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Sammanfattning 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka rättssäkerheten i sociala barnavårdsutredningar som 

genomförs inom socialtjänsten. Uppsatsen avser att svara på frågor gällande faktorer som är 

av betydelse för rättssäkerheten i utredningarna. Med anledning av komplexiteten i de 

utredningar som genomförs inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård ifrågasätts om det 

överhuvudtaget är möjligt att uppnå rättssäkerhet i dessa ärenden. I rapporten redogörs 

kortfattat för hur en barnavårdsutredning går till enligt socialtjänstlagens bestämmelser. 

Läsaren får även en uppfattning om olika faktorer och arbetsmetoder som socialsekreteraren 

behöver ta hänsyn till i utredningarna som påverkar rättssäkerheten. Även personalens 

kompetens och erfarenheter berörs som en betydande faktor gällande rättssäkerheten i dessa 

ärenden. Materialet till uppsatsen är inhämtat från lag, förarbeten, praxis och doktrin och 

behandlad enligt rättsdogmatisk metod. Resultat visar att rättssäkerhet i barnavårdsärenden 

starkt kan ifrågasättas då det till exempel finns en avsaknad av tydliga ramar kring 

utredningarnas genomförande. Resultatet visar även att myndighetsutövningen inom 

samhällets sociala barnavård innehåller ett stort mått av subjektiva bedömningar. 
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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
 

Intresset för det ämne som jag valt att skriva om har väckts med anledning av min utbildning 

till socionom, samt min arbetslivserfarenhet som socialsekreterare inom kommunens sociala 

barn- och ungdomsvård.  

 

Att utreda barn och ungdomar som kan vara i behov av skydd och stödinsatser är ett av 

socialtjänstens svåraste uppdrag. Det är inom kommunernas individ- och familjeomsorg som 

den sociala barnavården bedrivs i syfte att utreda barn och unga som misstänks fara illa. 

Missförhållanden som råder i den enskildes tillvaro kan vara av olika karaktär och bestå av 

exempelvis fysiskt eller psykiskt våld, kränkningar eller försummelse.   
 

Ett barn eller en ungdom kan på olika sätt bli aktuell på socialtjänsten. Oberoende av om en 

utredning aktualiserats via en anmälan eller en ansökan ger samhället befogenhet till enskilda 

tjänstemän på socialtjänsten att göra en bedömning av barnets situation.  En rad olika 

perspektiv och faktorer spelar in då socialtjänsten ska bedöma barn och ungas eventuella 

behov av skydd och stödinsatser. Socialsekreterare är de tjänstemän som har i uppdrag att 

utreda barn, ungdomar och familjers behov av eventuella skydd- och stödinsatser. 

Socialsekreterare behöver ha tillgång till såväl juridiska kunskaper som kunskaper om barn 

och ungdomars utveckling och behov.  

 

Socialtjänstlagens konstruktion som ramlag ger inga detaljerade eller konkreta direktiv kring 

hur socialsekreteraren ska handla i det enskilda fallet. Ett stort mått av komplexitet råder i 

varje enskild utredning. Det är därför oundvikligt att ifrågasätta om det är möjligt att uppnå 

objektiva bedömningar och rättssäkerhet i de utredningar som genomförs inom den sociala 

barnavården. 

 

1.2 Syfte  
 

Uppsatsen syftar till att undersöka rättssäkerheten i sociala barnavårdsutredningar inom 

socialtjänstens barn- och ungdomsvård. De frågeställningar som jag avser att besvara i arbetet 

är: 

 

– Vilka faktorer kan vara av betydelse för rättssäkerheten i en barnavårdsutredning? 

 

– Kan rättssäkerhet säkerställas i sociala barnavårdsutredningar över huvudtaget? 
 

1.3 Metod  
 

I denna uppsats har jag valt att använda mig av rättsdogmatisk metod. Det innebär att jag 

inhämtat material till uppsatsen från de traditionella rättskällorna; lag, förarbeten, rättsfall och 

doktrin för att söka svar på de konkreta frågeställningarna i arbetet.  

 

I den rättsdogmatiska metoden används olika typer av rättskällor för att tolka och fastställa 

rättsregler. Utöver att jag studerat material hämtat från de traditionella rättskällorna har jag 

även använt mig av relevanta Internetkällor så som Riksdagens, Socialstyrelsens och Rädda 

barnens hemsida för att besvara syftet med uppsatsen. 
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1.4 Disposition  
 

Inledningsvis görs en översiktlig redogörelse för begreppen rättsstat, rättssäkerhet och 

myndighetsutövning för att uppnå en djupare förståelse för dess innebörd. Sedan ges en 

beskrivning av socialtjänstens huvudsakliga mål och värderingar samt socialtjänstlagens 

karaktär som ramlagstiftning. Läsaren introduceras sedan för en beskrivning av den 

tvångslagstiftning som är tillämplig i fall som rör barn och ungdomar.  

 

Därefter görs en redogörelse kring hur ett barn eller en ungdom kan aktualiseras på 

socialtjänsten, hur en utredning genomförs och vilka faktorer som kan vara av betydelse för 

rättssäkerheten i ett barnavårdsärende.  

 

I uppsatsen berörs även delar av barnkonventionens bestämmelser samt socialtjänstens 

skyldighet att tillvarata barnets bästa i utredningarna. Slutligen beskrivs betydelsen av 

personalens kompetens och erfarenhet i handläggningen av barnavårdsärenden. Även etik och 

maktaspekter berörs. 
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2. Rättsstat, rättssäkerhet och myndighetsutövning  

 

2.1 Rättsstat 
 

I Sverige värnar vi om rättsstatens principer, vilket innebär att staten är skyldig att följa lagar, 

gällande rätt och att lagarna tillämpas och stiftas med respekt för mänskliga rättigheter. 

Enskilda individer ska inte behöva utsättas för felaktig behandling av statsmakten. 

Rättsstatens principer innebär även att ett fungerande rättsväsende existerar, domstolarnas 

beslut ska följas, advokater, domarkåren, åklagarna och poliserna skall vara opartiska och 

obundna. Rättsstatens principer värnar om allas likhet inför lagen och rätten till att få 

anklagelser om brott utredda och prövade.
1
 

 

2.2 Rättssäkerhet 
  
Det finns ingen allmängiltig definition av begreppet rättssäkerhet. Kortfattat innebär 

rättssäkerhet att myndighetsutövning och rättskipning ska bedrivas med hög kvalitet, vara 

förutsebar och enhetlig.
2
 Ett sätt att förklara innebörden av rättssäkerhet är enligt följande:  

 

”Att ett land har en lagstiftning och ett system i övrigt som innebär att den enskilda 

medborgaren har ett skydd för godtyckliga ingrepp från samhället självt, till exempel att inte 

åtalas eller dömas utan tillräcklig bevisning, att inte dömas utan tydligt lagstöd och att alla 

medborgare oavsett samhällsställning eller ursprung bedöms på ett likartat sätt.”
3
 

 

2.3 Myndighetsutövning 
 

Vid myndighetsutövning befinner sig en enskild person i en beroendeställning till en 

myndighet. Något som utgör ett signum för vad myndighetsutövning innebär, är att det rör sig 

om beslut eller åtgärder som en myndighet fattar gentemot enskilda medborgare. Därför kan 

begreppet anses beskriva samhällets maktbefogenheter gentemot enskilda. Beslut eller 

åtgärder som fattas kan vara av olika karaktär, både betungande eller gynnande. Vid 

gynnande beslut måste den enskilde vända sig till myndigheten för att få ta del av förmånen. 

Vid betungande beslut kan i vissa fall tvångsåtgärder bli aktuella om personen inte rättar sig 

efter beslutet. För att myndighetens arbete ska klassificeras som myndighetsutövning ska 

besluten eller åtgärderna grunda sig i författning eller något annat beslut av regeringen eller 

riksdagen.
4
 

 

För socialtjänsten är myndighetsutövning en central uppgift. Socialtjänsten fattar beslut som 

rör enskilda personers situation och levnadsförhållanden. Myndighetsutövning inom 

socialtjänsten kan exempelvis innebära att inleda utredning, fatta beslut om bistånd, eller 

besluta om omedelbart omhändertagande.
5
 

                                                 
1
 Regeringens skrivelse, 2007/08:109 s. 16  

2
 Regeringen, ”rättssäkerhet och rättstrygghet” Tillgänglig: http://www.regeringen.se/regeringens-

politik/rattsvasendet/rattssakerhet-och-rattstrygghet/ (hämtad 2016-11-24) 
3
 Åklagarmyndigheten, ”rättssäkerhet” Tillgänglig: https://www.aklagare.se/ordlista/r/rattssakerhet/ (hämtad 

2016-11-28) 
4
 Socialstyrelsen, 2015, ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten” artikel nr: 2015-1-10 s.327  

5
 SOU 2010:65 s 494 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/rattsvasendet/rattssakerhet-och-rattstrygghet/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/rattsvasendet/rattssakerhet-och-rattstrygghet/
https://www.aklagare.se/ordlista/r/rattssakerhet/
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I Regeringsformen, (RF), (1974:152) 1 kap 9 § stadgas det grundläggande objektivitetskravet 

vid myndighetsutövning enligt följande: ”domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra 

som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför 

lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet”.  
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3. Socialtjänstlagen 

 

3.1 Huvudsakligt mål 
 

Socialtjänstlagen är en välfärdslag som är tillämplig på socialtjänstens arbete inom olika 

verksamhetsområden.
6
 I socialtjänstlagen, (SoL) (2001:453) 1 kap 1 § anges de huvudsakliga 

mål och värderingar som socialtjänsten ska sträva mot. 
 

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas, 

- ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet i levnadsvillkor, - aktiva deltagande i 

samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 

andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 

resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 

integritet”  

 

Paragrafen betonar att socialtjänsten ska utgå från den enskilda individens rätt att bestämma 

över sin situation. Det innebär att socialtjänsten inte får fatta beslut över huvudet på enskilda 

medborgare, med undantag för ingripanden som rör barn och ungas behov av skydd eller 

åtgärder enligt tvångslagstiftning, vilket redogörs för senare i kapitlet. Arbetet på 

socialtjänsten ska utgå från en helhetssyn av individens sociala situation. Det innebär att den 

enskildas sammantagna situation och upplevda problematik ska relateras till den sociala miljö 

individen befinner sig i.  

 

3.2 Ramlagstiftning  
 

Socialtjänstlagen utgör det yttersta skyddsnätet i samhällets trygghetsystem. Socialtjänstlagen 

är en målinriktad ramlag, vilket innebär att det finns en frihet i lagens tillämpning gentemot 

en mer konkret lagstiftning.
7

 Med målregler menas att beslutsfattarna stadgat ett antal 

målsättningar i lagstiftningen och eventuella direktiv kring hur dessa mål ska uppnås. Några 

konkreta direktiv kring hur socialtjänsten skall handla anges dock inte.
8
 Socialtjänstlagen 

innehåller bestämmelser av olika slag, allt från detaljerade regler till generella bestämmelser 

som anger mål och riktlinjer för hur arbetet inom myndigheten ska utföras.
9
  

 

Det som främst kännetecknar en ramlag är att den reglerar vem eller vilka som skall göra 

någonting samt hur beslutsprocessen ska gå till formellt. Individens behov klassificeras i 

socialtjänstlagen som en bedömningsfråga som inte ska avgöras av jurister utan av 

socialarbetare.
10

 Socialtjänstlagen reglerar vilka skyldigheter kommunen har gentemot 

medborgare samt vilka rättigheter enskilda individer har.
11

  

 

                                                 
6
 Prop 2000/01:80, s.82 

7
 Anna Hollander, ”socialtjänst” i: Lerwall Lotta (red): Makt, myndighet, människa. Iustus förlag AB, 2014 

s.111 
8
 Katarina Alexius Borgström, ”rättsdogmatik” i: Hollander Anna och Borgström Alexius Katarina, ”juridik och 

rättsvetenskap i socialt arbete”, Studentlitteratur AB, Lund 2009, s. 29 
9
 Prop 2000/01:80, s.83 

10
 Anna Hollander, ”rättssociologi” i: Hollander Anna och Borgström Alexius Katarina, ”juridik och 

rättsvetenskap i socialt arbete”, Studentlitteratur AB, Lund 2009, s.52 
11

 Hollander, 2014 ”socialtjänst” s.111 
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I praktiken innebär socialtjänstlagens karaktär av att vara en ramlag att tydliga 

handläggningsregler saknas i lagstiftningen.  Det innebär att lagens tolkning och tillämpning 

är beroende av de praktiskt verksamma utövarna.
12

 Med anledning av denna struktur är 

socionomens agerande av stor betydelse i det enskilda fallet. En individs sociala situation kan 

i många fall bedömas på olika sätt, vilket medför att rättssäkerheten kan vara svår att 

tillgodose. 
13

  

 

Med anledning av bland annat att socialtjänstlagen är en ramlagstiftning utan konkret 

vägledning i hur arbetet skall bedrivas i det enskilda fallet, har socialsekreterarna som arbetar 

med barnavårdsutredning ett stort handlingsutrymme. Det är den enskilda socialsekreteraren 

som skall tillämpa lagen vid komplexa problem. Detta innebär att den enskilda handläggaren 

har ett stort ansvar att göra bedömningar som ofta är svåra.
14

   

 

3.3 Tvångsåtgärder 
 

Socialtjänstlagen reglerar endast frivilliga insatser i form av bistånd. Tvångsåtgärder regleras i 

kompletterande lagstiftning så som Lag (1990:152) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU).
15

 För att tvångsvård av barn eller unga enligt LVU ska kunna bli aktuellt måste 

samtycke till behövlig vård från den enskilda parten eller dennes vårdnadshavare saknas. Av 

1§ LVU framkommer att insatser för barn och ungdomar inom socialtjänsten skall göras i 

samförstånd med den unge och dennes vårdnadshavare. Insatserna ska präglas av respekt för 

barnet eller ungdomens integritet. Den som är under 18 år skall beredas vård enligt lagens 

bestämmelser om vården inte kan ges med samtycke från vårdnadshavarna, eller om 

ungdomen fyllt 15 år från honom eller henne själv.  

 

En social bedömning måste göras för att veta om vård enligt LVU är tillämpligt eller inte. Det 

finns två lagbestämmelser som reglerar olika situationer då barnet eller den unge kan beredas 

vård. En grundläggande förutsättning är att det föreligger missförhållanden i barnets miljö 

eller ungdomens eget beteende. Dessa lagbestämmelser återfinns i 2 och 3 §§ LVU. En annan 

förutsättning förutom att vården inte kan ges på frivillig väg är att missförhållandena ska 

utgöra en påtaglig risk för den unges hälsa och utveckling. Det innebär att det ska finnas 

konkreta omständigheter som utgör en risk för att skada föreligger.
16

 

3.3.1 Miljöfall 
 

Enligt 2 § LVU ska ”vård beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, 

otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en 

påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas”. 

 

Vård enligt LVU 2 § kan beredas för barn och ungdomar upp till 18 års ålder. Det finns ingen 

heltäckande beskrivning av vilka situationer som föranleder vård enligt LVU.  Det är inte den 

specifika situationen i sig som utgör grund för att ett barn ska omhändertas med stöd av 2 § 

LVU utan de konsekvenser som situationen medför för barnet på kort och lång sikt. Ofta kan 

den samlade bilden av ett flertal faktorer i familjens liv utgöra grund för att barnet behöver 

                                                 
12

 Lina Ponnert (red), Utredningsarbete i den sociala barnavården. Gleerups utbildning AB, 2015, s.22 
13

 Hollander, 2009, s.53 
14

 SOU 2009:68, s.152-153 
15

 Ponnert, 2015, s.22 
16

 SOSFS 1997:15 s.21 
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beredas vård enligt LVU. Vid bedömningen ska barnets behov beaktas i relation till 

föräldrarnas förmåga att tillgodose dessa.
17

  

 

LVU 2 § är tillämplig i alla situationer då barnet utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i 

hemmet. Socialnämnden ska göra en bedömning av vilken risk som finns för att barnets hälsa 

och utveckling skadas till följd av misshandeln.
18

 Psykisk misshandel kan exempelvis bestå 

av kränkningar, nedvärderingar, särbehandling eller hot. Otillbörligt utnyttjande innebär att 

barnet utsätts för sexuellt utnyttjande eller att barnet exempelvis bär ett för stort ansvar för 

hem och familj i förhållande till sin ålder och mognad.
19

  

 

Bristande omsorg kan bland annat innebära att barnet inte får sina psykiska och fysiska behov 

tillgodosedda. Barnet kan försummas genom att inte få tillgång till nödvändig sjukvård. En 

annan form av bristande omsorg är att föräldrarna inte behandlar barnet på ett adekvat sätt i 

förhållande till sin ålder, vilket kan hindra barnet i dess utveckling.
20

 

 

Under rekvisitet ”annat förhållande i hemmet” inryms ett antal olika situationer. I första hand 

handlar det om situationer som inte kan hänvisas till vårdnadshavaren i egen person, utan 

exempelvis någon närstående till denna. Eftersom att vårdnadshavaren har det huvudsakliga 

ansvaret för barnet ska denna se till att barnet inte utsätts för skada och olägenheter av andra. 

”Annat förhållande i hemmet” kan även handla om att vårdnadshavarna lämnar bort sitt barn 

till andra i en miljö som inte är gynnsam. 
21

 

3.3.2 Beteendefallen 
 

Enligt LVU 3 § skall ”Vård också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för 

en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 

verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende”. 

Vård enligt LVU 3 § kan beslutas för ungdomar upp till 20 år då den unges eget beteende 

medför en påtaglig risk för att ungdomen själv kan ta skada. Det är inte ovanligt att även 

miljörelaterade problem kan ligga till grund för en ungdoms eget beteende. Därför är det 

möjligt för socialtjänsten att ansöka om LVU enligt både 2 och 3 §§.
22

  

 

Vård enligt LVU 3 § kan vara tillämplig i fall då ungdomen utsätter sin hälsa och utveckling 

för en påtaglig risk genom missbruk av alkohol eller narkotika. Vid bedömning kring om den 

unge har ett missbruk ska bland annat den unges ålder, typ av preparat, mängd, konsumtion 

och konsekvenser av missbruket tas i beaktning.
23

  

 

Brottslig verksamhet kan också föranleda vård enligt LVU. Ungdomen ska vid upprepade 

tillfällen ha begått brott eller utfört ett enstaka brott av allvarlig karaktär. Det är inte brottet i 

sig som är det centrala vid bedömningen om förutsättningar för vård föreligger utan 

vårdbehovet av den unge är det som styr. ”Socialt nedbrytande beteende” innebär att 

ungdomen uppvisar ett beteende som avviker från samhällets normer på ett sätt som kan leda 

                                                 
17

 SOSFS 1997:15,  s.23 
18

 Ibid, s.25 
19

 Ibid, s.27-28 
20

 Ibid, s.28 
21

 Ibid, s.29-30 
22

 Ibid, s.32 
23

 Ibid, s.33 
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till att ungdomen utsätter sin hälsa eller utveckling för påtaglig risk. Att vistas i 

missbruksmiljöer eller prostituera sig utgör exempel på vad ett socialt nedbrytande beteende 

kan innebära.
24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 SOSFS 1997:15, s.34 
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4. Barn och unga i socialtjänsten 
 

4.1 Samhällets ansvar  
 

Om ett barns föräldrar inte räcker till för att tillgodose en bra uppväxt behöver samhället ställa 

upp med stöd och hjälpinsatser för att förbättra situationen i familjen. Samhället har en 

kompletterande roll i att tillgodose barnets rättigheter och behov för att förebygga mer 

ingripande åtgärder i familjens situation. Samhället ska kunna erbjuda föräldrar det stöd och 

den hjälp de behöver för att lättare klara av sitt föräldraskap. Det är samhällets sociala barn- 

och ungdomsvård som har det huvudsakliga ansvaret för att skydda och stödja barn enligt 

socialtjänstlagens bestämmelser.
25  

De grundläggande bestämmelserna som rör samhällets skyldigheter att tillgodose barnets 

behov och rättigheter finns i socialtjänstlagen. Enligt 2 kap 1 § SoL har Socialtjänsten i varje 

kommun ett ansvar att se till att den enskilde medborgaren i kommunen får den hjälp och det 

stöd som den enskilde behöver.  

 

Enligt 5 kap 1 § SoL har socialtjänsten ett ansvar för barns utveckling. Enligt paragrafens 

bestämmelser ska socialtjänsten bland annat verka för att barn och ungdomar växer upp under 

trygga och goda förhållanden. Socialtjänsten ska bedriva uppsökande verksamhet samt arbeta 

preventivt för att förhindra att barn och unga far illa. Socialtjänsten ska i samarbete med 

hemmet främja en gynnsam fysisk och social utveckling för barn och ungdom. Socialtjänsten 

skall även utreda barn och ungdomars behov av skydd, stöd eller andra nödvändiga åtgärder. 

 

Det är svårt att definiera en specifik målgrupp som är i behov av socialtjänstens stöd och 

hjälpinsatser. Något förenklat kan en definition av den sociala barnavårdens målgrupp utgöras 

av barn som far illa eller på något sätt riskerar att fara illa. Den problembild som kan föreligga 

för att ett barn ska anses fara illa kan vara av olika karaktär. Det kan bland annat handla om 

övergrepp av olika slag, försummelse i fysisk eller psykisk form eller våld. Gällande 

föräldrars bristande förmåga till omsorg finns ingen allmängiltig gräns för vad samhället anser 

är oacceptabelt. Därför behöver socialsekreterare i det enskilda fallet beakta olika faktorer i 

barnets nätverk och familj som utgör både risk- och skyddsfaktorer. När socialtjänsten 

bedömer om ett barn riskerar att fara illa tas föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov 

i stor beaktning.
26

 

 

Den sociala barnavården i Sverige utgår från grundtanken att barn och familjer ska ges stöd i 

ett tidigt skede. Eftersom socialtjänsten ska utföra ett preventivt arbete blir målgruppen för 

myndighetens stöd och skyddsinsatser stor. Barnet, den unge och dess familj bör få hjälp i ett 

tidigt skede innan problematiken har blivit omfattande.
27

 Mycket ingripande åtgärder som att 

separera barn och föräldrar samt tvångsåtgärder undviks i möjligaste mån. Istället ska 

stödinsatser i hemmet erbjudas så att barnet kan bo kvar hos sina biologiska föräldrar. Detta 

system kan anses sätta föräldrars rättigheter i första hand och att barnet eller den unges 

rättigheter hamnar i skymundan.
28

  

                                                 
25

 Prop 2012/13:10, s.24 
26

 Socialstyrelsen, 2006, ”Barn och unga i socialtjänsten. Utreda, planera och följa upp beslutande insatser”. 

Artikel nr: 2006-101-6, s.14 
27

 Ponnert, 2015, s.27 
28

 Ibid, s.28 
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4.2 Ansökan, anmälan eller kännedom på annat sätt  
 

Socialtjänsten kan på olika sätt få kännedom om att ett barn eller ungdom kan vara i behov av 

skydd eller stöd från myndigheten. Vid en ansökan om bistånd enligt bestämmelserna i 

socialtjänstlagen innebär det i stort sett alltid att en utredning inleds enligt 11 kap 1 § SoL. 

Myndigheten ska inleda en utredning för att kunna fatta beslut om den enskildes rätt till hjälp 

eller stödinsatser. En ansökan kan göras på olika sätt, det anges inga formella krav i 

lagstiftningen kring hur en ansökan till Socialtjänsten ska utformas. En ansökan om bistånd 

avslutas med ett beslut kring om ansökan beviljas eller avslås.
29

  

 

En anmälan kan inkomma till Socialtjänsten i muntlig eller skriftlig form. Orosuppgifter för 

ett barn eller en ungdom kan inkomma från olika instanser så som polis, skola, sjukvård eller 

allmänheten.
30

 I 14 kap 1 § SoL, regleras vilka myndigheter och yrkesverksamma som är 

skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin tjänsteutövning får kännedom om 

eller misstänker att ett barn far illa. I 14 kap 1 c § SoL, regleras allmänhetens skyldighet att 

göra en anmälan vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa.  

 

Socialtjänsten kan även på annat sätt få reda på omständigheter som föranleder att en 

utredning behöver inledas avseende ett barn eller ungdom. Exempelvis kan en tjänsteman på 

myndigheten göra egna iakttagelser vid handläggning av ärenden, eller få information av 

andra tjänstemän på Socialtjänsten som rör oro för ett specifikt barn. Socialtjänsten ska alltid 

inleda utredning vid begäran om yttranden som inkommer från andra myndigheter.
31

  
 

4.3 Omedelbar skyddsbedömning och förhandsbedömning 
 

”När en anmälan enligt SoL 11 kap 1 § rör barn eller unga skall socialtjänsten genast göra 

en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. En sådan 

bedömning skall dokumenteras”  

 

Vid en anmälan som rör ett barn eller en ungdom ska socialtjänsten samma dag, eller senast 

dagen efter bedöma om den berörda är i behov av omedelbart skydd. Oftast är den 

information som tjänstemannen tagit emot i anmälan tillräcklig för att kunna bedöma om ett 

omedelbart skydd av barnet eller den unge är nödvändigt. Om uppgifterna inte bedöms vara 

tillräckliga kan myndigheten ta kontakt med de som berörs av anmälan för att inhämta 

kompletterande uppgifter.
32

 

 

En förhandsbedömning ska vid inkomna anmälningar utföras i syfte att kunna fatta beslut om 

socialtjänsten behöver inleda en utredning eller inte. En grundläggande förutsättning för att en 

utredning ska inledas är att de uppgifter som framkommit i ansökan, anmälan och under 

förhandsbedömningen kan komma att föranleda någon åtgärd av myndigheten.
33

 

 

Enligt 11 kap 1 a § 2 st SoL ska ställningstagande gällande att inleda utredning eller inte 

fattas inom fjorton dagar efter att anmälan inkommit. Ett undantag är de anmälningar som 

                                                 
29

 Socialstyrelsen 2015, ”Utreda barn och unga: Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen” 

artikel nr: 2015-1-9 s.52 
30

 Ibid, s.53 
31

 Ibid, s.53 
32

 Ibid, s. 63-64 
33

 Socialstyrelsen, 2006, s.31 
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inkommer i ärenden där en utredning redan pågår eller om det inte finns synnerliga skäl. Det 

som ska vara avgörande gällande hur lång tid en förhandsbedömning får ta, är hur allvarlig 

anmälan är. Socialtjänsten ska organisera sitt arbete så att en skyndsam bedömning kan göras 

i det enskilda fallet.
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
34

 Ibid, s.31  
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5. Utredningens genomförande  

 

5.1 Socialtjänstens utredningsansvar 
 

En utredning på socialtjänsten avser all verksamhet som möjliggör för myndigheten att fatta 

ett beslut i ett ärende. Syftet med en utredning är att barnets eller ungdomens situation ska 

kartläggas och att eventuella stöd- och hjälpbehov skall kunna tillgodoses genom insatser. 

Utredningen utgör ett beslutsunderlag för socialtjänsten.
35

 När ett barn eller en ungdom utreds 

har socialtjänstens tjänstemän genom lagstiftningen befogenhet att bilda sig en uppfattning av 

barnets situation i familjen. Samhället träder in för att kunna bedöma vilken förmåga 

föräldrarna har till att svara upp mot barnets behov. 
36

 

 

För barn under 18 år har socialtjänsten ett långtgående utredningsansvar.
37

 Socialtjänsten skall 

enligt 11 kap 1 § SoL ”utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan 

eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd 

av nämnden”.  

 

Socialtjänsten har ansvar för att inleda utredning oavsett samtycke från vårdnadshavarna där 

myndigheten kan behöva ingripa till ett barns skydd eller stöd. Intresset att tillgodose och 

trygga barns skydd och säkerhet har förtur framför det intrång i den personliga integriteten 

som en utredning ofta kan innebära. I lagstiftning regleras till viss del formella krav kring hur 

en utredning ska bedrivas.
38

  

 

Av 11 kap 2 § 2 och 3 st SoL framgår att utredningen inte ska göras mer omfattande än 

nödvändigt och ska bedrivas så att den enskilde inte utsätts för skada i onödan. Utredningen 

ska bedrivas skyndsamt och senast vara slutförd inom fyra månader från det att den inleddes. 

 

Eftersom varje barn och familjs situation är unik måste utredningen anpassas därefter. En 

utredning kan även ha olika frågeställningar, beroende på vad som behöver utredas och hur 

stark oron för barnet är. Detta medför att tillvägagångssättet då en barnavårdsutredning ska 

genomföras kan skilja sig mycket åt.
39

  

 

5.2 Att inhämta information  
 

Information i en barnavårdsutredning kan inhämtas på olika sätt. Vanligtvis inhämtas 

information från de som är parter i utredningen genom samtal. Socialtjänsten kan även 

använda sig av information om barnet eller den unge som framkommit i eventuella 

utredningar som genomförts tidigare. Socialtjänsten kan även inhämta material till 

utredningen genom att observera barnet tillsammans med sina föräldrar för att iaktta 

samspelet, vilket kan utgöra viktig information i en utredning.
40

  

                                                 
35

 Socialstyrelsen, 2015, artikel nr: 2015-1-9 s.81 
36

 Lina Ponnert & Bodil Rasmusson, ”Att bedöma barns behov och föräldrarnas förmåga”, i: Ponnert,Lina (red): 

Utredningsarbete i den sociala barnavården. Gleerups utbildning AB, 2015, s.33 
37

 Prop 2012/13:10, s.55 
38

 Ibid, s.55-56 
39

 Socialstyrelsen, 2015, artikel nr: 2015-1-9 s.82 
40

 Ibid s.90 
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Enligt SoL 11 kap 2 § 1 st får socialtjänsten konsultera sakkunniga och i övrigt ta det 

kontakter som behövs vid utredningar som kan innebära att myndigheten behöver ingripa till 

ett barns skydd eller stöd.  

 

När socialtjänsten konsulterar sakkunnig som till exempel skola, sjukvård eller tandvård för 

att inhämta information är det fortfarande socialtjänsten som har ansvar för utredningen i sin 

helhet. Den redogörelse som sakkunnig delger myndigheten ska betraktas som en del av en 

helhet i utredningen.
41

 

 

5.3 Barnets behov i centrum (BBIC) 
 

När ett beslut ska fattas i ett barnavårdsärende finns lagstiftning, forskning, teorier och 

organisatoriska förutsättningar tillgängliga som vägledning för socialtjänstens beslut. 

Utredningar inom den sociala barnavården har tidigare varit starkt kritiserat av 

tillsynsmyndigheter för bristande rutiner och systematik gällande handläggning och 

dokumentation. Med anledning av detta började utvecklingen av nuvarande BBIC på 1990-

talet.
42

 

 

BBIC utgår idag från FN:s barnkonvention och Socialtjänstlagens bestämmelser. Syftet med 

BBIC är att uppnå en enhetlig struktur vid utredningar inom den sociala barnavården. 

Sammanfattningsvis strävar BBIC efter att barnets delaktighet ska stärkas i utredningen, 

samarbetet med familjen och andra i nätverket ska förbättras. BBIC ska bidra till att 

underlätta struktur och systematik i utredningarna samt bidra till ökad rättssäkerhet och 

kvalitet.
43

  

 

BBIC består av ett antal dokument och formulär som följer gången i en utredning. BBIC är 

förankrad i kunskaper om barns utveckling, den bygger på en utvecklingsekologisk teori som 

betonar människors utveckling i samspel med sin miljö och sätter barnet i fokus. BBIC är 

ingen metod, istället ska socialarbetaren använda BBIC i kombination med annan kunskap, 

erfarenhet och metoder.
44

 

 

BBIC utgår från nio grundprinciper som kan sammanfattas i tre huvudsakliga perspektiv. 

Barnets bästa och barnets rättigheter skall tillvaratas, barnet ska ses ur ett helhetsperspektiv 

och arbetet ska bygga på kunskap och noggrant följas upp.
45

 

 

5.4 Evidensbaserad praktik 
 

En evidensbaserad praktik innebär att socialtjänsten skall ta hänsyn till den enskildes situation 

och önskemål vid beslut om insatser. Dessa faktorer ska sedan vägas samman med 

professionell expertis och yrkeserfarenhet samt den bästa tillgängliga kunskapen. En 

evidensbaserad praktik bygger på att den enskilde och professionen tillsammans ska komma 

fram till den mest lämpliga insatsen för individen.
46

 Begreppet omnämns inte i 

socialtjänstlagen eller LVU. Däremot framhålls att arbetet skall bedrivas med god kvalitét och 

                                                 
41

Socialstyrelsen, 2015, artikel nr: 2015-1-9 , s.96 
42

 Ponnert & Rasmusson 2015, s.35 
43

 Socialstyrelsen, 2015, ”Grundbok i BBIC, barns behov i centrum”, artikel nr: 2015-10-7 s. 8 
44

 Ponnert och Rasmusson, 2015, s.36-37 
45

 Socialstyrelsen 2015, artikel nr: 2015-10-7, s.12 
46

 Socialstyrelsen 2015 artikel: nr: 2015-1-9 s.30 
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av kompetent personal. Den evidensbaserade praktiken syftar till att de individer som är i 

behov av socialtjänstens hjälp och stödinsatser ska bemötas av kompetent personal, som har i 

uppdrag att utföra välgrundade bedömningar. Dessa bedömningar ska utgå från bästa 

tillgängliga kunskap och erfarenhet.
47

  

 

En förutsättning för att ett evidensbaserat arbeta skall kunna bedrivas på socialtjänsten är att 

verksamheten granskas kritiskt och att det finns god kännedom bland medarbetarna kring hur 

de kan ta del av aktuell forskning och annan kunskap. Verksamheten behöver även följas upp 

systematiskt för att utvärdera de insatser som enskilda erbjudits och effekterna av dessa.
48

  
 

5.5 Utredningen som beslutsunderlag 
 

Som tidigare nämnts utgör utredningen ett beslutsunderlag för eventuella skydd- eller 

stödinsatser. Enligt 2 kap 1 § SOSFS (2014:5) är ett beslutsunderlag en skriftlig 

sammanställning av de uppgifter som bedöms har betydelse för ett beslut
49

. Det är 

socialsekreteraren som ansvarar för utredningens genomförande samt att skriftligt redogöra 

för barnets situation och hur denna ska bedömas. Barnet och dess familj har rätt att ta del av 

utredningen i sin helhet.
50

 

 

Vid ingripande åtgärder som rör placering utanför hemmet ska den politiska nämnden, 

socialnämnden, ta del av utredningen för att sedan kunna fatta beslut om vidare åtgärd. Som 

exempelvis att bevilja socialsekreterarens föreslagna beslut eller godkänna att utredningen 

underställs förvaltningsrättens prövning vid ärenden som rör tvångsvård.  Utredningen utgör 

ett maktmedel som påverkas av vem eller vilka som ska fatta beslut i ärendet. Inom den 

sociala barnavården kan tre huvudsakliga typer av beslut bli aktuella efter att en 

barnavårdsutredning genomförts; att avsluta utredningen utan vidare åtgärd, fatta beslut som 

rör frivilligt bistånd eller ansökan om tvångsvård.
51

 

 

 

 

 

  

                                                 
47

 Socialstyrelsen 2012,”Att skapa en grund för evidensbaserad praktik. En guide för ledning i vård och 

omsorg”. Artikel nr 2012-10-16, s.13 
48

 Ibid, s.12 
49

 Socialstyrelsen, 2014, ”Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS” 

artikel nr: 2014-5-19, s.6 
50

 Ponnert, 2015, s.18 
51

 Ibid, s.18-19 
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6. Barnkonventionen 

 

6.1 Tillvarata barnets rättigheter 
 

1989 antog FN generalförsamling konventionen om barns rättigheter som numera kallas för 

Barnkonventionen. FN:s Barnkonvention har ett tydligt barnrättsperspektiv, vilket innebär att 

alla människor under 18 år har samma rättigheter. ”Rätt att leva och utvecklas. Rätt att växa 

upp i trygghet och skyddas mot övergrepp. Och rätt att respekteras för vad de tycker och 

tänker. Barnets bästa skall alltid komma i första hand” 
52

 

 

I Sverige ratificerades konventionen 1990 och Sverige har sedan dess varit rättsligt bunden att 

följa denna.
53

 FN:s Barnkonvention utgör ett viktigt verktyg i arbetet för barns rättigheter och 

för att förbättra situationen för barn nationellt och internationellt. Myndigheter har genom 

konventionen krav på sig att utgå från barnets bästa och att följa konventionens principer.
54

 

Barnkonventionens förhållningssätt är att barnet ska vara i fokus då beslut eller åtgärder som 

påverkar barnet ska genomföras. Den person som är ansvarig för beslutsfattandet kring barnet 

ska alltid beakta om barnet berörs av åtgärden och i sådana fall på vilket sätt.
55

  

 

Staten har ett ansvar för att barnets rättigheter tillvaratas i olika verksamheter. Lagstiftning är 

det viktigaste verktyget för att dessa rättigheter efterföljs. I enighet med Barnkonventionen 

har staten ett ansvar över att vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder för att efterfölja 

Barnkonventionens bestämmelser.
56

  Det är myndigheters, kommuners och landstings uppgift 

att därefter tolka och tillämpa lagar och förordningar i enighet med Barnkonventionen så att 

beslut och åtgärder fattas med respekt för barnets rättigheter.  

 

I Sverige är det i huvudsak vårdnadshavarna till ett barn som ansvarar för att barnet får sina 

grundläggande rättigheter tillgodosedda. I dessa ingår att få växa upp i trygga förhållanden 

med närvarande vuxna, att erhålla omvårdnad från sina föräldrar och att få utvecklas i sin 

egen takt utifrån sina förutsättningar.
57

 

 

6.2 Vårdnadshavarnas ansvar enligt föräldrabalken 
 

I Föräldrabalken, (FB) (1949:381) återfinns föräldrarnas skyldigheter att tillgodose barnets 

rätt lagstadgade. Vårdnadshavaren, vilket i de flesta fall även är barnets förälder, har det 

rättsliga ansvaret för barnets person.
58

  

 
Av FB 6 kap 1 § framgår följande:  

 

                                                 
52

 Rädda barnen, ”kort om barnkonventionen” Tillgänglig: 

https://www.raddabarnen.se/Documents/omoss/barnkonventionen/Kort_om_barnkonventionen_webb_27mars20

12.pdf, 2012, (hämtad 2016-11-17), s.3 
53

 Socialstyrelsen, 2015, artikel nr: 2015-1-9 s.19 
54

 Rädda barnen, 2012, s.3 
55

 Prop 2012/13:10, s.27 
56

 Prop 2009/10: 232, s.11 
57

 Prop 2012/13:10, s.23 
58

 Oldenstedt, Föräldrabalk (1949:381) 6 kap. 2 §, Lexino 2016-01-07 

https://www.raddabarnen.se/Documents/omoss/barnkonventionen/Kort_om_barnkonventionen_webb_27mars2012.pdf
https://www.raddabarnen.se/Documents/omoss/barnkonventionen/Kort_om_barnkonventionen_webb_27mars2012.pdf
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”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med 

aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan 

kränkande behandling”  

 

Av FB 6 kap 2 § 2 st framgår vidare att:  

 

”Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och 

ska se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även 

för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga 

omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I 

syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara 

för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas”. 
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7. Barnets bästa  
 

7.1 Socialtjänsten och barnets bästa  
 

Enligt SoL 1 kap 2 § ska barnets bästa särskilt beaktas vid åtgärder som rör barn. Vid beslut 

eller åtgärder som rör vård eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet 

vara särskilt avgörande. Detta stadgande är även förankrat i artikel 3 i barnkonventionen:  

 

”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”. 

 

Inom exempelvis socialtjänsten innebär dessa stadganden att den ansvariga beslutsfattaren 

alltid ska ta hänsyn till om barnet berörs av ingripandet och i sådana fall på vilket sätt. Att 

säkerställa att barnets rättigheter tas till vara vid beslut eller åtgärder från myndigheter 

innebär att ha ett barnrättsperspektiv.
59

 

 

För att tillgodose barnets rättigheter enligt barnkonventionens principer krävs att de som 

arbetar med barn och ungdomar, har stor kunskap om barns rättigheter, hur de uttrycks i 

lagstiftning och hur dessa kan praktiseras i de berörda verksamheterna. Det är de arbetsgivare 

som är verksamma på statlig och kommunal nivå som ansvarar för att de yrkesverksamma 

erhåller kontinuerlig fortbildning och kunskap inom området
60

 

 

En förutsättning för att kunna bedöma om ett barn eller ungdom är i behov av skydd eller stöd 

från socialtjänsten är att barnet eller ungdomen ska stå i fokus i de åtgärder och beslut som 

vidtas.
61

 I sociallagstiftningen görs ingen närmare definition på vad begreppet barnets bästa 

innebär. Barnkonventionen ger inte heller någon konkret vägledning. Vad som utgör barnets 

bästa är därför en unik bedömning i varje enskilt fall. Barnets bästa får sin betydelse i ett givet 

sammanhang. Att bedöma barnets bästa är en process där beprövad erfarenhet och vetskap 

skall beaktas. Underlag ska inhämtas från närstående och yrkesverksamma som har kännedom 

om barnet. Det är även viktigt att ta hänsyn till det barnet själv utrycker under utredningen. 
62

 

Det som ska utgöra utgångspunkten för bedömningen av barnets bästa är respekt för barnets 

integritet och människovärde.
63

  

 

Bestämmelserna om barnets bästa har en nära koppling till barnets rätt till delaktighet.
64

 

Denna princip är lagstadgad i SoL 11 kap 10 § och lyder enligt följande:  

 

”När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information. Ett barn ska ges möjlighet att 

framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Om barnet inte framför sina åsikter, ska hans 

eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Barnets åsikter och 

inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad” 
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I LVU 1§ 5 st. fastlås att; vad som är bäst för den unge ska vara avgörande vid beslut enligt 

lagstiftningen.  

 

I HFD 2011 ref.6 behandlas begreppet barnets bästa av Högsta förvaltningsdomstolen. Målet 

rör vård enligt LVU.  Socialnämnden ansökte om ett omedelbart omhändertagande som 

senare fastställdes av Förvaltningsrätten att tre barn födda 2005,2006 och 2009 skulle beredas 

vård enligt 1 och 2 §§ LVU. Detta till följd av psykisk och fysisk misshandel, brister i 

omsorgen och annat förhållande i hemmet, det fanns en påtaglig risk för att barnens hälsa och 

utveckling skulle skadas. Förvaltningsrätten biföll socialnämndens ansökan och beslöt att 

domen skulle gälla omedelbart.  

 

Domen överklagades till Kammarrätten. Kammarrätten fattade i anslutning till förhandlingen 

interimistiskt beslut i målet, de tre flickorna skulle inte längre vara föremål för vård enligt 

LVU. Beslutet skulle gälla omedelbart till dess Kammarrätten meddelade en dom. 

Socialnämnden överklagade Kammarrättens interimistiska beslut till Högsta 

förvaltningsdomstolen och yrkade att domstolen skulle besluta om omedelbart 

omhändertagande av de tre barnen. Domstolen meddelade prövningstillstånd och beslutade att 

Kammarrättens beslut tills vidare inte skulle gälla. Vid förhandlingen upphävde kammarrätten 

förvaltningsrättens dom och avslog ansökan om vård enligt LVU avseende barnen.  

 

Socialnämnden överklagade kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen som 

meddelade prövningstillstånd och beslutade att kammarrättens dom tills vidare inte skulle 

gälla. Socialnämnden anförde att kammarrättens beslut äventyrade barnens hälsa och 

utveckling, barnen hade vid flertalet tillfällen uppgett för daghemspersonal, jourhemspersonal 

och socialsekreteraren att de blivit slagna av sina föräldrar, vilket även styrkts med fotografier 

på blåmärken. Högsta förvaltningsdomstolen framförde i skälen för deras avgörande ett 

resonemang kring barnets bästa: 

LVU lagen är primärt en skyddslag för barn och unga och de insatser som beslutas ska vara 

för barnet eller den unges bästa. Lagstiftningen reglerar beslut som riktar sig till barn och 

unga när det föreligger en påtaglig risk för att deras hälsa och utveckling skadas. Det handlar 

om de mest utsatta barnen och ungdomarna i samhället, med anledning av detta bör inga 

andra intressen kunna ha samma tyngd vid bedömningen av vilka åtgärder som ska vidtas. I 

en konflikt mellan barnets behov och andra intressen ska hänsynen till barnets bästa alltid ges 

företräde.  

Med barnkonventionen som utgångspunkt ska barnets enskilda behov och rättigheter vara i 

centrum. Att barnet inte synliggörs i utredningar och rättsliga beslut kan inte rättfärdigas 

genom att de rättsliga förutsättningarna för ingripanden ändras. Det är snarare fråga om att 

förändra synsättet hos dem som tillämpar lagen. Därför behövs det uttryckliga bestämmelser 

som kan förändra synen på barnet från att ha varit en del av sina föräldrar till att ha ett eget 

värde.  

Vid avgörandet i målet upphävde Högsta förvaltningsdomstolen Kammarrättens dom och 

fastställde Förvaltningsrättens dom gällande att barnen skulle vårdas med stöd av LVU.  

 

I HFD 2011 ref. 5 som rör ovanstående mål, men behandlar det interimistiska beslut som 

fattades i Kammarrätten om att avbryta inledd vård enligt LVU, framhöll Högsta 

förvaltningsdomstolen följande angående barnets bästa utöver vad som ovan beskrivits.  
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”LVU har som utgångspunkt att beslut enligt lagen inte kan ha något annat syfte än att 

åstadkomma de åtgärder som är bäst för den unge. Lagen innehåller vidare bestämmelser 

som uttryckligen är avsedda att kunna tillämpas i syfte att förebygga avbrott i vårdkedjan. Att 

sådana avbrott kan medföra ytterligare skada för ett omhändertaget barn får anses 

underförstått”. 

 

7.2 Ett juridiskt och psykologiskt begrepp  
 

Principen barnets bästa medför en komplex problematik som socialtjänsten behöver förhålla 

sig till. Socialtjänsten ska utreda barnets behov och samtidigt ta hänsyn till föräldrarnas 

behov, vilket ibland kan innehålla olika intressen.
65

 Barn befinner sig i en beroendeställning 

till sina vårdnadshavare, både känslomässigt och lojalitetsmässigt. Detta kan medföra att 

barnets önskan inte framkommer under utredningens gång. Föräldrarnas intressen 

överensstämmer inte alltid med barnets, vilket kan utgöra ett hinder till att få en objektiv bild 

av barnets situation i familjen. Det kan vara mycket svårt att berätta om händelser som 

indikerar att barnet utsätts för bristande omsorg eller övergrepp, då konsekvenserna kan bli 

stora. 

 

En annan viktig aspekt är att barn inte sällan kan avgöra sitt eget bästa och därmed befrias 

från ansvar och att de har makt över de beslut som fattas. Socialtjänsten behöver ta ansvar för 

att det finns en balans mellan barnets delaktighet och att tillskriva dem för stort ansvar att 

avgöra stora beslut som rör deras livssituation.
66

  

 

Begreppet barnets bästa har kritiserats för att vara ett psykologiskt begrepp snarare än ett 

juridiskt eftersom det finns stort utrymme för godtyckliga tolkningar. Begreppet är 

oundvikligen förknippat med föreställningar om vad som är bäst för barn i allmänhet, även 

fast individuella bedömningar skall göras i det enskilda fallet. Vad som utgör barnets bästa är 

ytterst en tolkning från vuxna gällande vad som skall anses vara bäst för det enskilda barnet. 

Oavsett om begreppet ska tolkas ur ett juridiskt eller psykologiskt perspektiv är tolkningen 

inte okomplicerad. 
67

 

 

Att möta barn som socialsekreterare inom socialtjänsten är ett arbete som i stor utsträckning 

intar dubbla roller. Socialsekreteraren ska delvis utöva social kontroll till skydd för barnet 

samtidigt som stödinsatser ska kunna erbjudas.
68

 I Barnkonventionen betraktas barn som både 

ett objekt och en aktör. Dessa två synsätt medför komplikationer då barnets roll i sociala 

barnavårdsutredningar ska klargöras. Att se barnet som ett objekt innebär att barnet beaktas 

som någon i behov av skydd och omsorg. Om barnet istället intar ställning som aktör innebär 

det att barnet skall ses som en aktiv och medskapande i sin egen utveckling med eget 

handlingsutrymme.
69

  

 

Ett barn kan i huvudsak inta tre olika roller i en utredning som medför olika grader av 

inflytande och delaktighet, barnet som informatör, medaktör och aktör. Som informatör ges 

barnet möjlighet att berätta om sin situation, åsikter och eventuella önskemål. Om barnet intar 

en roll som medaktör ses inte barnet enbart som en informatör, utan även som någon som har 
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rätt att bli hörd och framföra sina åsikter. I dialog med barnet utarbetas en lösning 

tillsammans med barnet. I rollen som aktör anses barnet i stor utsträckning vara kompetent att 

fatta sina egna beslut. Barnet ska alltså ha tolkningsföreträde vid bedömning av barnets 

bästa.
70

 I barnavårdsärenden intar barnet sällan endast en begränsad roll. Beroende på vart i 

utredningen socialsekreteraren befinner sig och vilka beslut som kan komma att fattas kan 

barnet inta olika ställningar.
71

  

 

7.3 Barnets ålder och mognad 
 

Det finns ingen lägsta angivna ålder gällande barnets rätt att komma till tals eller att få 

framföra sina åsikter vid beslut och åtgärder som rör barnet. Det är de verksamma och 

ansvariga aktörerna som ska se till att barnets åsikter utifrån ålder och mognad inhämtas 

genom lämpliga arbetssätt.
72

 Barnets ålder är inte av betydelse för huruvida barnet skall bli 

lyssnat på eller inte. Barnet ska ges tillfälle att uttrycka en åsikt eller uppfattning om barnet 

klarar av att avge en sådan. Något som är av betydelse vid bedömningen av hur stor betydelse 

barnets uppfattning ska tillmätas är kriterierna ålder och mognad.
73

  

 

Som tidigare nämnts ska inte åldern utgöra en minimigräns för ett barns delaktighet i 

exempelvis en barnavårdsutredning. Ett barns mognad handlar om vilken förmåga det 

individuella barnet har till förståelse och att bedöma konsekvenser av det barnet berättar. Det 

är viktigt att göra en individuell bedömning av dessa förmågor eftersom att barns kognitiva, 

sociala och känslomässiga utveckling sker i olika takt. För att kunna göra dessa bedömningar 

krävs att socialtjänstens personal har goda kunskaper gällande barns utveckling och 

förmågor.
74
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8. Personal 
 

8.1 Ett komplicerat uppdrag 
 

Socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården har som jag tidigare nämnt ett 

komplicerat uppdrag. Socialsekreteraren befinner sig ofta i gränslandet mellan att erbjuda 

föräldrastödjande insatser och att kunna agera till skydd för barnet. Dessa överväganden är 

som svårast då utredningen berör mindre barn som ofta kan ha svårt att uttrycka sin egen 

åsikt. Beslutet som socialsekreteraren ska fatta kan i många fall vara livsavgörande, att 

separera barnet från sina föräldrar eller låta barnet bo kvar i en riskabel hemmiljö kräver 

många och svåra ställningstaganden. En rollkonflikt kan uppstå mellan att erbjuda familjen 

stöd och att fungera som en kontrollfunktion till förmån för barns skydd. Det är inte ovanligt 

att de individer som har kontakt med socialtjänsten inte sökt kontakten på egen hand, vilket 

kan försvåra arbetet mellan myndigheten och medborgarna.
75

 

 

8.2 Personalens kompetens 
 

Arbetet med barn och unga är ett av socialtjänstens svåraste uppdrag. Det är därför av stor 

vikt att socialsekreterare inom samhällets sociala barn- och ungdomsvården har rätt 

kompetens för att rättssäkerhet ska upprätthållas, samt för att förutsättningar ska finnas för att 

bedriva arbetet med god kvalitét.
76

  
 

Av SoL 3 kap 3 § framgår att ”Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För 

utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning 

och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och 

säkras”.  

 

Av förarbetena till socialtjänstlagen framgår att kompetens- och kunskapsutveckling är av stor 

betydelse för att kunna bedriva ett bra arbete och erbjuda insatser med god kvalitet. Vidare 

framgår att begreppet kompetens kan ha olika innebörd i olika sammanhang. Det handlar i 

stor utsträckning om att kunna leva upp till de krav som ställs i organisationen och 

verksamheten. Kunskap handlar även om begrepp som erfarenhet, förmåga, lärande och 

kvalifikationer.
77

 

 

Arbetet som socialsekreterare inom den sociala barnavården innebär hantering av komplexa 

sociala problem, det innefattar även många svåra beslut gällande barn och deras föräldrar. I 

många fall kan besluten innebära ett stort ingripande i familjens liv. Socialsekreterarens 

kompetens är en viktig förutsättning för att socialtjänsten skall kunna bedriva sitt arbete 

professionellt. Arbetet kräver olika typer av kunskaper bland annat inom juridik, barns 

utveckling och riktlinjer inom professionen och kommunalt. Dessutom behöver 

socialsekreteraren ofta klara av att hantera flera oeniga intressen från exempelvis andra 

verksamheter, föräldrarna och barnet eller den unge.
78
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För att säkerställa att de som arbetar som socialsekreterare inom den sociala barn- och 

ungdomsvården har rätt kompetens har en bestämmelse införts i lagstiftningen. Enligt SoL 3 

kap 3 a § andra och tredje stycket ska socialnämnden använda handläggare som har avlagt 

svensk socionomexamen eller annan relevant examen på grundnivå vid högskolan. Detta krav 

gäller för att utföra uppgifter som innefattar bedömning om huruvida en utredning skall 

inledas, att utreda och bedöma behov av insatser, samt att följa upp beslutade insatser. Varje 

socialtjänst ansvarar för att den handläggare som självständigt utför sådana uppgifter har 

tillräcklig erfarenhet.  

 

Utöver den korrekta utbildning som krävs är det även av stor vikt att de socialsekreterare som 

ska utföra arbetsuppgifterna har erfarenhet. De nyutexaminerade socialsekreterare som 

nyanställs inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård ska därför erhålla introduktion och 

handledning i arbetet.  Detsamma gäller för de handläggare som tidigare arbetet mot andra 

målgrupper inom socialtjänsten.
79

  

 

8.2.1 Omsättning av personal  
 

Tidigare har arbetet med barnavårdsärenden varit ett karriäryrke bland socionomer. Detta har 

förändrats under de senaste decennierna till att i stor utsträckning bli ett ingångs- och 

genomgångsyrke. Idag är en stor del av de som arbetar inom den sociala barnavården 

nyutexaminerade socionomer. Många socionomer blir endast kvar i yrket ett fåtal år. För att 

bygga kompetens på de avdelningar som arbetar med barnavårdsutredningar är 

personalstabilitet en förutsättning.
80

 
 

Kritik mot kvalitén inom den sociala barnavården handlar ofta om brister i olika avseenden. 

Bristerna kan bland annat handla om socialtjänstens misslyckande av att handlägga 

anmälningar som rör utsatta barn eller att ingripanden gentemot föräldrar och deras barn skett 

på vaga grunder. I socialtjänstens sociala barnavårdsverksamheter genomförs ett stort antal 

utredningar av nyexaminerade socionomer eller socialsekreterare med kort erfarenhet av 

arbetet. En konsekvens av den personalomsättning som råder på landets socialtjänster är att en 

viktig funktion i samhället har stora svårigheter att bygga upp kvalifikationer och utveckla sin 

kompetens på arbetsplatserna. Att ständigt introducera, skola in och rekrytera ny personal är 

resurskrävande. En risk är att mycket energi går åt till att hantera en verksamhet i kris istället 

för att fokusera på de barn och familjer som är utsatta och i behov av stöd.
81
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9. Makt och etik  
 

9.1 Delaktighet och inflytande 
 

I enighet med socialtjänstlagen skall det arbete som bedrivs på landets socialtjänster 

genomsyras av delaktighet och inflytande.
82

 Detta uttrycks även i Socialtjänstlagens 

portalparagraf där det framkommer att samhällets socialtjänst skall främja människors, sociala 

och ekonomiska trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. 

Socialtjänsten ska inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.
83

  

 

Socialtjänsten skall ha ett erbjudande förhållningssätt gentemot de individer som är i behov av 

deras stöd och hjälp. Individen själv ska definiera sina behov och stärkas i att den enskilde 

kan ta ansvar för sin situation. Trots detta synsätt är det ofta socialsekreterarens val av åtgärd 

som i slutändan blir gällande.
84

Socialsekreteraren måste förhålla sig till de resurser och 

insatser som finns tillgängliga i den aktuella kommunen. Inom socialtjänsten har kommunen 

ett stort eget ansvar att utforma utbudet av tillgängliga stöd- och hjälpinsatser.
85

 

 

Delaktighet och inflytande är inte heller möjligt att tillfullo tillgodose i de situationer då ett 

skyddsbehov finns av barnet eller den unge. Att erbjuda klienten delaktighet till att själv 

medverka i en förändringsprocess och samtidigt utöva kontroll är ett uppdrag som till stor del 

innehåller oförenliga uppgifter.
86

 För socialsekreterarna inom socialtjänstens barn- och 

ungdomsvård är det därför av stor vikt att förhålla sig till den maktposition som handläggaren 

besitter gentemot de klienter som är i behov av stöd.
87

  

 

9.2 Etik i socialt arbete 
 

Det är av stor vikt att reflektioner och etiska frågeställningar är närvarande vid bedömningar 

och beslut som fattas inom den sociala barn- och ungdomsvården. I socialtjänstlagen finns 

etiska utgångspunkter som uttrycks i lagtext som de verksamma socialarbetarna skall 

efterfölja, exempelvis i socialtjänstlagens portalparagraf.
88

 Ett etiskt förhållningssätt innebär 

att socialarbetaren sätter de etiska frågorna i förgrunden. Inom den sociala barn- och 

ungdomsvården kan socialsekreteraren grunda sina bedömningar enbart på juridisk 

argumentation. Etiska problem kan inom den sociala barn och ungdomsvården vara av olika 

karaktär. Barnets rätt till skydd och en gynnsam livssituation kan vara oförenligt med 

föräldrarnas intressen och familjens intigritet och självbestämmande. Att motverka en negativ 

utveckling hos en individ medföra risk för att personen känner sig stigmatiserad. Det kan även 

vara svårt att bemöta en människa med respekt och lyhördhet då myndigheten även har en 

kontrollerande funktion. De insatser som socialsekreteraren bedömer vara nödvändiga kan 

även vara oförenliga med kommunens ekonomiska restriktioner.
89
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10. Diskussion och analys 
 

Syftet med arbetet var att undersöka rättssäkerheten i sociala barnavårdutredningar som 

genomförs på socialtjänsten. I arbetet har jag redogjort för faktorer som kan vara av betydelse 

för rättssäkerheten i enskilda ärenden samt fört ett resonemang kring om rättssäkerhet 

överhuvudtaget kan uppnås i barnavårdsutredningar.   

 

På socialtjänsten bedrivs myndighetsutövning som rör barn, unga och deras familjer. 

Samhället har gett enskilda tjänstemän befogenhet att fatta beslut om insatser och åtgärder 

som rör denna målgrupp. De grundläggande förutsättningarna för att rättssäkerheten ska anses 

vara uppfylld är att likhet, förutsägbarhet och opartiskhet ska iakttagas vid domstolar och på 

offentliga förvaltningsmyndigheter som exempelvis socialtjänsten. Medborgaren ska ha ett 

skydd för godtyckliga ingrepp från samhället, samt bedömas på ett likartat sätt oavsett 

ursprung eller samhällsställning. I en demokrati och rättsstat som Sverige kan detta ses som 

en självklarhet. En intressant reflektion är frågan huruvida dessa kriterier uppfylls på landets 

socialtjänster i sociala barnavårdsutredningar.  

 

Socialtjänstlagen karaktäriseras som en ramlagstiftning vilket innebär att den inte ger tydliga 

direktiv kring hur ett barnavårdsärende skall handläggas. Vid barnavårdsutredningar har 

socialsekreteraren förutom lagstiftning även förordningar, riktlinjer och andra olika typer av 

vägledningar och metoder att förhålla sig till som en ram för arbetet. Trots detta överlämnas 

ett stort ansvar till den enskilde socialsekreteraren att tolka och tillämpa det material som 

finns tillgängligt.  

 

Socialtjänstlagen består till stor del av målregler för att flexibilitet ska möjliggöras i 

utredningarna. Att ha en lagstiftning som är abstrakt utformad medför en risk för att 

rättssäkerheten kan bli lidande då den är beroende av tjänstemäns definition av lagtexten. 

Sociallagstiftningen ger den enskilda socialarbetaren ett stort handlingsutrymme. Under 

utredningens gång kan socialsekreteraren omedvetet och medvetet lyfta fram perspektiv av 

den problembild som finns i familjen, som passar de resurser som finns tillgängliga i 

kommunen, eller de områden som socialsekreteraren har kompetens inom. Då bedömningarna 

som görs i barnavårdsärenden påverkas av yttre faktorer som särskilda kompetenser eller 

tillgängliga insatser i kommunen blir rättssäkerheten bristande för den enskilde individen.  

 

Vid prövningar som rör tvångsvård enligt LVU är beslutsgången omfattande. Socialtjänstens 

bedömning ska slutligen prövas av Förvaltningsrätten. Det innebär att två olika professioner 

möts, socionomer och jurister. Denna rättsliga prövning innebär i viss utsträckning att 

rättssäkerheten förstärks i ärenden som innebär mycket ingripande beslut i en familjs liv. 

LVU lagstiftningen innehåller tydligare rekvisit än socialtjänstlagen avseende vilka 

situationer som lagstiftningen skall anses vara tillämplig på. I både miljöfallen och 

beteendefallen finns omständigheter angivna som skall anses utgöra grund för att tvångsvård 

enligt lagstiftningen kan bli aktuell om samtycke till behövlig vård saknas.  

 

Trots att dessa omständigheter anges i lagtext är det i första hand upp till socialsekreteraren på 

socialtjänsten att bedöma om exempelvis brister i omsorgen föreligger som kan medföra en 

påtaglig risk för barnets hälsa eller utveckling. Som i alla barnavårdärenden som antingen 

utmynnar i frivillaga insatser eller en ansökan om vård enligt LVU är det oftast inte möjligt 

med en svart-vit bevisföring kring vad som är rätt och fel i en familjs situation. I 

bedömningarna inryms istället tolkningar av barnets situation som resulterar i en prognos över 

hur barnets hälsa och utveckling kan komma att påverkas om dennes skyddsbehov eller behov 
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av vård inte tillgodoses. Dessa uppskattningar kan likt andra bedömningar som görs i 

barnavårdsutredningar äventyra rättssäkerheten i ärendet. 

 

Vid en barnavårdsutredning ska olika kunskapsformer vägas samman för att kunna göra en 

välgrundad bedömning av barnets behov. Klientens situation är ofta komplex och kan under 

utredningens gång förändras. Detta medför en svårighet i att kunna göra fullkomligt säkra 

bedömningar i det enskilda ärendet. Bedömningarna i de utredningar som genomförs är 

beroende av andra faktorer som inte kan härledas till lagstiftning, handläggningsstruktur och 

riktlinjer. Även känslor, etik och moral styr bedömningarna i praktiken. Eftersom sådana 

värden är högst subjektiva finns skäl att ifrågasätta rättssäkerheten i barnavårdsutredningar.  

 

Begreppet ”barnets bästa” finns inte tydligt definierat eller beskrivet i lagtext eller i FN:s 

barnkonvention. Trots detta ska barnets bästa vara vägledande vid alla beslut som rör barn. 

Barnets bästa ska dessutom bedömas i det enskilda fallet. Det är i realiteten omöjligt att 

avgöra någons bästa eftersom att konsekvenserna av avgörandet inte går att förutse på 

förhand. Inom barnavårdsutredningar bedöms barnets bästa på både subjektiva och objektiva 

grunder. Socialsekreteraren har till viss del genom bland annat sin utbildning och erfarenhet 

en uppfattning av vad som är ett barns bästa utifrån olika situationer som kan vara aktuella i 

en familj. En subjektiv bedömning är trots det oundvikligt eftersom i princip varje barns 

situation och familjeförhållanden är unika Det finns ingen universell bedömning som kan 

anses vara gällande vid olika förutsättningar i ett barns livssituation. Barnets bästa ska även 

tolkas utifrån barnets egna berättelser och upplevelser av sin situation, vilket medför att etiska 

dilemman kan uppstå så som exempelvis lojalitetskonflikter gentemot barnets föräldrar.  

 
Barnet kan inta olika ställningar i en utredning. Även i lagstiftningen synliggörs barnet som 

både omsorgssubjekt och rättighetssubjekt. Detta synliggörs bland annat i SoL 11 kap 10 § 

som stadgar att barnet skall få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter 

vid frågor som rör barnet. Barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till ålder och 

mognad. I SoL 11 kap 1a § framställs istället barnet som ett skyddssubjekt. Vid en anmälan 

som rör ett barn ska socialtjänsten genast göra en bedömning av om barnet är i behov av 

omedelbart skydd. Dessa två olika synsätt representerar två olika perspektiv på vilken 

position ett barn kan ha i en barnavårdsutredning. Eftersom att begreppet barnet bästa är ett 

vagt begrepp utan ett konkret och objektivt innehåll finns anledning att tro att 

tillvägagångssättet, omfattningen och betydelsen av att inhämta barnets bästa kan variera i 

olika utredningar. I detta avseende har den enskilde socialsekreteraren ett stort ansvar över att 

tillvarata betydelsen av begreppet. 

 

Vid myndighetsutövning är det i allmänhet av stor vikt att skilja på sina egna värderingar och 

de värderingar som är stadgade i rättskällorna. Som redan konstaterats har den enskilde 

socialsekreteraren ett stort handlingsutrymme avseende att tolka sociallagstiftningens 

bestämmelser. Samhällets sociala barnavårds etik och moral bygger på normer över hur en 

gynnsam uppväxt och ett gott föräldraskap ser ut. Det är troligt att olika socialsekreterare har 

olika referensramar kring vad som är goda uppväxtförhållanden för ett barn och hur ett gott 

föräldraskap skulle beskrivas. Det är sannolikt att referensramarna till viss del grundar sig på 

den enskilde tjänstemannens egen uppväxt och vilka värderingar och erfarenheter som denne 

fått med sig under livets gång. Troligtvis påverkar detta hur allvarligt socialsekreteraren i sin 

yrkesutövning ser på vissa typer av problem och situationer. Det finns därför anledning att 

ifrågasätta om samma barnavårdsärende kan få olika utfall beroende på vem som handlägger 

ärendet. Råder i sådana fall förutsägbarhet vid myndighetsutövningen som rör barn och 
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ungdomar och har den enskilde medborgaren ett skydd från godtyckliga ingrepp från 

samhället? 

 

Den aktuella situation som råder på landets socialtjänst med hög personalomsättning och 

oerfaren personal är negativt ur rättssäkerhetssynpunkt. Arbetet med barnavårdsutredningar är 

komplext och beroende av kompetens hos personalen för att utföra välgrundade bedömningar 

i det enskilda fallet. Att ständigt vara i behov av att rekrytera ny personal innebär en risk för 

rättssäkerheten i de utredningar som genomförs. Enligt SoL 3 kap 3§ a ansvarar den 

kommunala socialtjänsten för att socialsekreterarna som arbetar med barn och ungdomar har 

den erfarenhet och kompetens som krävs för att utföra arbetet. Verkligheten på landets 

socialtjänster är dock en annan. I stor utsträckning genomförs barnavårdutredningarna av 

nyutexaminerade socionomer som saknar erfarenhet av handläggning och 

myndighetsutövning i allmänhet och praktisk erfarenhet av barns utveckling och behov i 

synnerhet.  

 

Utöver problematiken med bristande erfarenhet bland landets socialsekreterare i den sociala 

barn- och ungdomsvården kan kompetensbristen även leda till stress hos de mer erfarna 

socialsekreterarna. De ska utöver sina ordinarie arbetsuppgifter, även ta ansvar för att de 

nyanställda ska komma in i arbetet. Socialsekreterare arbetar mer eller mindre ständigt under 

tidspress, stor personalomsättning på arbetsplatserna leder till att de erfarna socialsekreterarna 

får bära ett stort ansvar. För att hinna med ärendemängd och de krav som ställs på 

handläggning och dokumentation finns risk att bedömningar görs som bygger på tidigare 

erfarenheter istället för att grunda besluten på de enskilda individernas specifika situationer.   

 

Slutligen vill jag med bakgrund av min socionomutbildning, yrkeskunskap som 

socialsekreterare och arbetet med denna uppsats konstatera att rättssäkerhet är svårt att 

tillförsäkra i de sociala barnavårdsutredningar som genomförs på socialtjänsten. Arbetet styrs 

bland annat av etiska och moraliska värderingar, normer och ställningstaganden. Det saknas 

tydliga riktlinjer, lagstiftning och metoder för att på ett enhetligt sätt utreda de barn, 

ungdomar och familjer som kan vara i behov av socialtjänstens stödinsatser. Enligt min 

uppfattning bidrar socialsekreterarnas handlingsutrymme till att subjektiva bedömningar är 

ofrånkomliga i barnavårdsutredningar. Kravet på likhet, förutsägbarhet och objektivitet kan 

därför starkt ifrågasättas.  



  

27 

 

Källförteckning  
 

Offentligt tryck:  

 
SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och 

LSS. Artikel nr: 2014-5-19. 
 

Prop 2012/13:10 Stärkt skydd för barn och unga.  

 

Prop 2012/13:175 vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten. 

 

SOU 2010:65 kompetens och ansvar. Betänkande av 2009 års behörighetsutredning.  

 

SOU 2009:68 Lag om stöd och skydd för barn och unga. Betänkande av 

barnskyddsutredningen.  

 

Prop 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m.  
 

SOSFS 1997:15 Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga.  

 

Prop 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen.  

 

Regeringens skrivelse 2007/08:109 mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. 

 
Litteratur:  

 

Lina Ponnert (red) 2015. Utredningsarbete i den sociala barnavården. Gleerups utbildning 

AB. 

 

Lotta Lerwall (red) 2014. Makt, myndighet, människa- en bok i speciell förvaltningsrätt. 

Iustus förlag AB. 

 

Anna-Lena Lindqvist 2012. ”Från krisande organisation till “krisorganisation” - kvalité́ i 

socialt barnavårdsarbete genom ökad personalstabilitet”. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. 

 

Anna Hollander & Katarina Alexius Borgström (red.) 2009. Juridik och rättsvetenskap i 

socialt arbete. Studentlitteratur AB.  

 

Socialstyrelsens rapporter 

 

Socialstyrelsen, 2015. Utreda barn och unga: Handbok för socialtjänstens arbete enligt 

socialtjänstlagen. Artikel nr: 2015-1-9. 

 

Socialstyrelsen, 2015. Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Artikel nr: 

2015-1-10. 

 

Socialstyrelsen, 2015. Grundbok i BBIC, barns behov i centrum. Artikel nr: 2015-10-7. 



  

28 

 

 

Socialstyrelsen, 2014. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM 

och LSS. Artikel nr 2014-5-19. 

 

Socialstyrelsen 2012. Att skapa en grund för evidensbaserad praktik. En guide för ledning i 

vård och omsorg. Artikel nr 2012-10-16. 

 

Socialstyrelsen 2006. Barn och unga i socialtjänsten. Utreda, planera och följa upp 

beslutande insatser. Artikel nr: 2006-101-6. 

 

Rättsfall 

 

HFD 2011 ref.6 

 

HFD 2011 ref.5 

 
Internetbaserade källor: 

 

Akademikerförbundet SSR, ”Etik i socialt arbete- etisk kod för socialarbetare” Tillgänglig: 

https://akademssr.se/sites/default/files/files/etik_och_socialt_arbete.pdf, 2015, (hämtad 2017-

01-01) 

 

Rädda barnen, ”kort om barnkonventionen”, artikel:nr 117  

https://www.raddabarnen.se/Documents/omoss/barnkonventionen/Kort_om_barnkonventione

n_webb_27mars2012.pdf, 2012, (hämtad 2016-11-17)  

 

Åklagarmyndigheten ”rättssäkerhet” Tillgänglig: 

https://www.aklagare.se/ordlista/r/rattssakerhet/, (hämtad 2016-11-28) 

 

Regeringen, ”rättssäkerhet och rättstrygghet” Tillgänglig: 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/rattsvasendet/rattssakerhet-och-rattstrygghet/, 

(hämtad 2016-11-24)  
 

https://akademssr.se/sites/default/files/files/etik_och_socialt_arbete.pdf
https://www.raddabarnen.se/Documents/omoss/barnkonventionen/Kort_om_barnkonventionen_webb_27mars2012.pdf
https://www.raddabarnen.se/Documents/omoss/barnkonventionen/Kort_om_barnkonventionen_webb_27mars2012.pdf
https://www.aklagare.se/ordlista/r/rattssakerhet/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/rattsvasendet/rattssakerhet-och-rattstrygghet/

