18

 

 

”Artikel 2  

1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras 

jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, 

oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, 

religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, 

egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt. 
2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet 

skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, 

vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter 

eller tro.” 

Artikel 2 innehåller diskrimineringsprincipen som innebär att alla barn har, utan att bli 

diskriminerad eller göras någon åtskillnad på, samma rättigheter. Det får alltså inte göras 

någon åtskillnad på grund av exempelvis föräldrarnas eller barnets hudfärg, kön, språk, 

nationella eller etniska ursprung, handikapp, börd eller ställning i övrigt. De rättigheter som 

främst avses är ekonomiska, sociala, kulturella, politiska och medborgerliga.   

”Artikel 3 

1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 

skall barnets bästa komma i främsta rummet. 

                                                           
16

 Hobohm, Barnens rätt, s 15-16 
17

 Barnombudsmannen, http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/ 
18

 Barnombudsmannen, http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/  

http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/
http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/
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2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan 

omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och 

skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som 

har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga 

lagstiftnings- och administrativa åtgärder. 

3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som 

ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda 

normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt 

behörig tillsyn.” 

Principen om barnets bästa tas upp i artikel 3 vilket innebär att barnets bästa ska sättas i 

främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. De åtgärder som innefattas i denna princip är 

åtgärder som företas av myndigheter men även åtgärder som företas av privata institutioner.  

”Artikel 6 

1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet. 

2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets 

överlevnad och utveckling.” 

Artikel 6 innefattar att alla barn har rätt till liv och att de har rätt till att överleva och utvecklas 

som människa både fysiskt och psykiskt.  

”Artikel 12 

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt 

eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med 

den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa 

förfaranden som rör barnet.” 

Denna princip, som återfinns i artikel 12, innebär att när domstolar och andra myndigheter 

behandlar mål eller ärenden som rör barn ska barnet ha rätt att få komma till tals och uttrycka 

sina åsikter. Barnets ålder och mognad ska vägas in vid barnets åsikt, det menas med att ju 

äldre och mognare barnet är desto mer ska barnets åsikt påverka.
19
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3 Samhällets ansvar för barnen 

 

3.1 Socialtjänstens ansvar 

Socialtjänsten är samhällets största skyddsnät. När barnet inte får den hjälp eller stöd det 

behöver eller när barnet behöver skydd är det socialtjänstens skyldighet att ingripa. 

Socialtjänsten har kompetens till myndighetsutövning som ingen annan instans har samtidigt 

som socialtjänsten har en servicefunktion. När Socialtjänstreformen uppstod år 1982 blev det 

en förändring i synen på hur samhället ska stötta och hjälpa de människor som behöver 

samhällets stöd. Reformen har sin utgångspunkt i människors egen förmåga och kunskap i 

vad de behöver och den enskilde ska vara med när beslut fattas om den enskilde själv. 

Bestämmelser som syftade till att stärka barns ställning infördes i Socialtjänstlagen som 

reformerades år 1998 och samtidigt infördes en generalklausul, som tar upp att barnets bästa 

ska särskilt beaktas när det gäller åtgärder som rör barn. Samtidigt som dessa bestämmelser 

infördes utvidgades även anmälningsskyldigheten till att privat verksamhet för barn och unga 

även omfattades av skyldigheten att anmäla till socialtjänsten om det fanns skäl att tro att 

socialtjänsten var tvungen att agera för att skydda ett barn eller en ungdom. Kommunernas 

socialtjänster ska, enligt SoL, ”verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och 

goda förhållanden.”
20

       

I Socialtjänstlagen betonas de biologiska föräldrarnas betydelse och det första socialtjänsten 

gör vid problem inom familjen är att försöka lösa dessa för att ge barnet en möjlighet att 

kunna fortsätta bo kvar hemma. Föräldrarna, barnet och socialtjänsten kommer i många fall 

även överens om hur barnets behov kan tillgodoses inom familjen så att barnet inte behöver 

flytta ifrån den. Socialtjänsten kan även komma överens med barnets vårdnadshavare, och 

även barnet om detta är över 15 år, att barnet ska placeras på en institution eller i ett 

familjehem. Barnets samhörighet med de anhöriga och hemmiljön är det viktigaste vid 

vårdens utformande. Kan barnet inte bo med sin familj kan barnet placeras i ett familjehem. 

Ett familjehem kan vara hos en släkting eller någon annan närstående till barnet men det kan 

även vara hos en annan familj. Detta gäller de barn och ungdomar som placeras på frivillig 

grund enligt Socialtjänstlagen och även de barn och ungdomar som placeras med tvång enligt 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Barnet har ändå rätt att få stöd och 

hjälp om socialtjänsten inte kan komma överens med vårdnadshavarna om en lösning som är 

till det bästa för barnet och det är då LVU kan bli aktuell. LVU kompletterar Socialtjänstlagen 

genom att vara en skyddslag som reglerar villkoren för att, genom tvång, skydda och vårda 

barnet eller ungdomen.
21

  

Om det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas på grund av 

misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet 

har socialnämnden både en skyldighet och befogenhet att ingripa för att skydda barnet. 

Socialnämnden har även en skyldighet att ingripa om barnet eller den unge utsätter sin egen 

hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av 

beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat nedbrytande beteende.
22

  

                                                           
20

 Prop. 2002/03:53 s 44-45 och SoL 5 kap 1 § 1 st 1 m 
21

 Prop. 2002/03:53 s 45 
22

 Prop. 2002/03:53 s 45  
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3.2 Skolans ansvar 

De basverksamheter som möter de flesta barn och är en viktig del av barnens liv är 

förskoleverksamheten, skolan och fritidshem. De har möjlighet att skapa bra relationer med 

barnet och dess familj och de får i och med det, som komplement till familjen, en väsentlig 

betydelse för barnets fostran och utveckling. De som arbetar med barnen i dessa verksamheter 

blir till en naturlig del av barnens vardag och det är främst här som barn som far illa eller 

riskerar att fara illa blir upptäckta och har en möjlighet att få den hjälp och det stöd som de 

behöver. Personal som jobbar i dessa verksamheter bör ha kompetens för att kunna upptäcka 

när barn far illa eller riskerar att fara illa och kunna avgöra när barnen behöver professionellt 

stöd. Arbetet för personalen underlättar om det finns rutiner för hur man ska arbeta med barn 

som far illa samt hur man ska stödja personal som arbetar med dessa ärenden. I dessa 

verksamheter, oavsett om de drivs i kommunal eller privat regi, måste det finnas lärdom och 

beredskap för att hjälpa den personal som möter barn som far illa eller riskerar att fara illa. 

Den personal som i första hand berörs av detta är förskolechefer och skolledningar, men även 

personal inom elevhälsan och förskolepersonal.
23

 

De som jobbar inom elevhälsan har en uppgift att främja hälsa hos alla elever men bör ha 

särskilt fokus på elever som behöver stöd och hjälp i sitt lärande. Det elevvårdande arbetet 

kan vara individuellt inriktat och personalen inom elevhälsan bör ha ett särskilt ansvar för att 

avlägsna svårigheter för varje elevs lärande och utveckling. Det finns även ett mer generellt 

elevvårdande arbete som har till uppgift att behandla frågor om till exempel elevernas 

arbetsmiljö samt hur skolan arbetar med frågor som demokrati och värdegrunder, som till 

exempel arbete mot mobbing och kränkande behandling, undervisning om droger, 

jämställdhet och sex- och samlevnadsundervisning.
24

  

Skolor som fungerar som de ska har stor betydelse för elevernas välbefinnande, en sådan 

skola kan hjälpa ett barn som har det svårt hemma. Skolan har ett ansvar mot eleverna att 

skapa en bra miljö så att de kan utvecklas både personligt och kunskapsmässigt. Faktorer som 

delaktighet, självkänsla, inflytande och möjligheter att få bestämma över sitt eget arbete och 

skolmiljön påverkar en elevs hälsa och lärande positivt. All personal på en skola har ansvar att 

utifrån sin ställning och kompetens vara aktiv i arbetet med att skapa en skola för hälsa, 

lärande och trygghet.
25

 

 

3.3 Hälso- och sjukvårdens ansvar  

Barn kommer i kontakt med olika verksamheter inom hälso- och sjukvården. Exempel på de 

verksamheter som bara har barn som patienter är barnhälsovården, barnkirurgin, 

barnmedicinen, barnhabiliteringen, skolhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin. De 

verksamheter som når i stort sett alla barn och har en chans att följa hur ett barn mår, hur 

deras utvecklingskurva ser ut och andra förhållanden under en lång tid är barnhälsovården och 

skolhälsovården. Personalen som arbetar på dessa verksamheter har därför en möjlighet att 

bygga upp ett förtroende hos barnet och dess föräldrar, men även uppmärksamma om barnet, 

på något sätt, far illa eller riskerar att fara illa.
26
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Mödra- och barnavårdscentraler spelar en stor roll som den föräldrastödjande verksamheten 

där föräldrar kan få hjälp med deras föräldraskap och därmed kan personalen på dessa 

verksamheter förebygga att ett barn far illa. Personalen får en möjlighet att se samspelet 

mellan det nyfödda barnet och dess föräldrar och kan hjälpa och stötta föräldrarna om de ser 

att barnet inte får den omsorg och omvårdnad det behöver. Vissa verksamheter inom hälso- 

och sjukvården, som vuxenpsykiatrin och missbrukarvården, träffar aldrig några barn, men 

kan ändå ha orsak att vara extra observanta på barns förhållanden. Andra verksamheter, som 

allmänmedicinen, allmänkirurgin, akutsjukvården och primärvården, träffar både vuxna och 

barn om till exempel ett barn behöver akutvård eller om ett barn behöver opereras.
27

  

I hälso- och sjukvården måste det alltid finnas en kännedom om hur den vuxne patienten mår 

och hur dennes hälsa kan påverka barnets situation och möjligheter att få sina behov 

tillgodosedda. Detta är viktigt även om det kan påverka den vuxne patienten och dennes 

rehabilitering negativt. Samtidigt måste vården alltid vara beredda på att göra anmälningar till 

socialnämnden när de kan anta att nämnden behöver hjälpa och stötta barn eller ungdomar. 

Det kan vara avgörande, om vården har en sådan beredskap eller inte, för ett barn eller en 

ungdom att få den hjälp och det stöd de behöver. Personal inom dessa verksamheter måste ha 

en rutin för hur de går till väga vid en anmälan till socialtjänsten om de uppmärksammar att 

ett barn eller ungdom far illa eller riskerar att fara illa. Personalen måste även ha en 

barnkompetens, en kunskap om barn och barns behov, hur ett barn kan uttrycka sig och veta 

hur de ska lyssna till ett barn.
28

 

 

3.4 Anmälningsplikt och uppgiftsskyldighet  

Den svenska sekretesslagstiftningen utgår från respekten för den enskilda personen och 

därmed ska barn och barnets familjs privatliv skyddas samtidigt som lagstiftningen ska ge de 

som arbetar med barnet, till exempel barnomsorgen, skolan, skolhälsovården och 

fritidsverksamheten, en möjlighet att hjälpa barnet och ingripa när det krävs. Inom 

socialtjänsten gäller det, som tidigare nämnts, sekretess för uppgifter om enskildas personliga 

förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde eller 

någon närstående till den enskilde lider men. 
29

 

Andra myndigheters sekretessbestämmelser kring ett barns personliga förhållande måste 

kunna brytas för att socialtjänsten ska kunna få information om att ett barn behöver skydd och 

hjälp. I SoL 14 kap 1 § är det uppräknat vilka myndigheter som har en skyldighet att anmäla 

till socialtjänsten om de får reda på något som kan innebära att socialnämnden måste ingripa 

för att skydda och hjälpa ett barn. I samma paragraf återfinns även att alla personer som 

arbetar med barn och ungdomar i en offentlig eller yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet 

har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn riskerar att fara 

illa eller riskerar sin hälsa. Socialtjänsten ska då starta en utredning om det anmälda.
30

  

SoL 14 kap 1 § tar även upp att myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som 

omfattas av anmälningsplikten har en skyldighet att lämna alla uppgifter som kan vara av 

betydelse för en utredning av ett barns behov av hjälp och skydd till socialnämnden. Alla som 

har med barn att göra i deras arbete ska följa anmälningsplikten och uppgiftsskyldigheten, 
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 Hobohm, Barnets rätt, s 107 
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som till exempel de som arbetar i enskild eller kommunal förskola, i kommunal eller 

fristående skola, inom hälso- och sjukvården, fritidshemmen, tandvården, åklagarväsendet, 

polisen, kriminalvården eller kyrkan. Anmälningsplikten bryter alla andra regler kring 

sekretess och därmed gör att processen fortskrider på ett snabbt sätt.
31
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4. Omhändertagande av ett barn 

 

4.1 Historisk bakgrund 

I alla tider och i de flesta kulturer har våld mot barn förekommit. Det ansågs länge att det som 

hände inom hemmets fyra väggar skulle stanna mellan dessa väggar, även fast det handlade 

om övergrepp mot och försummelse av barn. Det var en självklarhet och det fanns även 

bestämmelser som sa att föräldrarna fick aga sina barn om de misskött sig. I början av 1900-

talet började barnen framträda i lagstiftningen, men det dröjde till år 1917 innan en 

Barnlagstiftning framställdes. Under 1920-talet framarbetades en barnavårdslag som 

innefattade lagar om att samhället fick rätt att omhänderta vissa barn som utsattes för 

misshandel eller annan vanvård i hemmet, men fortfarande var våld mot barn i uppfostrande 

syfte accepterat i samhället. Det dröjde fram till år 1949 innan riksdagen antog Föräldrabalken 

som innefattade lagar som berörde föräldrar och barn. Det dröjde ännu längre innan 1960 års 

barnavårdslag ersättas av Socialtjänstlagen och Lagen med särskilda bestämmelser om vård 

av unga som båda trädde i kraft år 1982. Ungefär samtidigt som dessa lagar antogs infördes 

det i Föräldrabalken en ”anti-agalag” som stadgade att barn inte fick utsättas för kroppslig 

bestraffning eller annan kränkande behandling. Denna ”anti-agalag” visade att en 

bestraffningsåtgärd mot ett barn var brottslig, om motsvarande handling är straffbar mot en 

annan person. Synen på barnaga förändrades i takt med ökade kunskaper och förändringar i 

lagstiftningen. Allmänhetens stöd för fysiska bestraffningar har sedan 1960-talet mätts i 

undersökningar av Statistiska Centralbyrån och Sifo och resultaten visade att stödet minskade 

bland de tillfrågade från 53 % år 1965 till 11 % år 1994.
32

  

 

4.2 När sker ett omhändertagande? 

Ett omhändertagande kan ske vid olika tillfällen. Det kan ske på frivillig basis med stöd i 

Socialtjänstlagen med syftet att försöka förebygga uppkomster av situationer där 

tvångsomhändertaganden med stöd i LVU kan bli tillämpliga.
33

 Socialnämnden i varje 

kommun har som skyldighet att se till att barn växer upp under goda förhållanden. 

Socialnämnden bedriver även en uppsökande verksamhet för att förhindra att barn och 

ungdomar far illa och genom detta tillvägagångssätt kan nämnderna runtom i landet tidigt 

uppmärksamma barn med sociala behov som behöver tillfredställas och förhindra olika 

problem.
34

 

Socialtjänstlagen, SoL, bygger, som det nämnts tidigare, på frivillighet. Om den enskilde inte 

ger sitt samtycke kan socialnämnden oftast inte vidta några åtgärder. Vårdnadshavare måste i 

nästan alla fall ge sitt samtycke när åtgärder från socialnämnden gäller barn eller ungdomar. 

Ibland kan situationen kräva att nämnden agerar snabbt, och då utan samtycke, för att skydda 

ett barn eller ungdoms liv. Det är då lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, 

LVU, kommer in. Från början var LVU tänkt att bara användas när barnet eller ungdomen 

behövde bo någon annanstans än hemma och när den flytten inte kunde genomföras utan 
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samtycke. Det var alltså endast ”tvångsvård” utanför hemmet som lagen var avsedd för. Det 

finns två olika situationer där LVU kan bli tillämpbar om samtycke saknas; miljöfall och 

beteendefall. Beteendefall är då den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för skada genom 

olika missbruk, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Miljöfall 

är när de personer som har hand om den unges uppfostran och omsorg brister i sitt ansvar. Då 

blir vård enligt LVU tillämplig eftersom det finns risk att barnet eller den unges hälsa eller 

utveckling skadas på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister 

i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet.
35

 

Enligt Barnkonventionen har samhället en skyldighet att skydda barn mot fysiska och 

psykiska övergrepp genom att vidta åtgärder. Artikel 19.1 tar upp att ”konventionsstaterna ska 

vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i 

utbildningssyfte för att skydda mot alla former av fysiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård 

eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp 

medan barnet är i föräldrarnas, eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan 

persons vård.”
36

  

 
4.2.1 Brister i omsorgen 

När barnet utsätts för vanvård faller det under lagens begrepp ”brister i omsorgen”. Ett barn 

kan utsättas för vanvård om denne inte får mat att äta, kläder att ha på sig eller att hygienen 

inte hålls efter. Föräldrar kan även utsätta sitt barn för vanvård om de utsätter sitt barns hälsa 

för en uppenbar risk att skadas genom att barnet inte får den sjukvård det behöver. Det kan 

exempelvis handla om ett barn som behöver en blodtransfusion men föräldrarna vägrar gå 

med på den behandlingen. Det kan även vara ett barn med funktionshinder vars föräldrar inte 

godkänner nödvändig behandling som till exempel sjukgymnastik vid rörelsehinder.
37

  

Missbruk eller psykiska störningar hos föräldrarna kan leda till att barnets behov av 

känslomässig trygghet och uppmuntran att göra olika saker gravt eftersätts och då föreligger 

det brister i omsorgen. Föräldrar kan även ha en djupgående konflikt där barnet hamnar 

emellan på ett sådant sätt att deras hälsa eller utveckling riskerar att skadas. Begreppet 

”brister i omsorgen” innefattar även tillfällen när föräldrarna placerar ett barn i en miljö som 

medför en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas. Föräldrar kan även bli 

anklagade för att ha brustit i omsorgen för ett barn om föräldrarna lämnar över ansvar för 

barnet till andra personer som inte kan garantera barnet en trygg uppväxtmiljö.
38

  

 

 

4.3 Hur ett omhändertagande går till 

Ett omhändertagande kan ske på två olika sätt, som det nämnts tidigare. Det kan antingen ske 

med frivillighet med stöd i SoL eller genom tvångsvård med stöd i LVU. 
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 Fahlberg, Socialtjänstlagarna, s 107, 109 och 111 och Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
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4.3.1 Omhändertagande med stöd i SoL 

De ledande begreppen inom socialtjänsten är helhetssyn, frivillighet, självbestämmande, 

kontinuitet, normalisering, flexibilitet, närhet och valfrihet. Socialtjänsten arbetar alltså utifrån 

frivillighet, på samma sätt som SoL är uppbyggd på.
39

  

Socialnämnden kan, på flera olika sätt, få reda på om de behöver ingripa i en familjesituation. 

Det kan handla om en ansökan om hjälp och stöd till en person eller dennes familj eller en 

anmälan om att ett barn eller en ungdom far illa och då ska nämnden utan dröjsmål påbörja en 

utredning. Det kan även vara så att socialnämnden, i sin uppsökande verksamhet, får kontakt 

med någon som behöver hjälp och för att inleda en utredning i dessa fall måste den enskilde 

ge sitt samtycke, det räcker inte att nämnden anser att en insats är nödvändig. Ges det inget 

samtycke, kan inte en utredning påbörjas. Undantaget till detta är när det gäller barn och 

missbrukare.
40

  

Socialnämnden har som ansvar att hjälpa den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än 

det egna och nämnden ska sörja för att det barnet ska tas emot i ett familjehem eller i ett annat 

hem som kan hjälpa barnet. Har ett barn blivit placerat i ett annat hem är det socialnämndens 

uppgift att se till att barnet får en god vård som ska vara utformad på sådant sätt att barnets 

samhörighet med anhöriga och andra närstående och kontakt med hemmiljön främjas. Det 

första som ska övervägas vid en placering av ett barn utanför hemmet är om barnets bästa kan 

uppfyllas genom att tas emot av någon anhörig eller annan närstående.
41

 

Det finns särskilda regler i SoL 11 kap 2 § om utredningen som gäller barns skydd och 

nämndens ingripande. Nämnden kan vara skyldig att inleda utredningar som avser barn även 

om varken föräldrarna eller barnet ger sitt samtycke till utredning. De utredningarna berör 

speciellt fall där LVU blir aktuellt. Emellertid har socialnämnden inga möjligheter att starta 

en utredning utan samtycke om det står klart från början att det inte är möjligt att ingripa med 

stöd av LVU eller att det förekommer något annat förhållande som medför att nämnden 

behöver ingripa för att skydda barnet.
42

  

Innan socialnämnden fattar beslut om vård ska förhållandena i det enskilda hemmet och 

förutsättningarna för vård i hemmet vara utredda. Om nämnden har fattat ett beslut att placera 

ett barn i familjehem ska först familjehemmet och familjehemsföräldrarna utredas om det är 

lämpliga för att ta emot ett barn i just den åldern och med det problemen som barnet har. När 

ett barn har blivit placerat i ett familjehem ska en vårdplan upprättas som har som syfte att 

klargöra mål och medel utifrån det enskilda barnets behov. En vårdplan ska innehålla de 

särskilda insatser som är nödvändiga, hur umgänget med föräldrar, vårdnadshavare och andra 

närstående ska anordnas, vad som är målet med vården och vad barnet och dess 

vårdnadshavare har för syn på den tilltänkta vården. I vårdplanen ska det vara tydligt om 

barnet har flera olika behov som behöver tillgodoses, därför ska den ta upp andra åtgärder och 

insatser som andra huvudmän kan ha ansvar för. För ett lyckat utfall av vården kan det krävas 

samarbete mellan barnets vårdnadshavare, socialtjänsten och andra huvudmän. Är barnet över 

15 år ska denne och vårdnadshavarna skriva under vårdplanen. Fyller barnet 15 år under tiden 

vårdplanen är aktiv ska socialnämnden se till att barnet får skriva under.
43

  

                                                           
39

 Prop. 1996/97:124 s 28 
40
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Vård i familjehem ska inte pågå längre tid än vad som är nödvändigt. Var sjätte månad ska 

socialnämnden överväga om vården av barnet fortfarande behövs eller om barnet kan flytta 

tillbaka hem. Om vården fortfarande behövs ska socialnämnden även utreda hur vården ska 

inriktas och utformas. Dessa regelbundna övervägande som nämnden gör kan, i vissa fall, 

bidra till osäkerhet och oklarhet för både vårdnadshavare, familjehem och framförallt för 

barnet i de fall där barnet har bott in sig i familjehemmet och är i behov av att få veta om det 

får stanna kvar och i de fall där barnet på sikt hoppas på att kunna flytta hem igen.
44

    

Om vården i familjehemmet inte går att avslutas med anledning av att barnets föräldrar inte 

har förmåga att tillfredsställa barnets behov eller är farliga för barnet kan det bli aktuellt att 

överväga att vårdnaden om barnet ska flyttas över till familjehemsföräldrarna. Blir detta 

aktuellt, eller om barnet har bott i ett familjehem i mer än tre år, kan socialnämnden bedöma 

att det är bäst för barnet om det får bo kvar och, genom att väcka talan i tingsrätten, få 

vårdnaden överflyttad till familjehemsföräldrarna som då blir särskilt förordnade 

vårdnadshavare till barnet.
45

  

 

4.3.2 Omhändertagande med stöd i LVU 

Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, är en kompletterande lag till SoL 

och innefattar de bestämmelser som blir aktuella när ett barn eller en ungdom behöver vård 

men det finns inte något samtycke från vårdnadshavarna. Är barnet eller den unge under 15 år 

räcker det med samtycke från vårdnadshavare för att åtgärder med stöd i SoL får ske, men är 

barnet eller den unge över 15 år, men inte fyllt 18 år, ska både den unge och vårdnadshavarna 

lämna samtycke. Lämnas det inte något samtycke från någon av dem kan ett ingripande med 

stöd i LVU bli aktuellt. För att ett omhändertagande ska bli gällande ska en ansökan från 

socialnämnden lämnas till Förvaltningsrätten. Det finns vissa krav på vad ansökan ska 

innehålla och de kraven är en beskrivning av den unges förhållanden och varför vård med stöd 

av LVU är aktuellt. Socialnämnden ska även redogöra för vilka åtgärder som redan har testats 

och vilken vård som nämnden avser att ordna. Ansökan ska även innehålla vilken information 

den unge har fått ta del av, hur denne har fått ta del av informationen och vilken inställning 

den unge har till ansökan. En läkarundersökning sker oftast av den unge innan en ansökan 

lämnas in och resultatet av undersökningen ska finnas med i ansökan.
46

  

Även vid omhändertagande med stöd i LVU ska en vårdplan finnas. Socialnämnden ska 

bifoga planen med ansökan. Vården måste ha ett bestämt syfte, den får inte bara ske för att 

man inte ser någon annan utväg. Förvaltningsrätten måste veta vad nämnden har för planer för 

den unge innan deras beslut tas. Dock får vårdplanen inte låsa den fortsatta behandlingen utan 

måste kunna ändras med hänsyn till olika förändringar som kan ske. Det är viktigt att vården 

börjar så fort som möjligt. Förvaltningsrättens beslut måste verkställas inom fyra veckor från 

den dag beslutet vunnit laga kraft, annars upphör beslutet om vård att gälla.
47

  

Ibland kan det krävas att socialnämnden måste ingripa snabbt. Det kan vara situationer när 

faran för barnet är akut eller om barnet eller dennes föräldrar förhindrar utredningen och 

försöker förhindra att olika åtgärder vidtas. I dessa fall kan socialnämnden besluta om att 

omedelbart omhänderta barnet om det behöver vård med stöd i LVU och det sker genom att 
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nämndens ordförande, eller någon annan ledamot som nämnden har utsett, tar ett beslut. En 

vecka efter beslutet är taget ska det läggas fram till Förvaltningsrätten för prövning. Anser 

Förvaltningsrätten att det omedelbara omhändertagandet inte var nödvändigt upphör 

omhändertagandet omedelbart. Nämnden kan då överklaga rättens beslut till Kammarrätten. 

Även socialnämnden kan besluta om att det omedelbara omhändertagandet ska upphöra om 

det visar sig att det inte längre finns något skäl till omhändertagandet.
48

  

I de fall domstolen förordnat om omedelbar verkställighet får socialnämnden påbörja vården 

av barnet på en gång, utan att vänta på att beslutet vinner laga kraft. Om socialnämnden måste 

vänta på att beslutet ska vinna laga kraft, vilket det gör om det inte överklagas inom tre 

veckor, har nämnden fyra veckor på sig att inleda vården. Håller nämnden inte tidsramen 

upphör beslutet att gälla. Vården anses som påbörjad när barnet eller den unge har placerats 

utanför sitt eget hem och det är socialnämnden som bestämmer hur vården ska ordnas och var 

barnet ska placeras, dock ska barnet alltid placeras utanför hemmet.
49

 

Vid ett omhändertagande övertar nämnden vårdnadshavarnas uppgifter att se till att barnet får 

omvårdnad, trygghet och god fostran samt att barnet behandlas med aktning för sin person 

och egenart.
50

 

Nämnden kan besluta om att vården om barnet flyttas tillbaka till det egna hemmet efter en 

viss tid i ett annat hem än det egna. Dock är det bara möjligt om en återplacering kan anses 

främja vården av barnet bäst. Det kan då betecknas som en form av upphörande av vård på 

försök. I lagen finns det inte bestämt hur länge en placering i hemmet på sådant sätt kan äga 

rum. Gäller det ett barn som blivit omhändertaget på grund av brister i omsorgen kan det vara 

sannolikt att anta att en placering i det egna hemmet blir rätt kortvarig innan det kan bli 

aktuellt att upphöra med vården av barnet eller den unge. För att en återförening med 

vårdnadshavarna ska komma på fråga måste hemmet bedömas som en godtagbar miljö för 

barnet eller den unge. Om en återförening med de biologiska föräldrarna inte är möjlig, 

överhuvudtaget, kan det bli aktuellt att vårdnaden blir överflyttad till 

familjehemsföräldrarna.
51

  

Socialnämnden har ansvar för att barnet eller den unge, dennes föräldrar och vårdnadshavare 

har möjlighet till umgänge så mycket som barnet behöver. Ibland kan det vara för barnets 

bästa att förhindra dessa kontakter. Då får nämnden besluta hur umgänget ska gå till och var 

barnet, föräldrarna och vårdnadshavarna ska träffas. Nämnden har även rätt att inte berätta för 

föräldrarna eller vårdnadshavarna var barnet eller den unge befinner sig om det är nödvändigt 

för vården av barnet. Föräldrarna och vårdnadshavarna har rätt att få stöd och hjälp av både 

personlig och ekonomisk art för att klara av kontakten med barnet.
52

  

I vissa fall finns det indicier som pekar på att ett barn bör omhändertas med stöd av LVU 2 § 

på grund av att den unges hälsa eller utveckling skadas när föräldrarna brister i omsorgen, 

men där Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, motsätter sig. Rättsfallet HFD 3211-11 är ett 

sådant exempel där Förvaltningsrätten och Kammarrätten anser att de uppgifter som lämnats 

av socialnämnden och andra parter i ärendet har visat ett behov på ett omedelbart 

omhändertagande på grund av brister i omsorgen, men HFD har avslagit ansökan om 

omhändertagande.  
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Socialnämndens ansökan om omhändertagande med stöd av LVU 1 och 2 §§ hade grund i att 

modern till barnet, Ann-Louise, brast i omsorgen genom hennes funktionshinder och 

humörsvängningar. Pappan till barnet, Mikael, visade bristande insikt när han inte såg Ann-

Louises svårigheter och begränsningar vilket kan anses som att han inte kunde kompensera 

för Ann-Louises bristande omsorgsförmåga. 

Ann-Louise, Mikael och barnet har inte varit placerade tillsammans tillräckligt länge för att en 

utredning av deras föräldraförmågor och samspel med barnet har kunnat ske. Ann-Louise har, 

som tidigare nämnts, ett lindrigt mentalt handikapp och är väl medveten om det. Hon säger att 

hon lär sig långsamt och behöver tid på sig. De observationer som socialnämnden har gjort 

vid jour- och familjehemmet, där barnet har bott sedan födseln, har det framgått att hon har 

svårt att tolka barnets signaler och behov. Ann-Louise säger att hon kan bli bättre på detta 

med hjälp av pappan till barnet, Mikael. Detta visar att det finns brister i hennes 

omsorgsförmåga som syns i samspelet med barnet. 

Förvaltningsrätten ansåg att för att ett barn ska utvecklas på rätt sätt bör de växa upp i en 

miljö som ger trygghet och stimulans. Rätten ansåg att utredningen visar att Ann-Louise 

brister i omsorgen om barnet i en sådan utsträckning att barnets hälsa eller utveckling riskerar 

att skadas om hon skulle ta hand om barnet ensam. Samtidigt ansåg rätten att Mikael inte 

heller kunde garantera barnet den vård och omsorg som ett barn behöver. Förvaltningsrätten 

ansåg att bristen på omsorg var så omfattande att stöd från socialtjänsten eller andra 

hjälpinsatser inte var aktuella utan istället att vårdnadsansvaret skulle gå över till andra än 

föräldrarna.     

Kammarrätten följde Förvaltningsrättens linje och ansåg att föräldrarna visade sådana 

omsorgsbrister som återfinns i LVU 2 § och därför bör ett omhändertagande ske när 

föräldrarna inte samtycker. 

HFD motsatte sig de undre instanserna och ansåg att Ann-Louises föräldraförmåga inte hade 

prövats tillräckligt, vare sig med eller utan det frivilliga stöd som socialnämnden ska bidra 

med. Utredningen visade även att Mikael hade förmåga att kunna ta hand om barnet och 

därför ansåg HFD att utredningen om föräldrarnas förmåga att ta hand om sitt barn inte kunde 

anses beskriva en sådan påtaglig risk för skada som är en förutsättning för ett beslut om 

tvångsvård med stöd i LVU.
53
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5. Sekretessen vid ett omhändertagande 

 

5.1 Vad är sekretess?   

En av grundtankarna i vår lagstiftning är att allmänna handlingar ska vara offentliga. I 

Tryckfrihetsförordningen, TF, framgår det att varje svensk medborgare ska ha rätt att ta del av 

allmänna handlingar för att främja ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Med en 

handling menas en framställning i skrift, bild eller annan upptagning som kan läsas, lyssnas 

på eller uppfattas med tekniskt hjälpmedel. För att handlingen ska vara allmän krävs det även 

att handlingen förvaras hos en myndighet eller anses som inkommen eller upprättad hos en 

myndighet. Dock finns det begränsningar i medborgarnas rätt att ta del av allmänna 

handlingar och dessa begränsningar ska anges i lag. Den begränsning som är aktuell i denna 

uppsats är skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. De flesta 

begränsningar återfinns i Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400), OSL.
54

  

De bestämmelser som begränsar den angivna rätten i TF återfinns, som tidigare nämnts, i 

OSL. Det är dock inte alltid som medborgare tar del av uppgifter från myndigheter genom att 

läsa dess handlingar. Handlingar kan spridas på annat sätt, till exempel genom att de anställda 

vid en myndighet berättar för andra vad de fått reda på i tjänsten. Därför finns det en 

tystnadsplikt för personer anställda vid en myndighet, annars skulle skyddet för den enskilde 

bara vara skenbart. Därför finns både bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas 

verksamhet samt förbud mot att lämna ut allmänna handlingar i OSL. Är en viss uppgift 

sekretessbelagd får inte den uppgiften avslöjas genom att en tjänsteman berättar om den för 

någon annan och den får inte heller avslöjas genom att myndigheten lämnar ut en allmän 

handling där uppgiften finns. Sammanfattningsvis betyder sekretess ett förbud mot att röja en 

uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något 

annat sätt.
55

  

Den generalklausul som återfinns i OSL 10 kap 27 § anger att en sekretessbelagd uppgift får 

lämnas till en annan myndighet ”om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har 

företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.” Ett exempel på en sådan situation 

är om en rektor misstänker att en elev säljer narkotika i skolan. Då har rektorn möjlighet att 

underrätta polisen om detta och bryta sin sekretess med anledningen av att det är viktigare att 

skydda skolans övriga elever mot narkotikan än att sekretessen kring den narkotikasäljande 

eleven skyddas. Generalklausulen gäller dock inte socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. 

Dessa myndigheter har ändå rätt att samarbeta och dela med sig av uppgifter som är 

sekretesskyddade till andra myndigheter om det gäller ett barn under 18 år som måste få 

nödvändig vård, behandling eller annan hjälp och stöd.
56

 

Det finns olika styrkor av sekretess och i huvudsak rör det sig om två typer av skaderekvisit, 

närmare bestämt omvänt skaderekvisit vilket hittas i den stränga sekretessen och rakt 
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skaderekvisit som hittas i den lindriga sekretessen. När det inte förekommer något 

skaderekvisit alls talar man om absolut sekretess.
57

  

 

5.1.1 Sträng sekretess 

”Sekretess gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att det uppstår skada eller 

men.”
58

 Så formuleras det omvända skaderekvisitet i lagtexten. Sekretess är alltså 

huvudregeln vid det omvända skaderekvisitet. Det menas med att det ska vara klarlagt i det 

enskilda fallet att uppgiften i själva verket kan röjas utan att den enskilde lider skada eller 

men. Med men menas inte bara något som ur ett objektivt synsätt kan skada en person, utan 

men föreligger redan om en person tycker att det är obehagligt att få en uppgift utlämnad och 

därmed omfattas uppgiften av sekretess. Den som prövar sekretessfrågan har i dessa fall ett 

avgränsat utrymme för sin bedömning. Den som tillämpar sekretessregeln måste, i praktiken, 

veta vad uppgiften ska användas till och den personen måste ha vetskap om mottagarens 

identitet. Det kan vara så att när en person vill ta del av en sådan allmän handling måste denne 

visa sin legitimation för myndigheten, i motsats till det vanliga när en person har rätt att få 

vara anonym när man vill se på allmänna handlingar. En myndighet får efterforska sökandes 

identitet, men en myndighet får inte ha som rutin att fråga ut dem som vill ha ut en allmän 

handling, förutom när det krävs en sekretessprövning. Då har myndigheten rätt att fråga 

sökanden vem denne är och vilket syfte personen har med att se på den allmänna handlingen. 

Skulle personen i fråga vägra att tala om sin identitet och syfte får myndigheten väga in detta i 

sekretessprövningen och då, med största sannolikhet, avslå begäran.
59

 

 

5.1.2 Lindrig sekretess 

Lindrig sekretess har ett rakt skaderekvisit som uttrycks genom att ”sekretess föreligger om 

det kan antas att uppgiftens röjande medför skada eller men”
60

 för den som uppgiften gäller 

eller någon av dennes närstående. Huvudregeln vid lindrig sekretess är alltså att uppgiften ska 

lämnas ut, men ska hemlighållas om det finns en risk att skada eller men uppstår. En 

bedömning av risken för skada eller men behöver därför inte göras i det enskilda fallet, utan 

istället hur ett utlämnande av uppgiften typiskt sett kan riskera att medföra skada för det 

intresse som skyddas. Om uppgiften anses som harmlös ska den falla utanför 

sekretessregeln.
61

   

 

5.1.3 Absolut sekretess 

Vid absolut sekretess föreligger inget skaderekvisit överhuvudtaget i sekretessbestämmelsen 

och därför ska uppgiften hållas hemlig oavsett vilka följder ett utlämnade kan få. Inom den 

kommunala familjerådgivningen råder absolut sekretess, med undantaget för 

anmälningsplikten.
62
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5.2 Sekretess mellan barnet och socialtjänsten 

Ett av socialtjänsten största ansvar är, som tidigare nämnts, att verka för att barn och 

ungdomar växer upp under säkra och goda förhållanden. Inom socialtjänsten råder 

tystnadsplikt kring alla uppgifter om barns och föräldrars personliga förhållanden. Dock får 

uppgifter lämnas ut om det står klart att varken den enskilde eller någon närstående lider men. 

Uppgifter får även lämnas ut till någon annan myndighet eller annan person om den som 

uppgifterna rör lämnar samtycke. Barnets vårdnadshavare, oftast föräldrarna, har även rätt att 

avgöra om uppgifter som rör deras barn kan lämnas vidare till någon annan myndighet. 

Undantag till sekretessen finns och det är när ett barn har rätt till sekretess i förhållande till sin 

vårdnadshavare enligt OSL 12 kap 3 § men även när barnet har kommit i sådan ålder och 

mognad att barnet bör få vara med och bestämma om uppgifterna ska lämnas ut eller inte. Ett 

barn kan däremot inte bestämma vilka sekretessbelagda uppgifter om föräldrarna som får 

lämnas ut till en myndighet.
63

 

Socialtjänsten har en särställning när det gäller sekretess med tanke på att de har som uppgift 

att ge barnet stöd och skydd om det far illa i det egna hemmet eller riskerar sin hälsa genom 

sitt eget beteende. Därför kan socialtjänsten med stöd i OSL lämna uppgifter om barns 

föräldrar vidare om det behövs för att skydda barnet.
64

 

 

5.3 Sekretess mellan barnet och skolan 

Det finns tre olika nivåer av sekretess inom skolan. De som har den strängaste tystnadsplikten 

är skolläkaren och skolsystern som ingår i hälso- och sjukvårdens sekretess. Deras verksamhet 

har sekretess som huvudregel och de får inte föra vidare uppgifter om elevers eller föräldrars 

personliga förhållande om det inte står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att eleven eller 

någon närstående till eleven lider men. Men i detta sammanhang menas om en person utsätts 

för andras missaktning eller ringaktning. Detta lägger ett stort ansvar på skolläkaren och 

skolsköterskan och kräver att de sätter sig in i hur eleven skulle känna om uppgifterna lämnas 

ut till andra.
65

 

Skolhälsovården brukar räknas som en särskild verksamhet inom skolan och det innebär att 

skolläkaren eller skolsystern inte får lämna ut uppgifter, inte ens inom skolverksamheten, som 

de fått i förtroende av eleven eller föräldrarna om eleven eller föräldrarna inte vill att någon 

ska få ta del av uppgifterna. Det gäller även för myndigheter utanför skolan, såsom 

socialtjänsten. Om skolsystern får höra av en elev att denne är homosexuell eller att någon av 

dennes föräldrar sitter i fängelse eller försökt begå självmord får inte skolsystern lämna dessa 

uppgifter till vare sig skolans rektor, elevens lärare eller skolpsykologen utan elevens 

samtycke. Skolhälsovården har, som de flesta andra inom skolverksamheten, en 

anmälningsplikt och uppgiftsskyldighet.
66

 

Skolkuratorn och skolpsykologen har lika sträng sekretess som skolläkaren och skolsystern, 

alltså att huvudregeln är sekretess. Dock kan kuratorn och psykologen göra vissa undantag vid 

sekretessen och det innebär att de har tystnadsplikt när det gäller förtroenden från eleven eller 

dennes föräldrar. Kuratorn och psykologen ska samarbeta med elevens föräldrar men kan 

under vissa omständigheter hemlighålla vissa uppgifter mot föräldrarna och det avgörande i 
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dessa fall är elevens ålder och mognad. Ju äldre eleven är desto mer ska elevens integritet 

uppmärksammas och respekteras. Även kuratorn och psykologen har tystnadsplikt mot andra 

myndigheter, till exempel socialtjänsten, men om det är viktigare för en elev att en annan 

myndighet får reda på uppgifter om elevens personliga förhållanden än att sekretess ska råda 

får skolkuratorn och skolpsykologen lämna ut dessa uppgifter. Ett exempel på när detta kan 

vara nödvändigt är om en elev börjar i en ny skola i en annan kommun och behöver stöd eller 

hjälp. Uppgifter som eleven själv ger samtycke till att lämnas ut får självklart lämnas ut till 

andra myndigheter eller inom skolan.
67

 

I förskolan omfattas all förskolepersonal inom den offentliga sektorn av OSLs 

sekretessbestämmelser, det vill säga även vikarier, praktikanter, kökspersonal och 

städpersonal. Huvudregeln är då att förskolepersonalen har tystnadsplikt om alla uppgifter 

kring föräldrars och barns personliga förhållanden för att barnet och dess närstående ska 

kunna känna sig trygga vid kontakt med personalen. Vilka som är närstående definieras inte i 

lagen, utan det måste bedömas från fall till fall. Vårdnadshavare räknas nästan alltid som 

närstående, men för den förälder som inte är vårdnadshavare är det inte säkert att denne får ta 

del av sekretessbelagda uppgifter. Det som är avgörande, och i själva verket principen, för 

sekretess är att den närstående själv bestämmer vad som kan vara för men för denne. Anser 

den närstående att uppgiften kan vara känslig och inte bör lämnas ut till andra ska uppgiften 

betraktas som känslig och vara sekretessbelagd.
68

 

Förskolepersonalen har sekretess mot alla utomstående, även deras egna anhöriga och andra 

barns föräldrar. Mellan förskoleverksamheten och vissa andra myndigheter råder det även 

sekretess, såsom mellan förskolan och skolan och mellan förskolan och barnavårdscentralen. 

Dock råder det inte tystnadsplikt inom samma myndighet, men förskolepersonalen får bara 

diskutera ett barns personliga angelägenheter om det är nödvändigt. När 

förskoleverksamheten är ett eget sekretessområde råder det även sekretess mellan förskolan 

och socialtjänsten, men det finns undantag. Föräldrarnas samtycke är det viktigaste 

undantaget eftersom då samarbetar föräldrarna och förskolepersonalen om barnet och det som 

föräldrarna samtycker till får även förskolepersonalen berätta om. Det som gäller även för alla 

som arbetar inom förskoleverksamheten är anmälningsplikten och uppgiftsskyldigheten, som 

då bryter alla sekretessbestämmelser.
69

 

De verksamheter som bedrivs i privat regi, såsom daghem, dagmammor, föräldrakooperativ 

eller andra verksamheter inom förskolan, omfattas inte av samma sekretessregler som den 

offentliga verksamheten. Istället råder tystnadsplikt, någon som har arbetat på en sådan privat 

verksamhet, som motsvarar förskoleverksamhet eller fritidshem, får inte röja vad den 

personen fått veta om en enskilds personliga förhållanden. Anmälningsplikt och 

uppgiftsskyldighet gäller även i dessa verksamheter.
70

 

Övrig personal inom skolverksamheten, lärare, skolassistenter, vaktmästare och kökspersonal, 

har som huvudregel att allt är offentligt. När det gäller ”typiskt känsliga uppgifter” råder det 

dock sekretess för personalen och när personalen inser att ett utlämnande av uppgifter kan 

leda till men för personen det handlar om. Ett exempel på det är om ett barn har problem i 

familjen på grund av föräldrarnas missbruk. Anmälningsplikten och uppgiftsskyldigheten 

gäller även för den övriga personalen.
71
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5.4 Vilka sekretessbestämmelser gäller vid ett 

omhändertagande? 

Vid ett omhändertagande kan flera olika lagar vara tillämpbara, men den aktuella lagen för 

sekretessbestämmelserna är Offentlighets- och Sekretesslagen, OSL. Inom socialtjänsten är 

huvudregeln att sekretess ska råda gällande uppgifter om enskilds personliga förhållanden, 

enligt OSL 26 kap 1 §. Sekretessen gäller inte bara mot allmänheten, utan även mot andra 

myndigheter. Om en annan myndighet än socialtjänsten behöver en uppgift om en person 

betyder det inte automatiskt att uppgiften kommer att lämnas ut. I och med sekretessen som 

omfattar socialtjänstens arbete tillåts inga obehöriga att få insyn i ärenden som gäller en 

enskilds personliga förhållanden. För att en uppgift ska få lämnas ut till både allmänheten och 

myndigheten ska det finnas stöd i lag och en uppgift får bara lämnas ut om det kan ske utan 

att den enskilde eller någon av dennes närstående lider men.
72

 

Det är bara myndigheter som omfattas av Offentlighet- och Sekretesslagen, OSL, inte 

enskilda personer emellan. Lagen beskriver därför inte hur relationen mellan barnet och 

föräldrarna ska se ut inom familjen. Enligt Föräldrabalkens grundprincip är föräldrarna 

barnets vårdnadshavare tills barnet har fyllt 18 år och har därmed rätt att få reda på allt som 

rör deras barn. Samtidigt säger lagen att ju äldre barnet är, desto större rätt har barnet till en 

egen integritet i förhållande till föräldrarna. Det menas då att föräldrarna ska visa respekt och 

att barnet får ha deras personliga saker ifred, såsom brev, dagböcker och liknande. Om 

föräldrarna misstänker att deras barn har gjort något som de inte ska, till exempel börjat 

missbruka droger, har föräldrarna en rättighet och en skyldighet att ta reda på så mycket 

information som möjligt om deras barns liv. Ibland kan föräldrarna behöva kartlägga barnets 

liv. 
73

 

Föräldrarna har, som nämnts, rätt att få veta vad som händer deras barn och det gäller även i 

föräldrarnas förhållanden till förskoleverksamheten, skolan, barnomsorgen och socialtjänsten. 

Det är tänkt att de anställda vid dessa verksamheter ska samarbeta med föräldrarna om barnets 

bästa, men i vissa fall har inte föräldrarna rätt att få reda på vad barnet har sagt eller gjort till 

en myndighet. Det gäller när det kan antas att barnet kan lida betydande men om uppgiften 

lämnas ut till vårdnadshavarna. Den bestämmelsen gäller barn i alla åldrar och för att 

bestämmelsen ska kunna tillämpas ska det men som barnet befarar komma att lida vara 

betydande, till exempel att barnet kommer att skadas allvarligt psykiskt eller fysiskt. Det ska 

kunna antas att barnet kommer att skadas allvarligt av att en uppgift lämnas ut till 

vårdnadshavarna, det räcker inte med att barnet tror att vårdnadshavarna kommer att göra 

något mot barnet eller att barnet tycker det är obehagligt att vårdnadshavarna får ta del av 

uppgiften. Denna sekretessregel är alltså tänkt att skydda barnet mot vårdnadshavare i de fall 

där det är fråga om särskilt känsliga uppgifter om barnets integritet eller om vårdnadshavarna 

skulle missbruka uppgifterna på ett sätt som skadar barnet allvarligt. Föreligger det en sådan 

sekretess mot vårdnadshavarna har de ingen rätt att samtycka till att uppgifterna lämnas ut till 

någon annan person.
74

 

I rättsfallet KamR 1132-13 har socialnämnden inte velat lämna ut uppgifter åt en förälder vars 

barn har blivit placerade i ett familjehem. Föräldern, som har dyslexi, hade redan fått ut 

handlingar tidigare och begärde nu att få ut resterande handlingar. Socialnämnden anförde att 

föräldern hade fått alla uppgifter förklarade för sig muntligen vid ett flertal tillfällen och 
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dessutom fått skriftliga kopior som föräldern, enligt sin socialsekreterare, ”tappat bort”. 

Socialnämnden anförde även att föräldern har spridit uppgifterna vidare till obehöriga samt 

till sina barn som har lidit men av det. Barnen, som är underåriga, kan komma att lida 

betydande men i fortsättningen om handlingarna lämnas ut till föräldern. Därför ansåg 

socialnämnden att sekretess enligt OSL 12 kap 3 §, som innebär att sekretess för den unge ska 

gälla även mot dennes vårdnadshavare, bör råda. Kammarrätten ansåg att när föräldern redan 

fått ta del av handlingarna som var aktuella i målet genom både muntliga och skriftliga kopior 

fanns det inte några hinder enligt OSL att låta föräldern ta del av resterande handlingar. 

Socialnämnden hade därmed redan i första utlämnandet av uppgifterna gjort bedömningen att 

föräldern även bör få ta del av resterande uppgifter. De sekretessbestämmelser i OSL 12 kap 3 

§ som socialnämnden hänvisade till utgjorde inte heller några hinder att lämna ut 

uppgifterna.
75

 

Alla uppgifter inom socialtjänsten är inte hemliga. Det finns vissa undantag från sekretessen 

inom socialtjänsten. Har ett barn blivit omhändertaget med stöd av LVU 6 §, att det är 

sannolikt att barnet behöver vård och att socialtjänsten inte kan vänta på beslut från rätten 

utan måste agera snabbt, är beslutet offentligt. Det är dock bara beslutet som är offentligt, inte 

handlingarna som härrör till ärendet. Samma sak gäller även för till exempel beslut om 

omhändertagande av enskild, beslut om vård utan samtycke och beslut om sluten 

ungdomsvård.
76

  

Huvudregeln inom socialtjänsten är alltså att samtycke bryter sekretessen och i två fall kan 

handlingar som rör en person hemlighållas för den personen. Det första fallet är att i vissa 

situationer kan ett barns vistelseort behöva hållas hemlig. Det gäller fall där barnet har blivit 

omhändertaget eller vårdas enligt LVU och det är nödvändigt för barnets vård eller 

omhändertagandet att föräldrarna eller vårdnadshavarna inte vet var barnet befinner sig. Dock 

bör det endast vara i undantagsfall som föräldrar eller vårdnadshavare inte får veta var barnet 

befinner sig.
77

 

Det andra fallet, då uppgifter kan hemlighållas för den person som ärendet rör, är när en 

utomstående privatperson lämnat uppgifter och att risken för fara för den personen eller någon 

av dennes närstående skulle uppkomma, genom att utsättas för våld eller allvarligt lida men, 

om uppgiften röjdes. Detta sekretesskydd gäller bara för privatpersoner, inte för personer som 

är anställda i offentlig tjänst och som lämnar uppgifter genom sitt arbete.
78

 

I ärenden där både barnet och vårdnadshavare är part gäller inte sekretess. En part i ett ärende 

har rätt att få ta del av allt som tillförts ärendet för att kunna argumentera för sin sak och föra 

fram omständigheter som talar mot vad andra har sagt. Dock får inte sådana uppgifter lämnas 

ut till en part i ett ärende om det med hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är viktigt att en 

sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. Istället får då myndigheten lämna ut uppgiften 

på annat sätt till parten och på det viset ändå kunna ta vara på sin rätt att få ta del av uppgifter 

och samtidigt skydda sekretessen.
79

   

Som tidigare nämnts finns det undantag från sekretessen inom socialtjänsten och de flesta 

undantagen gäller de beslut som fattas. De handlingar med uppgifter och information som 

tillhör ärendet råder det fortfarande sekretess på, men exempelvis beslut om omhändertagande 
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av enskild, beslut om vård utan samtycke och beslut om sluten ungdomsvård råder det ingen 

sekretess och därmed är besluten offentliga.
80
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6. Analys och diskussion 

Att ett barn är beroende av sina föräldrar är ingen nyhet. Inte heller är det någon nyhet att det 

finns föräldrar som underlåter sig att ta hand om sina barn på ett bra sätt. De föräldrarna 

tillgodoser inte barnets behov eller ser till barnets bästa. Det är viktigt att barnets bästa 

kommer i första hand i de flesta situationer och vid varje beslut eller fråga som påverkar eller 

innefattar ett barn ska hänsyn tas till deras bästa. Oftast har barnet två vårdnadshavare som är 

dennes föräldrar och som delar på ansvaret för barnet. Föräldrarnas viktigaste uppgift är att ge 

barnet en trygg och kärleksfull uppväxt, lyssna till och ge den respekt barnet behöver. Ju äldre 

och mer moget barnet blir desto mer ska barnet få bestämma över sig själv.  

Denna uppsats är fokuserad på vad som händer när föräldrar brister i omsorgen och inte tar 

hand om sitt barn. Att en förälder kan brista i omsorgen kan bero på många olika saker. 

Föräldern kan ha ett missbruksproblem och bara tänka på hur denne ska få pengar till att 

fortsätta sitt missbruk. En förälder kan ha psykiska problem och inte veta hur man tar hand 

om ett barn på rätt sätt. Det kan även vara föräldrar som bara struntar i sitt barn och låter 

barnet klara sig själv. Det är då socialtjänsten har ett ansvar att rycka in och hjälpa barnet och 

även föräldrarna.  

Ett omhändertagande av ett barn kan ske på två sätt, antingen frivilligt genom 

Socialtjänstlagen eller med tvång med stöd i LVU. Att tvångsplacera ett barn i ett familjehem 

är aldrig roligt, men i slutändan kan det vara det som är bäst för barnet. För att socialtjänsten 

ska kunna omhänderta ett barn på frivillig basis måste barnets vårdnadshavare samtycka till 

det. Finns det inget samtycke till omhändertagande blir det en tvångsplacering av barnet i ett 

familjehem med stöd av LVU. Socialtjänstens arbete går inte ut på att de tar ett barn från sina 

föräldrar och flyttar dem till ett familjehem och sedan är problemet löst. Istället har 

socialtjänsten en skyldighet att upprätta en vårdplan vid ett omhändertagande för att se om 

barnet kan flytta hem till sina föräldrar i framtiden. Vårdplanen ska till exempel innehålla 

vilka insatser som är nödvändiga och vad som är syftet med barnets familjehemsplacering.  

Rättsfallet HD 3211-11 behandlar en ansökan från socialnämnden till domstolen om ett 

omhändertagande av ett barn vars mamma hade ett lindrigt mentalt handikapp och pappan inte 

insåg mammans brister. Anledningen till att rättsfallet togs med i uppsatsen är för att visa att 

det finns tillfällen där en förälder kan brista i omsorgen men inte tillräckligt mycket för att 

barnet ska bli omhändertaget. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att socialnämnden inte 

hade prövat föräldrarnas förmåga att ta hand om barnet tillräckligt, vare sig med eller utan det 

frivilliga stöd som socialnämnden ska bidra med. Hade socialnämnden gjort en mer noggrann 

utredning hade kanske utfallet blivit annorlunda och ett omhändertagande blivit aktuellt.  

Inom en myndighet är sekretessbestämmelser en av de viktigaste byggstenarna. Utan 

sekretessen skulle inte myndigheter fungera. Det är bara mellan myndigheter som sekretessen 

enligt OSL gäller, inte mellan enskilda personer. Därför är samspelet mellan barnet och de 

myndigheter som barnet möter viktigt. Det kan vara myndigheter såsom skolan, hälso- och 

sjukvården och även socialtjänsten. Att upprätthålla en bra kontakt med barnet och få barnet 

att lita på personen inom myndigheten är viktigt. Det är viktigt för barnets utveckling att 

kunna prata med någon utomstående, förutom sina föräldrar, och berätta saker för de 

personerna som inte föräldrarna vet om eller behöver få veta. Det är viktigt för ett barn att 

känna sig trygg i att de kan berätta saker för utomstående och bli tagna på allvar istället för att 

inte bli trodd eller dömda för det de berättar. Där spelar sekretessen en stor roll. Att barnen 

kan lita på att det som de berättar för någon utomstående inom skolan eller hälso- och 
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sjukvården inte kommer att komma ut. Dock har ju de som arbetar med barn på en skola eller 

inom hälso- och sjukvården en anmälningsplikt om de får reda på att ett barn far illa eller 

riskerar att fara illa på grund av olika omständigheter i hemmet. Allting annat ett barn berättar 

för någon vuxen stannar mellan dem. 

Att sekretess råder vid ett omhändertagande återfinns i OSL, sekretess gäller allt arbete som 

socialtjänsten gör om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att personen uppgiften 

handlar om eller någon närstående till denne lider men. Hade inte sekretess varit tillämpbart 

vid ett omhändertagande hade det försvårat hela ingripandet genom att obehöriga hade lagt sig 

i. I vissa fall, dock väldigt få fall, råder även sekretess mellan barnet och föräldrarna och det 

kan vara väldigt bra för barnet i de situationerna. En förälder har egentligen rätt att få veta allt 

som händer deras barn, men finns det en risk att barnet kommer att skadas allvarligt av att 

föräldrarna får reda på uppgifterna är det bra att kunna stänga föräldrarna ute. Barnets ålder 

och mognad spelar stor roll i vad som föräldrarna har rätt att få veta. Anser myndigheten att 

barnet är nog gammalt och moget att fatta egna beslut ska inte myndigheten rådfråga 

föräldrarna. 

Anledningen till att rättsfallet KamR 1132-13 finns med i uppsatsen är för att även fast 

socialnämnden anser att vissa uppgifter ska vara sekretessbelagda mot till exempel föräldrar 

kan domstolen besluta att nämnden ska lämna ut uppgifterna. Socialnämnden ansåg att 

barnen, som uppgifterna handlade om, skulle kunna skadas i framtiden för att föräldern fick ut 

uppgifterna, dock hade nämnden redan lämnat ut andra uppgifter i ärendet till föräldern. Alla 

uppgifter i ett ärende har inte samma behov av sekretess och därför kan vissa uppgifter vara 

mer känslig än andra. Att en förälder har berättat om känsliga uppgifter till sina barn, som rör 

dessa barn, kan leda till att barnen lider men i framtiden borde vara en stark anledning till att 

inte lämna ut några fler uppgifter till föräldern.  

Att ett barns vistelseort kan hållas hemlig för föräldrarna i vissa fall bör även underlätta 

socialtjänstens arbete. För att ett barns vistelseort ska kunna hållas hemlig för en förälder 

krävs det att barnets vård och hjälp riskerar att försvåras av att föräldern vet var barnet 

befinner sig. Finns det någon risk att en förälder kommer att förstöra för barnet, när barnet fått 

det stöd och den vård det behöver i ett familjehem, är det bra att vistelseorten får hållas 

hemlig. Det bör underlätta socialtjänstens arbete genom att de inte behöver oroa sig över att 

barnets föräldrar kommer att besöka barnet utan tillstånd och påverka barnets vård och dess 

framsteg negativt. Även socialtjänstens fokus på barnet bör komma att öka och hjälpen och 

stödet likaså.  

Myndigheter får dela med sig av uppgifter, även om det egentligen råder sekretess över dessa, 

till en annan myndighet för att underlätta myndighetens arbete. På så sätt kan olika 

myndigheter tillsammans hjälpa de barn och föräldrar som behöver extra stöd och hjälp för att 

göra det bästa för barnet. 

I dagens samhälle spelar sociala medier en stor roll och det finns inga gränser på vad som kan 

läggas upp på dessa medier. Den information och de uppgifter som inkommer i ett ärende som 

gäller ett omhändertagande är ofta väldigt känsliga och de inblandade vill nog inte att detta 

ska komma ut till deras närstående, grannar, arbetskamrater eller andra, övriga personer. 

Därför är det viktigt att alla dessa uppgifter är sekretessbelagda, annars finns det en stor risk 

att uppgifterna skulle ligga uppe på sociala medier inom några minuter som alla i samhället 

skulle kunna ta del av och läsa om. 

Slutsatsen i denna analys är att sekretessen underlättar ett omhändertagande, genom att den 

stänger ute de personer som inte har något med omhändertagandet att göra och tar vara på de 
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personer som är inblandade och verkligen behöver stöd och hjälp. Sekretessen underlättar ett 

omhändertagande när de som är inblandade i processen inte behöver vara rädd att den 

information och de uppgifter som de berättar för myndigheter kommer att komma ut till 

någon obehörig.  
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Offentlighets- och Sekretesslag, OSL (2009:400) 

Skollagen (2010:800) 

Socialtjänstlag, SoL (2001:453) 

Socialtjänstförordning, SoF (2001:937) 

Tryckfrihetsförordningen, TF (1949:105)  

 

 

Offentligt tryck  
Propositioner 
Proposition 2005/06:99 – Nya vårdnadsregler  

Proposition 2002/03:53 – Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. 

Proposition 1989/90:28 – Om vård i vissa fall av barn och ungdomar 

Proposition 1996/97:124 – Ändring i socialtjänstlagen  

 

Statens offentliga utredningar 
SOU 2005:43 – Vårdnad, Boende, Umgänge – Barnets bästa, Föräldrarnas ansvar 

 

 

Rättsfall 
Högsta Förvaltningsdomstolen, mål nr: 3211-11 

Kammarrätten, mål nr: 1132-13 

 

 

Övriga rättskällor 
Barnombudsmannen 

http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/konventionstexten/ 

http://www.barnombudsmannen.se/globalassets/systemimporter/publikationer2/barnets_basta

2005.pdf 

http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/ 
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