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Sammanfattning 

Föreliggande uppsats bygger på att det finns två huvudsakliga grupper av barn och unga 

som kan tvångsomhändertas: de som far illa på grund av omständigheter i den miljö de 

lever i och de som riskerar att göra sig själva illa, t.ex. genom att begå brott. Arbetet tar 

fasta på skillnaden mellan omhändertagandet för dessa grupper samt undersöker 

samarbetet mellan olika samhällsorgan i dessa situationer. Uppsatsen bygger på studier 

av relevanta rättsfall, lagstiftning, förarbeten och doktrin. I arbetet undersöks även 

socialtjänstens roll i tillförsäkrande av barns trygga uppväxt och uppfostran, samt vilka 

möjligheter som finns för att barn och unga ska få bästa möjliga uppfostran och liv och 

hur föräldrar, samhälle och socialtjänsten kan bidra till att lösa problematiska situationer 

som kan uppstå. Därefter behandlas socialtjänstens uppgifter rörande barn som måste 

omhändertas p.g.a. svåra familjesituationer. Stor vikt läggs även på  socialtjänstens 

arbete med barn och unga som hamnar i problematiska situationer. 
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1 Inledning 

Omhändertagande av barn har starkt diskuterats över tiden och mycket berodde inte 

bara på samhällets inställning till frågan utan också på lagstiftningen. Frågan om lagens 

tolkning, inte bara inom socialrättens område utan i juridik överhuvudtaget, har alltid 

varit omdebatterat. Det är svårt att hitta det gyllene snittet, om lagen ska tolkas 

restriktivt eller extensivt. Det har anförts att lagstiftning är en tydlig vägledning som 

leder socialt arbete i rätt riktning. Dock glömmer ibland människor att rättsregler inte 

alltid ger tydliga lösningar för sociala problem som kan uppkomma. Socialt arbete är 

däremot ett självständigt ämne som ger svar på hur problem uppkommer och hur de ska 

lösas. De gäller också barnproblem. Barn är vår framtid. De flesta barn i Sverige har det 

bra men inte alla. Det gäller speciellt tonåringar som är på väg att börja sitt vuxna liv. 

Situationen med barns utveckling har förbättrats under senaste tiden men det finns 

fortfarande problem som kräver lösningar. Med denna uppsats vill jag belysa situationen 

rörande socialtjänstens ingripande i familjeliv d.v.s. vid omhändertagande av barn. 

1.1 Bakgrund 
Tidigare hade socialvården en kontrollerande funktion: det var myndigheter som visste 

bäst vad människor behövde. Men 1998 reviderades Socialtjänstlagen och det infördes 

bestämmelser om stärkande av barns ställning. Det slogs fast i portalparagrafen att vid 

åtgärder rörande barn ska det särskilt beaktas vilka åtgärder som krävs för barnens 

bästa. Det infördes också en särskild bestämmelse om barns rätt att komma till tals 

angående åtgärder gällande dem. Anmälningsskyldigheten utvidgades att fler 

yrkesgrupper blev skyldiga att anmäla till socialtjänsten om det finns anledning att tro 

att socialtjänsten behöver ingripa till skydd för ett barn eller en ungdom. Samtidigt 

ändrades möjligheterna att överklaga beslut. Socialtjänstlagens revidering var en viktig 

förändring av socialtjänstens uppgifter.  

1.2 Syfte 
Grunden till ett framgångsrikt vuxet liv ligger bland annat i rätt uppfostran, men tyvärr 

har inte alla barn fått denna möjlighet. Vissa barn växer upp i problematiska miljöer och 

löper därmed ökad risk att hamna i exempelvis kriminalitet, vilket kan utgöra grund för 

socialtjänstens ingripande. Syftet med detta arbete är att belysa socialtjänstens roll i 

tillförsäkrandet av barns trygga uppväxt och uppfostran, samt att diskutera hur detta 

arbete kan förbättras. 

1.4 Metod 
Arbetet bygger på traditionell juridisk metod som innebär studier av relevant 

lagstiftning, rättsfall, förarbeten, doktrin samt annat material som har anknytning till 

ämnet. Hänvisning till internetbaserade källor förekommer. 

1.5 Definitioner 
 LVU – lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

 SoL – Socialtjänstlagen (2001:453) 

 FB – Föräldrabalken (1949:381) 

 BsL – Barnskyddslagen 

 PTSD – posttraumatiskt stresstillstånd 

 FUK – Förundersökningskungörelse (1947:648) 

 LUL – Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

 Barnkonventionen – FN:s konvention om barns rätigheter 
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 Brå – brottsförebyggande rådet 

 BO - barnombudsmannen 

 BBIC – barns behov i centrum, handläggnings och dokumentationssystem 

 BrB – brottsbalken 

 SKL – Sveriges kommuner och landsting 

 SSR – Sveriges Socionomers Riskförbund 

 LSU – lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård 

 Ungdomstjänst – alternativ till böter och fängelsestraff 
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2 Statistik 

Andelen ungdomar som tvångsomhändertas eller som får en frivillig placering utanför 

hemmet blir allt större. Placeringsinsatser 20111(statistiken för 2012 är fortfarande ej 

tillgänglig). Andelen ungdomar som har placerats enligt LVU eller SoL 2011, i hela 

Sverige: 0-12 år: 0,54 procent; 13-17 år: 2,28 procent; 18-20 år: 1,70 procent. 

Nästan 2,3 procent av alla ungdomar i åldern 13 till 17 år var placerade eller 

omhändertagna någon gång under 2011 i hela landet. Även i de andra åldersgrupperna 

ligger genomsnittet för hela Sverige på drygt 0,5 procent av barnen mellan 0-12 år och 

1,7 procent av ungdomarna mellan 18 och 20 år fick en placering utanför hemmet under 

2011.  Som exempel kan vi titta på Nordanstigs kommun. Britt Sjöberg, chef för 

individ- och familjeomsorgen i Nordanstigs kommun säger att de framförallt ser en 

ökning av ungdomar som blir placerade på grund av sitt eget beteende och att detta kan 

bero på att sociala tjänster inte har varit ute i ett tidigt skede. Har man det problematiskt 

hemma utan att få hjälp fäster sig problem ofta på en själv. Antalet ungdomar som 

tvångsomhändertas enligt LVU i Nordanstig ökade från 14 personer 2010 till 23 

personer 2011. Under samma tid ökade antalet frivilliga placeringar i kommunen från 5 

personer till 21 personer. Det är ingen större skillnad på vilken vård man får om man 

blir placerad enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser on vård av unga, LVU, 

eller enligt Socialtjänstlagen. LVU finns till för de tillfällen då man inte kommer 

överens, säger Britt Sjöberg. I Hudiksvall tvångsomhändertogs 25 barn och ungdomar 

under 2011, vilket är 15 fler än året innan. Även de frivilliga placeringarna ökade från 

46 personer 2010 till 85 personer 2011. Men när det gäller andelen ungdomar som får 

en placering utanför hemmet ligger Hudiksvall fortfarande nära riksgenomsnittet2. 

 

Tabell A: Barn och unga fördelade efter olika heldygnsinsatser år 2011. Antal barn netto 

enligt fyra mått efter insatstyp. Avrundade värden.3 
 

Insatstyp     Redovisningsmått 

 

    Nytillkomna Påbörjad insats Insats 1 nov. Insats någon  

          gång under året 

 

Vård enligt SoL   6800  9300  13200  20500 

Vård enligt LVU   170  1700  4900  6300 

Omedelbart omhändertagande 1200  2200  300  2500 

enligt LVU 

Vård enligt SoL och/eller  8100  11100  18400  26200 

insats enligt LVU 

 

Tabell B: Barn och unga med heldygnsinsats år 2011 efter åldersgrupp. Antal samt 

andel (procent) i befolkningen (bef.). Avrundade värden.4 

 
Ålder Nytillkomna  Påbörjad insats   Insats 1 nov.  Insats någon  

gång under 2011 

 Antal  Andel bef.(%)  Antal  Andel bef.(%)  Antal  Andel bef.(%)  Antal  Andel bef.(%) 

0-12 2500 0,19  3200 0,24  5500 0,40  7500 0,55 

13-17 4800 0,88  6200 1,12  8700 1,57  12100 2,18 

18-20 800 0,19  1600 0,41  4200 1,04  6600 1,66 

0-20 8100 0,35  11100 0,48  18400 0,79  26200 1,13   
                                                        
1 Arbetet avslutades under våren 2013 
2 (Emelie Rosén, Nordanstig/Hudiksvall/Hudiksvalls Tidning). 
3 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18764/2012-6-42.pdf s. 21 
4 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18764/2012-6-42.pdf s. 22 
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3 Barn och unga som kan fara illa  

Det finns ingen entydig beskrivning av vilka barn och ungdomar som ingår i 

målgruppen för socialtjänstens insatser. Dock framstår tydligt två huvudgrupper: de som 

far illa eller riskerar att fara illa p.g.a. hemförhållande eller p.g.a. sitt eget beteende. 

Missförhållanden i hemmet kan vara fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, 

kränkningar, samt fysisk eller psykisk försummelse. Den centrala frågan är om föräldrar 

kan tillgodose barnets behov av utveckling och uppfostran.  

 

Generellt kan man säga att det inte är barnets eller den unges behov i sig eller 

föräldrarnas brister som avgör om socialtjänsten behöver erbjuda insatser. Det 

avgörande är om behoven inte kan tillgodoses av föräldrarna och nätverk med stöd av 

samhällets basverksamheter i form av förskola, skola, fritidsverksamhet samt hälso- och 

sjukvård.  

3.1 Barn och unga i centrum  
Att ha unga och barn i fokus är utgångspunkten för att kunna bedöma om de är i behov 

av skydd eller stöd och för att kunna bedöma behovet av insatser. Principerna om 

barnets bästa och om barnets rätt att komma till tals och få sin åsikt beaktad, med 

hänsyn till ålder och mognad, är införda i Socialtjänstlagen (2001:453), SoL och lagen 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Principen om barnets 

bästa innebär att varje beslut som rör ett barn, måste grundas på en bedömning om vad 

som är bäst för barnet. Olika förslag till lösningar analyseras och vägs mot varandra i en 

beslutssituation. Barnets bästa ska alltid beaktas, utredas och redovisas. Följande 

exempel stödjer detta. 

 

KamR Göteborg 2012-12-28   9182-12 

Socialnämnden i Åstorps kommun beslutade den 12 december 2012 att omedelbart 

omhänderta fyra syskon (Dalia Mahmodkuba, Dana Mahmodkuba, Amin Mahmodkuba, 

Amir Mahmodkuba) med stöd av 6 § LVU. Besluten verkställdes samma dag och 

underställdes förvaltningsrättens prövning den 14 december 2012. Av socialnämndens 

handlingar framgår följande. Barnen omhändertogs då de i samband med polisförhör 

uppgav att de blev slagna i hemmet. I avvaktan på vidare utredning ansågs de vara i 

behov av skydd. Utredning har inletts utifrån inkommen anmälan i vilken det 

framkommer att barnen har blivit utsatta för våld. Socialtjänsten har beslutat att 

polisanmäla brottet. Ställföreträdare och offentligt biträde Johanna Lindeblad medgav 

det omedelbara omhändertagandet och uppgav följande. Utifrån uppgifter som 

framkommit i samtal med socialsekreterare, polis, åklagare och barnen själva, framgår 

det att barnen har varit utsatta för våld i hemmet. Fadern (Ali Mahmodkuba) är för 

närvarande häktad och har gjort vissa medgivanden. Moderns (Aridj Al-sherufi) 

inblandning är oklar men hon har i vart fall inte förmått skydda barnen gentemot fadern. 

Det finns en påtaglig risk för att barnens hälsa och utveckling skadas i hemmiljön. Båda 

föräldrarna motsätter sig de omedelbara omhändertagandena av barnen. Ali 

Mahmodkuba uppger att vissa omständigheter som barnen berättat om stämmer, men att 

modern är en perfekt vårdnadshavare och att han själv inte utgör något hot mot barnens 

hälsa och utveckling, eftersom han är häktad med restriktioner, i väntan på fortsatt 

utredning. 

 

Aridj Al-sherufi uppger att vissa omständigheter i målet stämmer, men hon har aldrig 

utsatt barnen för någon form av fysiskt eller psykiskt våld. Hon har alltid försökt skydda 

dem från våld, men har varit feg och inte vågat polisanmäla fadern. Hon är villig att ta 
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emot det stöd och den hjälp från socialtjänsten som denna föreslår, men det står i strid 

med barnens bästa att de inte bor i sitt hem. Hon vitsordar att det finns ett vårdbehov, 

men vården kan ske i det egna hemmet eller på annan plats/ort så länge hon får vara 

tillsammans med sina barn. Det står i strid med LVU att några frivilliga stödinsatser inte 

har prövats eller erbjudits innan det omedelbara omhändertagandet. Det föreligger ingen 

risk för barnens hälsa eller utveckling om de flyttar hem till henne.  

 

Förvaltningsrättens beslut grundades på följande. Enligt 6 § LVU får socialnämnden 

besluta att den som är under 20 år omedelbart ska omhändertas, om det är sannolikt att 

den unge behöver beredas vård med stöd av lagen och rättens beslut om vård inte kan 

avvaktas med hänsyn till den unges hälsa eller utveckling. Av handlingarna i målet kan 

inte utläsas mycket mer än att barnen (Dalia Mahmodkuba, Dana Mahmodkuba, Amin 

Mahmodkuba, Amir Mahmodkuba) i förhör har uppgett att de alla blivit slagna i 

hemmet samt att fadern är häktad misstänkt för grov fridskränkning. Mot bakgrund av 

vad som ändå framkommit, ansåg förvaltningsrätten att det fanns förutsättningar för att 

fastställa besluten om omedelbart omhändertagande. Kammarrätten ansåg, att varken 

vad barnens moder och fader anfört, eller vad som i övrigt framkommit i målet, utgör 

skäl för att göra en annan bedömning än den förvaltningsrätten gjort. Överklagandet 

avslogs.5 

 

Barn kan dock inte ses isolerade från sina föräldrar. Att de vuxna får bästa möjliga stöd 

genom socialtjänsten ligger också i barnets intresse. Principen om barnets rätt att få 

uttrycka sina åsikter och få sin åsikt beaktad, med hänsyn till sin ålder och mognad, 

innebär att barnets inställning ska klargöras i frågor som rör barnet personligen. Barnet 

får dock inte pressas på synpunkter eller sättas i svåra valsituationer. Barnets ålder har 

ingen betydelse för om man ska lyssna på det eller inte. Ålder och mognad spelar 

däremot roll när det gäller ansvariga beslutfattares skyldighet att ta hänsyn till barnets 

åsikter, vilket kan belysas med följande exempel: 

 

KamR Göteborg 2012-08-28 6592-12 

LVU-vården av två syskon (Vincent och Maximilian Ydström) hade pågått i drygt åtta 

år. De har vid den senaste domstolsprövningen inte velat att vården skulle upphöra. Av 

socialtjänstens utredning framgår att ingen av dem vill träffa sin far (Mats Nilsson). De 

har också uttryckt en önskan om att processandet ska få ett slut, att de vill bli lämnade i 

fred och att de vill bo kvar i familjehemmet. Annat har inte framkommit i målet än att 

de, som är 14 respektive 13 år gamla, har uppnått en sådan mognad som motsvarar 

deras ålder. Förvaltningsrätten anser att det i detta fall är nödvändigt att respektera deras 

inställning. Det är oförenligt med principen om barnens bästa att besluta om ett 

umgänge som de inte kan acceptera. Socialnämnden har därför gjort rätt som beslutat 

om den aktuella umgängesbegränsningen.6 

3.2 Likvärdiga möjligheter för alla barn  
Både barn och deras föräldrar betraktas som unika individer med egna behov och 

inneboende resurser. Det betyder att socialtjänsten måste arbeta på ett kunnigt och 

nyanserat sätt och med inlevelseförmåga, för att identifiera det enskilda barnets och den 

enskilda familjens problem och behov, med hänsyn till socioekonomisk tillhörighet, 

kultur, kön och etnisk ursprung.  

 

                                                        
5 KamR 9182-12 
6 KamR 6592-12 
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Medvetenheten om könsskillnader i barnavårdsarbetet behöver öka inom socialtjänsten. 

Svensk forskning visar t.ex. på skillnader i socialtjänstens utredningar och uppföljningar 

av flickor och pojkar. Könsskillnader märks också i sättet att bedöma tidig och aktiv 

sexualitet hos ungdomar. När barn far illa är det främst brister hos mammorna som 

avgör om barnet ska placeras utanför hemmet.  

I mötet med familjer med någon annan kulturell bakgrund än den svenska, måste 

socialtjänsten ta hänsyn till flera faktorer.  

 

Barn och unga som placeras i familjehem eller på institutioner kan komma från hem 

som tillhör olika kulturer och religioner. För att barnet inte ska förlora kontakten med 

sitt ursprung och sin familj kan barnet behöva hjälp med att hålla kontakt med sitt 

hemspråk, utöva sin religion eller få möjlighet att upprätthålla särskilda traditioner.  

3.3 Samarbete med barn, unga och deras familjer  
Om familjen får med sig goda erfarenheter av samarbete och upplevelser av 

meningsfullhet i kontakten med socialtjänsten, kan detta skapa förutsättningar för 

förändring och utveckling. I den ojämlika relation som råder mellan socialtjänsten och 

familjen är det socialtjänsten som har huvudansvaret för att skapa det samarbete som är 

nödvändigt. I lagstiftningen betonas att stöd och skydd till barn ska ges i nära samarbete 

med hemmet. Kraven på ökad delaktighet är inte bara juridiskt förankrade. Det finns 

också en vetenskaplig grund i det avseendet, att barns och föräldrars deltagande är en 

förutsättning för att utredningen ska kunna resultera i ett nyanserat och allsidigt 

beslutsunderlag. En bra och nära samarbete med barn och föräldrar är dessutom oftast 

avgörande för om insatser kan komma till stånd och få avsedd effekt.  

 

I såväl utredning som uppföljning identifieras och beskrivs både positiva och negativa 

faktorer som också vägs in i den totala bedömningen. Ett förutsättningslöst och öppet 

förhållningssätt kännetecknas av att det unika i varje familjs situation noteras och 

beskrivs, även detaljer. Syftet är att få ett trovärdigare underlag och en mer realistisk 

och bättre underbyggd bedömning av familjens totala situation. Förhållningssättet att 

uppmärksamma barnets, föräldrarnas och omgivningens resurser, syftar också till att 

skapa en grund för samarbete med familjen och uppnå förbättringar för barnet eller den 

unge.  

3.4 Utvidgat samarbete  
En viktig grundprincip i socialtjänstens arbete med barn och ungdomar är helhetssynen. 

Med helhetssyn menas att barnets och den unges hemsituation, relationer, skolsituation, 

fritid samt fysiska och psykiska hälsa ses i ett sammanhang, där de olika delarna 

ömsesidigt påverkar varandra. Socialtjänsten är skyldig att samarbeta med 

samhällsorgan, organisationer och andra i frågor om barn som far illa eller riskerar att 

fara illa enligt SoL 5:1a. Socialtjänsten har också ett särskilt ansvar för att denna 

samverkan verkligen kommer till stånd. En viktig princip är att försöka hjälpa 

ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är ett gemensamt samhällsuppdrag. 

Samverkan i enskilda ärenden kan bestå av att de olika aktörerna tillför olika perspektiv 

för att komma till en helhetsbedömning av ett barns behov, exempelvis inom ramen för 

en utredning. Samverkan kan också vara när olika verksamheters resurser bidrar till 

samlade insatser för barnet.  

 

Socialt arbete styrs av lagstiftning, myndighetens föreskrifter och allmänna råd, men 

kunskapsbasen i socialt arbete bygger också på teorier och forskning från flera 

discipliner och på samlade praktiska kunskaper och erfarenheter. I ett kunskapsbaserat 
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arbete hämtar man in och tar hänsyn till barnens och föräldrarnas synpunkter. Genom att 

reflektera kring och kritiskt följa upp det egna arbetet utvecklas yrkeskunnandet.  

3.5 Socialnämndens utredningsskyldighet 
Enligt SoL 11:1 1 st. ska socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning av vad som 

genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom, och som kan 

föranleda någon åtgärd av nämnden. Med utredning avses all den verksamhet som syftar 

till att göra det möjligt för nämnden att fatta beslut i ärendet. När det gäller barn under 

18 år, har nämnden ett långtgående utredningsansvar. Om nämnden får kännedom om 

något som kan innebära att nämnden kan behöva ingripa till ett barns skydd eller stöd, 

inleds en utredning oavsett barnets eller vårdnadshavarens inställning. Samma sak gäller 

då ett yttrande begärs från en annan myndighet eller av en domstol.  

 

En utredning inleds i enlighet med bestämmelserna i SoL 11:1. Hur en utredning till 

skydd eller stöd för ett barn ska bedrivas, regleras närmare i SoL 11:2. Där framgår att:  

 den som berörs av utredningen ska underrättas om att en utredning inleds  

 nämnden får konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter, som behövs  

 en utredning ska bedrivas på det sättet att någon inte onödigt utsätts för skada 

eller olägenhet  

 en utredning ska inte vara mer omfattande än vad som är motiverat av 

omständigheterna i ärendet  

 en utredning ska bedrivas skyndsamt och vara avslutad inom fyra månader.  

3.6 Gällande rätt  
Att barnets bästa ska komma i första hand, vid avgörande av alla frågor som rör 

vårdnad, boende och umgänge, finns uttryckligen föreskrivet i Föräldrabalken 6:2a 

sedan den 1 oktober 1998. I förarbetena konstateras det att principen om barnets bästa 

ska appliceras på alla områden, dock ska barnets intresse inte gå före vårdnad, boende 

och umgänge7. 

 

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran enligt gällande lagstiftning. 

Barnet ska behandlas med aktning för sin personlighet och egenart och får inte utsättas 

för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling, enligt FB 6:1. I rätten till 

omvårdnad ingår både fysisk och psykisk omsorg. Enligt FB 6:2 har vårdnadshavaren 

ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir 

tillgodosedda. Föräldrarna har huvudansvaret för sitt barn, med stöd av samhällets 

generella insatser.  

 

Bestämmelserna i SoL 5:1 förutsätter att socialtjänsten har ett övergripande ansvar för 

att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Socialtjänstens 

uppgift är att arbeta uppsökande och förebyggande. Rådgivning och stöd erbjuds inom 

ramen för socialtjänstens förebyggande verksamhet. Socialtjänstens uppgift är att utreda 

barns behov av skydd eller stöd, när det kan finnas behov av åtgärder från nämndens 

sida8. Vid behov kan socialtjänsten efter utredning erbjuda barn, unga och familjer 

insatser. Socialtjänsten har också ansvar att se till att beslutad insats uppföljs. 

Socialtjänsten bygger på frivillighet och betonar särskilt ett nära samarbete med 

hemmet. Alla dessa åtgärder är avsedda att tillförsäkra barn rätt till bästa möjliga liv och 

uppfostring.  

 

                                                        
7 prop. 1997/98:7 s. 104 
8 SoL 11:1 
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Den lag som i första hand reglerar socialtjänstens insatser för barn och ungdomar är 

Socialtjänstlagen, SoL. Om det är nödvändigt kan insatser ges med stöd av LVU. 

Socialnämnden ska verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda 

förhållanden. Om barn och ungdomar riskerar att utvecklas ogynnsamt ska nämnden, i 

nära samarbete med hemmen, sörja för att de får det skydd och det stöd som de behöver.  

 

Om hänsynen till den unges bästa motiverar det ska nämnden sörja för vård och fostran 

utanför det egna hemmet: i familjehem eller hem för vård eller boende. Placering kan 

göras med stöd av SoL 4:1, om barnets vårdnadshavare lämnar samtycke till vården, 

och om barnet fyllt 15 år, barnet lämnat samtycke. Om vårdnadshavarna eller den unge, 

när denne fyllt 15 år, inte samtycker till den vård som socialnämnden anser att den unge 

behöver, är LVU tillämplig. Vid beslut om vård med stöd av LVU har föräldrarna kvar 

sin juridiska vårdnad om barnen. Föräldrarnas bestämmanderätt över barnen begränsas 

dock i den omfattning som behövs för att LVU-vård ska kunna ges. 

 

Vård med stöd av LVU kan förekomma i två huvudfall, de s.k. miljöfallen och 

beteendefallen, som nämns i 2 § respektive 3 § LVU: 

 

1) 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;  

2) enligt 3 § LVU ska 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 ska också beslutas, om den som dömts till sluten 

ungdomsvård enligt BrB 31:1, vid verkställighetens slut bedöms vara i 

uppenbart behov av fortsatt vård, för att inte löpa sådan risk som avses i första 

stycket.  

 

LVU är en skyddslag som kompletterar Socialtjänstlagen och reglerar förutsättningarna 

för att tvångsvis vårda eller skydda ett barn eller ungdom.  

3.7 Förstahandsåtgärder 
Om en familj har problem försöker socialtjänsten i första hand finna lösningar så att 

barn kan bo hemma hos sina biologiska föräldrar. I de flesta fall lyckas föräldrar och 

socialtjänstemän komma överens om hur barns behov kan tillgodoses på det bästa sättet 

och utan att barn blir tvungna att skiljas från sin familj. Det är också möjligt att komma 

överens med föräldrarna om att placera barn i ett familjehem eller institution. Vården 

ska utformas att den främjar barnets samhörighet med de anhöriga och hemmiljön. 

Barn, som inte kan bo i sin egen familj, ska i första hand placeras in en annan familj – 

ett familjehem. Det gäller både de barn och unga som placeras på frivillig grund och de 

som placeras med tvång enligt LVU.  

 

Motiven utvecklas i förarbetena till Socialtjänstlagen, där det står att familjehemmen 

kan ge en vård som ligger nära ett normalt sätt att leva. Vård i ett familjehem är oftast 

överlägsen vård i institution p.g.a. den nära anknytning mellan familjehemsföräldrarna 

och barnet. Det är oftast en förutsättning för barnets utveckling till en trygg, harmonisk 

och välfungerande människa. De flesta barn som vårdas utanför hemmet bor också i 

familjehem. 
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3.8 Tvångsomhändertagande av barn och ungdomar 
Ibland lever ungdomar på ett sätt som kan skada deras utveckling. De använder droger 

eller begår kriminella handlingar och det kan vara omöjligt att ändra deras beteende i 

framtiden. Följande faktorer kan leda till att barn och ungdomar som har det mycket 

svårt hemma:  

 föräldrarnas missbruk  

 psykisk sjukdom  

 misshandel  

 övergrepp  

 allvarliga brister i den dagliga omvårdnaden. 

 

Socialsekreterarens uppgift är att försöka finna lösningar som kan hjälpa familjen. I 

vissa fall kan det förekomma att socialsekreteraren och barnet och/eller dess föräldrar 

inte är överens om att barnet behöver vård. Om alla försök att hitta en för barnet 

godtagbar lösning misslyckas, är socialsekreteraren skyldig att göra en utredning om 

barnet ska tvångsomhändertas enligt LVU.9  

 

Socialnämnden har till uppgift att följa vården av den som är tvångsomhändertagen. 

Detta sker genom rapportering från socialsekreteraren till nämnden. Vårdas 

barnet/ungdomen p.g.a. brister i hemmiljön, ska socialnämnden minst var sjätte månad 

överväga om vården ska fortsätta. Om barnet/ungdomen vårdas p.g.a. sitt eget beteende 

ska socialnämnden, var sjätte månad pröva om vården ska upphöra.  

3.9 Omedelbart omhändertagande  
Det kan uppstå situationer där förhållandena kring ett barn akut blir mycket allvarliga 

och att det inte går att förändra barnets situation på frivillig väg. Socialnämnden är då 

skyldig att se till att barnet eller ungdomen inte längre utsätts för fara och har då 

möjlighet att omedelbart omhänderta barnet och se till att det bor på ett ställe där det är 

skyddat från att fara illa. Då krävs det vidtagande av speciella åtgärder - omedelbart 

omhändertagande av barn och unga med stöd av bestämmelser i 6 § LVU: 

1) Det kan göras sannolikt att den unge behöver beredas vård i enlighet med LVU 

och  

2) Rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken att den unges 

hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan 

försvåras eller vidare åtgärder hindras.  

 

Detta påvisas i följande fall:  

 

KamR Göteborg 2011-10-10   6592-11 

Nämnden har inlett sin utredning till följd av anmälan från personal på barnens skola 

om misstänkt barnmisshandel efter att barnen berättat att de blir misshandlade i 

hemmet. De (Waris Sadik Ali och Bilad Barud) har även uppgett att de är rädda att 

ingen ska tro på dem och att de är rädda för att gå hem. Mamman (Jamilla Hassan 

Musse), förnekar att något våld har förekommit i hemmet och att barnen hittar på, 

samtidigt som hon numera uppger att hon är beredd att samverka med socialtjänsten på 

det sätt som behövs. Förvaltningsrätten anser dock, att det aldrig kan vara till barnens 

bästa att helt negligera de uppgifter som barnen lämnar, om det förekommer brister i 

hemförhållanden av något slag. Redan barnens berättelse om misshandel och deras 

upplevda rädsla måste vara tillräckligt för att samhället ska kunna ingripa och erbjuda 

barnen skydd. Förvaltningsrätten anser, att när man närmare utreder förhållanden kring 

                                                        
9 LVU 6 § 
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detta, behöver barnen vara omhändertagna, för att garantera att de får sina behov 

tillgodosedda. De uppgifter som framkommit i utredningen, utgör enligt 

förvaltningsrättens mening tillräcklig grund för antagande att det är sannolikt att barnen 

Waris och Bilads hälsa eller utveckling kan komma att skadas, på grund av förhållanden 

i hemmet. Rättens beslut om vård inte kan avvaktas, med hänsyn till risken för deras 

hälsa eller utveckling och att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller 

vidare åtgärder hindras. Därför fastställdes de underställda besluten. Kammarrätten 

insåg att det inte fanns skäl att frångå förvaltningsrättens bedömning.10  

 

KamR Stockholm 2011-10-04   5522-11 

Kammarrätten avslog överklagandet och fastställde förvaltningsrättens beslut 4752-11 

från 2011-09-20. Av nämndens utredning i målet framgår bland annat följande. Två 

syskon (Kevin Clarke och Jamie Clarke) aktualiserades hos socialtjänsten mars 2010 

efter anmälan om övergrepp på systern och om brister i hemmiljön. Vid husrannsakan 

konstaterades nästintill misärliknande förhållanden i hemmet, vilket anmäldes till 

socialtjänsten. Socialtjänsten avslutade sin utredning utan insatser, då föräldrarna 

(Jörgen Clarke och Magdalena Clarke) inte samtyckte till erbjudna stödinsatser. Åtal 

väcktes inte, på grund av att den tekniska bevisningen inte var tillräckligt. Våren 2011 

inkom ny anmälan att systern på nytt berättat om övergreppen i det biologiska hemmet. 

Den 18 augusti 2011 inkom anmälan från överläkare Steven Lucas, efter undersökning 

av systern, som visade på skador, vilket förstärkte hennes utsaga om övergreppen. I 

förhör har systern berättat om övergreppen som hon och en av bröderna utsatts för av 

fadern. Hon har uttryckt oro över att hennes bröder bor kvar hos de biologiska 

föräldrarna. Fadern är häktad sedan den 9 september 2011. Med hänsyn till vad som 

hittills framkommit i målet finner förvaltningsrätten att det är sannolikt att Kevin och 

Jamie behöver beredas vård med stöd av LVU och att rättens beslut inte kan avvaktas 

med hänsyn till risken för deras hälsa eller utveckling.11  

3.10 Placering av barnet/ungdomen. Planering och uppföljning  
Oftast kommer barnet/ungdomen först till ett utrednings-/behandlingshem. Ibland 

förekommer det att vården först inleds på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, då 

det finns behov av barnpsykiatrisk utredning/behandling. Det finns behandlingshem 

som har möjlighet att låsa in ungdomar som behöver stå under särskilt noggrann tillsyn 

under en kortare tid. Det kan röra sig om två månader men kan förlängas under speciella 

omständigheter. Socialnämnden strävar efter att placera barn/ungdomar så nära hemmet 

som möjligt. Ibland är det ont om platser på behandlingshemmen och det förekommer 

att barn/ungdomar placeras långt hemifrån. Barn och ungdomar som är 

tvångsomhändertagna kan också placeras i familjehem.  

 

När ett barn behöver placeras i ett annan hem än det egna, utförs en vårdplan för den 

vård som socialnämnden avser att anordna. Enligt SoL 11:1 ska sådan plan även ta upp 

åtgärder och insatser som andra huvudmän har ansvar för. Sådan plan ska kunna bidra 

till genomtänkta placeringar samt ett bättre underlag vid övervägande om fortsatt vård. 

Vårdplan kan också skapa tydlighet när det gäller olika huvudmäns ansvar. Detta 

förutsätter samverkan med andra huvudmän vid utformningen av planen och 

samordning av nödvändiga insatser. Vårdplanen är ett planerings- och 

uppföljningsinstrument att konstruera och revidera under vårdtiden, att den 

kontinuerliga uppföljningen av vården blir en angelägenhet för alla inblandade. 

                                                        
10 KamR 6592-11 
11 KamR 5522-11 
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Vårdplanen ligger till grund för de halvårsvisa uppföljningar av vården som görs enligt 

bestämmelser i SoL 6:8 och 13 § LVU.  

 

Vårdplanen kan revideras av ansvarig handläggare i samråd med vårdnadshavaren, 

barnet/ den unge och vårdgivare. Om vårdnadshavarna, och i förekommande fall den 

unge, inte går med på föreslagna ändringar, kan det, vid en placering enligt 

socialtjänsten, bli nödvändigt att ta ställning till om barnet måste omhändertas med stöd 

av LVU eller om placeringen kan upphöra.  

Det förekommer att föräldrarna/vårdnadshavare blir osams, vilket oundvikligt påverkar 

placerade barn, i detta fall ska barnens bästa vägas, sådan situation illustreras i följande 

fall: 

 

KamR Sundsvall 2012-02-14  2737-11 

Frågan i målet var begränsad tillämpligheten av placeringarna av två syskon (Amadeus 

Michael Björk och Kim Björk) i familjehemmet i Hjuken. De omständigheter som kan 

medföra att socialnämndens placeringsbeslut är olämpliga, är först och främst 

uppgifterna från vårdnadshavarna om att det skulle förekomma misshandel i 

familjehemmet, men också den konflikt som finns mellan dem och 

familjehemsföräldrarna. Av utredningen framgick att socialnämnden har agerat med 

anledning av uppgifterna om misshandel, men att nämnden inte kunnat finna något som 

tyder på att misshandel förekommit. Vid den läkarundersökning av en av pojkarna som 

företogs den l september 2011, med anledning av föräldrarnas misstankar, kunde inga 

yttre tecken på misshandel ses. Även om själva förekomsten av misstanke, om att ett 

barn utsätts för misshandel i ett familjehem, kan motivera att barnet flyttas från hemmet, 

finner kammarrätten att det som kommit fram inte utgör skäl för en ändrad placering av 

barnen. Vid denna bedömning har kammarrätten beaktat, förutom avsaknaden av yttre 

tecken på misshandel, att båda syskonen själva vill bo kvar i familjehemmet trots de 

uppgifter som de lämnat. Av utredningen framgår vidare att det finns djupgående 

motsättningar och samarbetsproblem mellan å ena sidan vårdnadshavarna (Mikael Björk 

och Ingela Hedman) och å andra sidan familjehemsföräldrarna. Dessa motsättningar 

riskerar att inverka negativt på pojkarna eftersom barnen kan hamna i 

lojalitetskonflikter och kontakten med föräldrarna kan komma att försvåras. Detta måste 

dock vägas mot barnens intresse av struktur och förutsägbarhet i tillvaron som talar mot 

en flyttning. Vid en samlad bedömning fann därför kammarrätten att inte heller vad som 

framkommit om motsättningarna, och de negativa konsekvenser som detta i sin tur kan 

befaras medföra för syskons del, innebär att socialnämndens placeringsbeslut är 

olämpliga. Här har hänsyn tagits till bl.a. den positiva utveckling som Amadeus Michael 

och Kim Björk genomgått sedan de placerades i familjehemmet och att annat inte 

framkommit än att de funnit sig väl till rätta där.12 

3.11 Risk- och skyddsfaktorer 
Forskare har inte lyckats identifiera orsaker till vårdnadshavares vanvård eller fysiskt, 

sexuellt eller känslomässigt förgripande på ett barn. Däremot har forskning funnit 

faktorer som medför att ett barns fysiska och psykiska tillstånd försämras, så kallade 

riskfaktorer.  

 

”Långtidsstudier som följt upp barn, som vuxit upp under mycket svåra förhållanden, 

förklarar att barnets egna förmågor såsom exempelvis begåvning och temperament 

tillsammans med goda relationer till andra vuxna utanför familjen och stöd att hantera 

svåra upplevelser samt en upplevelse av kontinuitet och sammanhang, är skyddande 

                                                        
12 KamR 2737-11 
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faktorer. Klevens & Whitaker (2007)13 har redovisat en indelning av riskfaktorer enligt 

den socioekologiska modellen där antagandet är att riskfaktorer från fyra olika 

interagerande nivåer (individnivå, familjenivå, närsamhälle samt på en övergripande 

samhällsnivå) troligen bidrar till uppkomst av övergrepp eller försummelse.  

 

Annerbäck m.fl.14 (2010) redovisar exempel på riskfaktorer indelade i olika områden på 

ett liknande sätt, men inkluderar även specifika faktorer relaterade till barnet. Till 

exempel i form av barnets ålder (yngre barn löper större risk att utsättas för övergrepp), 

kön samt om barnet har någon form av funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. 

Exempel på riskfaktorer på individnivå är ålder, dålig anknytning, emotionell 

instabilitet, kognitiva begränsningar, dålig självkänsla, orealistiska förväntningar, 

bristande empatisk förmåga, bristande sociala färdigheter, missbruk, nedstämdhet, 

psykisk sjukdom och bristande föräldraförmågor inklusive bristande kunskap om 

föräldraskap. 

 

På familjenivå har sociala och ekonomiska riskfaktorer som innebär att familjen utsätts 

för en pressad livssituation identifierats. Det kan handla om till exempel fattigdom, 

arbetslöshet, familjekonflikter inklusive familjevåld och stress. Andra riskfaktorer 

hänförs till brister i det närliggande sociala nätverket runt familjen vilket kan leda till 

att familjen blir socialt isolerad och att man inte får stöd. Även brister beträffande utbud 

och tillgänglighet av social service (inklusive hälsovård) till barnfamiljer betraktas som 

riskfaktorer.  

 

Beträffande orsaker bakom bristande omsorgsförmåga är det dock sannolikt att 

orsaksfaktorer samvarierar d.v.s. riskfaktorer som kan knytas till både vårdnadshavaren 

och barnets egna psykiska och intellektuella resurser samt familjens sociala och 

ekonomiska förhållanden.”15 

 

”En grundläggande teori inom den sociala barn- och ungdomsvården är 

utvecklingsekologin, som utvecklades av den amerikanske psykologen Urie 

Bronfenbrenner16.  

 

Enligt det utvecklingsekologiska synsättet sker barns och ungas utveckling i ett 

sammanhang och i samspel med omgivningen. I modellens centrum finns barnet i sin 

närmiljö (mikronivån). Allteftersom barnet växer upp kommer det successivt att ingå i 

flera närmiljöer – förskola, skola, grannskap och kamratgrupp. Mellan dessa närmiljöer 

pågår ett samspel, och relationerna mellan dem bildar i sig ett system (mesonivån). Det 

är viktigt för barnets utveckling att föräldrarna, förskolan, skolan, socialtjänsten m.fl. 

kan samverka på ett positivt sätt. Det finns områden som barnet inte har direktkontakt 

med (exonivån) men som ändå är av betydelse för barnets utvecklingsmöjligheter. Det 

kan vara föräldrars arbetsmiljö och arbetsförhållanden, den kommunala barn- och 

ungdomspolitiken, socialtjänstens organisation eller det enskilda socialkontoret. Allt 

                                                        
13 www.aifs.gov.au/nch/pubs/sheets/rs11/index.html 
14 Annerbäck EM, Wingren G, Svedin CG, Gustafsson PA. Prevalence and 

characteristics of child physical abuse in Sweden: findings from a population- 

based youth survey. Acta Paediatrica 2010; DOI: 10.1111/j.1651- 

2227.2010.01792.x. 
15 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18435/2011-9-14.pdf sida 10 
16 Bronfenbrenner U. Ecology of the family as a Context for human development. 

Dev Psychol 1986; 22, 723-42. 

Commented [MP1]: Jättelångt (för långt) citat. Behöver 
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detta samspelar i sin tur med förhållanden på makronivå, till exempel lagstiftning, 

samhällsekonomi och politiska ideologier.”17 

 

Utifrån ett utvecklingsekologiskt synsätt måste såväl utredning som uppföljning av 

insatser inbegripa tre områden: 

• Barns behov 

• Föräldrars förmåga 

• Faktorer i familj och miljö. 

 

Varje barns utveckling bestäms av dess individuella egenskaper, i samspel med många 

andra faktorer. För att skapa sig en uppfattning om ett barns situation måste 

socialsekreteraren ta hänsyn till både föräldrarnas förmåga och den omgivande miljön 

där barnet växer upp. Miljöfaktorer påverkar både barnets utveckling och föräldrarnas 

förmåga att tillgodose barnets behov. Det finns t.ex. klara samband mellan 

socioekonomisk utsatthet och sannolikheten att barn och unga inte utvecklas väl. 

Forskning har också visat att föräldrars oförmåga att tillgodose sina barns behov i olika 

grad kan kompenseras av släkt och övrigt nätverk, t.ex. personer i skola och i familjens 

närmiljö som kan ge socialt stöd och vara alternativa förebilder.  

 

Under sin uppväxt behöver barn och unga klara av en rad utvecklingsuppgifter. Barnets 

viktigaste utvecklingsuppgift under det första levnadsåret är att få en bra kontakt med 

föräldrarna eller andra personer som träder i föräldrarnas ställe. Under de första åren 

står även utvecklingen av kognitiva, språkliga och fysiska färdigheter i förgrunden. 

Längre fram under barnaåren blir den sociala utvecklingen alltmer betydelsefull. Under 

ungdomsåren jämkas motsättningarna mellan beroende och oberoende på det sociala 

och känslomässiga planet. Små barn tar skada av omsorgssvikt, det vill säga när 

föräldrarna inte förmår ge barnet adekvat omsorg och beskydd. Det påverkar barnets 

förmåga att lösa för åldern viktiga utvecklingsuppgifter. När barn klarar sig ”mot alla 

odds”, kan det enligt teorier om risk- och skyddsfaktorer, t.ex. bero på barnets 

individuella egenskaper, att det funnits goda relationer till andra vuxna än föräldrarna 

och tillgång till kompenserande miljöer i skola, grannskap, föreningsverksamhet eller 

fritidsaktiviteter.  

 

Barnets individuella egenskaper kan vara genetiska förutsättningar, temperament, 

sårbarhet, eventuella hälsoproblem eller funktionshinder. Social kompetens, ett gott 

självförtroende och ett lugnt temperament ökar ett utsatt barns förmåga. Många barn 

växer upp i riskabla miljöer, lever under hög konstant stress, upplever familjevåld etc. 

Tonåringar kan genom sitt eget riskbeteende ha försatt sig i traumatiserade situationer.  

 

Socialtjänsten behöver därför i utredning och uppföljning vara uppmärksam på 

förekomsten av symtom på posttraumatiskt stresstillstånd (PTSD) eller andra psykiska 

problem, och överväga om det finns behov av samverkan med barn- och 

ungdomspsykiatrin för utredning och bedömning. De flesta barn som har det svårt, 

uttrycker detta på något sätt och tecken på anpassningsproblem visar sig ofta om man 

utreder dem noggrant. Men det händer att inga tecken finns. Socialsekreterare behöver 

kunskaper om vad avvikelser hos barn och unga i en viss ålder kan innebära, för att 

kunna bedöma om barnet är i behov av enbart stödjande insatser eller mer omfattande 

och ingripande insatser. 

  

                                                        
17 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9410/2006-101-6_20061016.pdf s. 21 

Commented [MP2]: Samma som ovan. Citatet är för långt. 
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4 Barn och ungdomar som begår brott 

Socialnämndens uppgift är att bland annat verka för att barn och ungdom växer upp 

under trygga och goda förhållanden och ska med särskild uppmärksamhet följa 

utvecklingen hos barn och ungdom som har visat tecken på en ogynnsam utveckling.  

 

Nämnden ska också i samarbete med familjen sörja för, att barn och ungdomar som 

riskerar att utvecklas ogynnsamt, får det skydd och stöd de behöver, enligt SoL 5:1. 

Nämnden har alltså ett ansvar för att uppmärksamma dessa barn och ungdomar och vid 

behov motivera dem och deras föräldrar att ta emot erbjudna insatser. Bestämmelsen 

syftar till att lyfta fram socialtjänstens ansvar för barn och ungdomar, framförallt för 

ungdomar med missbruksproblem och för unga lagöverträdare. Syftet är också att 

motverka tendenser till att ungdomar i ökande utsträckning döms till påföljder inom 

kriminalvården. Gruppen barn och ungdomar som socialnämnden har ett särskilt ansvar 

för, omfattar unga upp till 20-årsåldern. Socialnämnden har det övergripande 

samhälleliga ansvaret för de ungas sociala situation. Därmed ansvarar nämnden, så långt 

det är möjligt, för vården av unga som begår brott. Med vård menas såväl vård i öppna 

former som heldygnsvård. En viktig uppgift för socialnämnden i detta sammanhang är 

också att stödja föräldrar i att sätta adekvata gränser för sina ungdomar.18 

 

Med brottslig verksamhet avses i LVU inte rena bagatellförseelser och inte heller 

enstaka andra brott som inte är av allvarlig art. Det är först om brottsligheten visar en 

sådan bristande anpassning till samhällslivet att det kan behövas ett vård- och 

behandlingsbehov, som LVU kan bli aktuell att tillämpa. Med socialt nedbrytande 

beteende avses bland annat att den unge begått ett eller ett par allvarliga brott utan att 

det kan anses som brottslig verksamhet. I båda fallen anses beteenden kunna innebära 

en påtaglig risk för att den unges hälsa och utveckling skadas.19 

 

I nedanstående rättsfall illustreras åtgärder som vidtagits på grund av barnets beteende 

och i barnets intresse.  

 

KamR Stockholm 2013-01-14 

Kammarrätten avslog överklagandet och fastställde förvaltningsrättens beslut 27193-12 

från 2012-12-27. I nämndens utredning anges bl.a. följande. Mohammed Bouhmame är 

asylsökande och varit placerad på tre boenden. På de två senaste har han inte fått stanna 

kvar därför att han varit berusad och bråkig. Under perioden den 7 och 14 december 

2012 har Mohammed varit på behandlingshem. Vid hemkomsten till Stockholm möttes 

han av personal från stödboendet som körde honom hem. Efter ett dygn försvann han 

och gick inte att komma i kontakt med. När personal på stödboendet sedermera 

påträffade honom med alkohol bedömde personalen att de inte längre kunde ta hand om 

Mohammed. Av socialjouren erbjöds han ett annat boende till vilket han tackade nej. 

Till socialsekreterare uppgav Mohammed att han ville ha ett boende där han kunde 

komma och gå som han ville, att han inte var villig att underkasta sig behövlig vård 

samt att han inte hade alkoholproblem och kunde sluta dricka när han ville. Därefter 

påträffades Mohammed berusad på nytt och kördes därför till akuten. 

Förvaltningsrättens ansåg det sannolikt att Mohammed Bouhmame är kunde komma att 

behöva beredas vård med stöd av LVU. Utredningen i målet gav vidare stöd för 

                                                        
18 SoL 5:1 
19 LVU 3§ 
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bedömningen att rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för 

hans hälsa eller utveckling. Därför fastställdes det underställda beslutet.20 

4.1 Socialtjänstens och de rättsvårdande myndigheternas roll 
Samhället har en viktig uppgift när det gäller ungdomar som begår brott - samhället ska 

reagera på brotten. Medan socialnämndens insatser utgår från den unges behov av skydd 

och stöd, ska de rättsvårdande myndigheternas insatser markera att samhället tar avstånd 

från den brottsliga verksamheten, själva brottet. Det bör understrykas att socialtjänsten 

och de rättsvårdande myndigheterna har ett gemensamt intresse av att förhindra och 

motverka brott. Att olika myndigheter har ansvar för påföljdssystemet för unga 

lagöverträdare förutsätter en väl fungerande samverkan dem emellan. Ett bra samarbete 

dem emellan kan leda till att det blir tydligt för den unge att insatser inom socialtjänsten 

och rättsväsendet ingår i en integrerad helhet. 

 

Långt ifrån alla barn och ungdomar som misstänks för, eller har begått brott, har behov 

av insatser från socialnämndens sida för att inte fortsätta begå eller återfalla i brott. 

Nämndens uppgift är dock att så långt som det är möjligt identifiera de pojkar eller 

flickor som riskerar att utvecklas ogynnsamt på grund av brottslig verksamhet. 

Ungdomar som begår brott löper en risk att utvecklas ogynnsamt. Det är socialtjänsten 

som bäst anses kunna ge unga och deras vårdnadshavare det stöd och den hjälp som de 

behöver för att den unge inte ska utveckla en allvarlig problematik eller kriminell 

karriär. 

 

Påföljdssystemet för unga lagöverträdare bygger därför på principen att barn och unga 

som gjort sig skyldiga till brott i första hand ska få insatser inom socialtjänsten. När det 

gäller barn och unga som inte fyllt 15 år och som begår brott vilar hela ansvaret för att 

vidta åtgärder på socialtjänsten. För unga mellan 15 och 20 delas detta ansvar mellan 

socialtjänsten, polis, åklagare och domstol samt i allvarligare fall på kriminalvården. 

Socialtjänsten har dock en skyldighet att uppmärksamma och tillgodose de ungas 

individuella vård- och behandlingsbehov utifrån principen om barnets bästa. Detta 

gäller oavsett vilka ingripanden från polis, åklagare eller domstolens sida som kan vara 

aktuella. 

4.2 Socialnämndens ansvar för unga brottsoffer 
Socialnämnden har även ett ansvar för att den som utsatts för brott och dennes 

närstående får stöd och hjälp i enlighet med SoL 5:11. Omgivningens stöd och 

inställning är av stor betydelse för hur barn och unga hanterar att bli utsatta för brott. 

Forskning visar att ett bra bemötande, stöd och adekvat information betyder mycket för 

såväl återhämtningen som för brottsutredningen och för brottsoffrets fortsatta 

medverkan i rättsprocessen. Även medling kan ge positiva effekter för brottsoffer. 

 

Unga som har blivit utsatta för skrämmande eller traumatiska händelser behöver få ett 

bra bemötande och ett kompetent stöd att de kan gå vidare i sina liv på ett konstruktivt 

sätt. Detta är en angelägen uppgift för alla vuxna som möter dessa unga människor. 

Särskilda stödcentrum för unga brottsoffer, som utvecklats i flera kommuner i landet, är 

ett sätt för kommunerna att uppfylla sitt ansvar och erbjuda unga brottsoffer ett 

kompetent stöd. Gränsen mellan vem som är brottsoffer och vem som är gärningsman är 

många gånger suddig. Barn och unga som begår brott har t.ex. själva ofta varit utsatta 

för brott. Ungdomar är den åldersgrupp som är mest utsatt för stöld och våldsbrott. En 

stor del av det våld som ungdomar utsätts för inträffar i skolan eller på skolgården samt 

                                                        
20 KamR 211-13 
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under fritiden t.ex. på gatan, på en fritidsgård eller på disco. Vanligtvis är 

gärningsmännen jämnåriga. 

 

Generellt sett utsätts pojkar oftare för någon form av stöldbrott än flickor. Pojkar utsätts 

även oftare än flickor för såväl grövre som lindrigare våldshandlingar. Däremot utsätts 

pojkar och flickor i ungefär lika stor utsträckning för hot som innebär att de känner sig 

rädda. Risken att utsättas för brott är vidare större bland dem som uppger att de själva 

har begått brott. 

 

Brott mot unga tas inte alltid på allvar, varken av andra ungdomar eller av deras 

omgivning. Ungdomar som till stora delar vistas i miljöer där våld, hot och trakasserier 

förekommer tenderar ibland att betrakta detta som något ”normalt” som man måste 

försöka hantera. Konsekvenserna av att bli utsatt för ett brott kan vara särskilt allvarliga 

för unga och sätta djupa spår hos den som drabbas. En direkt följd av att bli utsatt för 

brott är vanligtvis en traumatisk kris, som är känslomässigt överväldigande och kan ta 

sig både fysiska och psykiska uttryck. Oro för att bli utsatt för brott igen och rädslan att 

träffa gärningsmannen kan få stor inverkan på ungdomars liv. Denna rädsla kan vara 

påtaglig lång tid efter brottet. Ungdomstiden är ett känsligt skede i livet och att då bli 

utsatt för brott kan innebära extra svårigheter. För en ung person kan känslor av 

maktlöshet och rädsla bli övermäktiga att bära. Det finns även en risk för att den utsatte 

tar till droger eller hanterar känslorna på andra destruktiva sätt. Det är t.ex. inte ovanligt 

att ungdomar riktar sin ilska mot sig själv eller agerar ut hat- och hämndkänslor genom 

att utsätta andra för våld och själva blir gärningsmän. 

4.3 Huvudprinciper inom påföljdssystemet  
Påföljdssystemet för unga lagöverträdare präglas av synsättet att unga lagöverträdare 

ska särbehandlas straffrättsligt och så långt det är möjligt hållas utanför kriminalvården. 

För handläggningen av ungdomsmål gäller därför speciella bestämmelser redan från det 

att en anmälan om ett misstänkt brott görs till polisen. Förhör med någon som är under 

18 år bör t.ex. hållas av en person med särskild kompetens för uppgiften enligt FUK21 8 

§. Polis, åklagare och domstol ska agera snabbt vilket förutsätter ett nära samarbete 

mellan de berörda myndigheterna. Både den unges vårdnadshavare och företrädare för 

socialtjänsten förutsätts medverka. I lagen om unga lagöverträdare, LUL, regleras hur 

polis, åklagare och domstol ska handlägga mål och ärenden om brott där den misstänkte 

inte har fyllt 21 år. I övrigt gäller rättegångsbalkens regler. De särskilda reglerna för 

unga lagöverträdare har funnits under hela 1900-talet och bygger på tanken att barn och 

ungdomar inte har de kunskaper om samhällets normer som vuxna förutsätts ha. Barn 

och unga som begår brott är ofta socialt utsatta och har själva varit utsatta för brott och 

har ett särskilt behov av stöd och hjälp. 

 

4.3.1 Genomförda reformer 
Sedan 1960-talet har påföljdssystemet för unga som begår brott varit föremål för ett 

flertal reformer. Ett tema i reformerna är att samhället måste reagera kraftfullt och 

tydligt mot ungdomsbrottsligheten. Rättsväsendet måste handlägga ungdomsmål 

skyndsamt att tiden mellan brott och reaktion blir så kort som möjligt. Ett annat centralt 

tema är att påföljdssystemet för unga lagöverträdare bör vara mer likt det som gäller för 

vuxna.  

 

Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare trädde i kraft den 1 januari 

1964. En av grundtankarna var att unga lagöverträdare i så stor utsträckning som möjligt 

                                                        
21 Förundersökningskungörelse (1947:948) 
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skulle hållas borta från domstolsprocessen. Vid reform år 1988 infördes krav på 

skötsamhet för den som meddelades åtalsunderlåtelse. 

Vid ungdomsmålsreform år 1995 skärptes reglerna för åtalsunderlåtelse. Då kom också 

bestämmelser om att involvera den unges vårdnadshavare i rättsprocessen, att öka 

socialnämndernas medverkan och ökade krav på skyndsamhet i handläggningen.  

 

Genom reform år 1999 ville man stärka de straffrättsliga principerna om att 

överlämnandepåföljden skulle vara förutsebar, stå i proportion till brottet och vara 

konsekvent. Principen att unga lagöverträdare ska hållas utanför kriminalvården 

kvarstod dock. Överlämnandepåföljden till vård inom socialtjänsten förtydligades och 

möjligheten att utdöma ungdomstjänst som en tilläggssanktion till 

överlämnandepåföljden infördes. I brottsbalken infördes en bestämmelse om att ett 

överlämnande till vård inom socialtjänsten endast får göras om de planerade åtgärderna 

kan anses vara ”tillräckligt ingripande” med hänsyn till brottets svårhetsgrad, art och 

den tilltalades tidigare brottslighet, stadgas det i BrB 31:1. Detta innebar bl.a. ökade 

krav på tydlighet i socialnämndens yttrande och vårdplaner i förhållande till brottet. 

Enligt SoL och LVU var det dock fortfarande barnets och den unges behov av vård som 

skulle ligga till grund för bedömningen. Vidare infördes sluten ungdomsvård22 som en 

ny frihetsberövande påföljd. Denna påföljd är avsedd att ersätta fängelsestraffen för dem 

i åldersgruppen 15–17 år. 

 

Reform år 2007 syftar till att utveckla påföljdssystemet för unga lagöverträdare. 

Reformen får en tydligare inriktning på att motverka fortsatt kriminalitet genom tydliga 

reaktioner på brottet. Principerna om förutsebarhet, proportionalitet och konsekvens ska 

beaktas i påföljderna för unga, men samtidigt anpassas till den unges behov och vara 

tydliga och pedagogiska. Vidare är det enligt reformen viktigt att beakta pojkars och 

flickors olika villkor och behov. Ett viktigt inslag i reformen är att antalet bötesstraff för 

unga lagöverträdare ska minska. Avsikten är att även tillämpningen av åtminstone korta 

fängelsestraff för unga ska minska. Överlämnandepåföljden till vård inom socialtjänsten 

bytte namn till ungdomsvård och avgränsades. För att dömas till ungdomsvård ska den 

unge ha ett särskilt behov av vård eller av annan åtgärd från socialtjänstens sida. 

Ungdomstjänst infördes som en ny, fristående påföljd för unga lagöverträdare som 

kommunerna är skyldiga att administrera. Från den 1 januari 2008 är det obligatoriskt 

för kommunerna att kunna erbjuda medling med anledning av brott när gärningsmannen 

är under 21 år. 

 

4.3.2 Straffrättsliga principer 
De klassiska straffrättsliga principerna om förutsebarhet, proportionalitet och 

konsekvens har i de senaste reformerna fått allt större genomslagskraft i 

påföljdssystemet för unga lagöverträdare. Principerna innebär också att det ska finnas en 

balans mellan brottet och samhällets reaktion på detta samt ett krav på att den dömde 

ska rätta sig efter de regler som gäller och efter de beslut som meddelas samt att ett brott 

mot regeln eller beslutet ska följas av en reaktion. 

 

Utvecklingen inom straffrätten har medfört att gärningens straffvärde fått större 

betydelse för straffmätningen. Handlingen, handlingens konsekvenser, skulden och 

brottets svårighetsgrad är de faktorer som bestämmer straffvärdet. En handling ska 

bestraffas för att den är straffvärd och det ska råda proportionalitet mellan brottet och 

straffet. Det innebär att brottets svårighetsgrad ska avspegla sig i straffets stränghet. 

Samhällets reaktion bör vara mer ingripande ju allvarligare brottet är. 

                                                        
22 Sluten ungdomsvård – påföljd för brott för unga lagöverträdare som alternativ till fängelse enligt LSU. 
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Behandlingstanken har inte helt övergivits för unga lagöverträdare, vilket kommer till 

uttryck i att socialnämnden har en central roll när barn och ungdomar begår brott. Rätt 

anpassad vård och behandling inom socialtjänsten anses bättre kunna motverka fortsatt 

kriminalitet än samhällets reaktioner som har straffvärdet som ensam grund. Däremot 

har utvecklingen inom straffrätten lett till att förutsättningarna för överlämnade till vård 

inom socialtjänsten skärpts. 

 

Principen om förutsägbarhet kan inte tillämpas fullt ut, men det anses vara möjligt att i 

rimlig utsträckning förutse vilken vård eller vilka åtgärder socialnämnden planerar att 

vidta. Detta är möjligt genom regler om att socialnämndens yttranden förutsätts 

innehålla ett kontrakt eller en plan för vården. 

 

Principen om proportionalitet uppnås genom krav på domstolen att på ett mer uttalat sätt 

överväga om socialnämndens insatser är tillräckligt ingripande med hänsyn till brottets 

svårighetsgrad, art och den unges tidigare brottslighet. För att tillgodose kravet på 

proportionalitet har domstolen möjlighet att, förutom att ge böter, förena påföljden med 

ungdomstjänst. 

 

Principen om konsekvens tillgodoses genom en tydligare uppföljning av påföljden. 

Regler har införts om att socialtjänsten är skyldig att informera åklagaren om den 

planerade vården inte kommer till stånd eller av någon anledning avbryts. 

 

När ungdomar som har begått brott ställs till ansvar för brottet ska således två centrala 

synsätt baserade på olika principer förenas, brottets art och svårighetsgrad kontra den 

unges behov av sociala insatser. Socialtjänsten och domstolarna ingår i ett 

påföljdssystem, där olika regelverk måste balanseras mot varandra. När socialtjänsten 

ingriper måste den utgå från den unges vårdbehov, baserat på hans eller hennes aktuella 

sociala situation och utifrån vad som är bäst för att han eller hon inte ska utvecklas 

negativt i framtiden. Brottet och det som hänt i det förflutna saknar självständig 

betydelse för socialtjänstens bedömning. Domstolens bedömning rör ett brott som har 

ägt rum. Brottets allvar ska avspeglas i straffets obehag. När domstolen bestämmer 

påföljd upprätthålls och balanseras de straffrättsliga principerna mot hänsyn till den 

unges mognad, begränsade erfarenhet och särskilda förhållanden. 

 

4.3.3 Principen om barnets bästa 
FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, utgör en ledstjärna i allt 

lagstiftnings- och myndighetsarbete som är inriktat mot eller har avgörande betydelse 

för barn. Barnets bästa måste komma i första hand vid alla åtgärder som rör den unge, 

vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, 

administrativa myndigheter eller lagstiftande organ. För att säkerställa barnets 

rättigheter enligt barnkonventionen krävs en kombination av åtgärder i form av 

lagstiftning, administrativa åtgärder, upplysning och opinionsbildning. 

 

Principerna om barnets bästa och om barnets rätt att komma till tals och få sin åsikt 

beaktad med hänsyn till ålder och mognad, har t.ex. förts in i SoL och LVU. 

 

Barn som misstänks för, eller befunnits skyldiga till, att ha begått brott ska behandlas på 

ett sådant sätt som främjar barnets känsla för värdighet, som inte kränker barnets känsla 

för respekt utan stärker det. Hänsyn måste tas till barnets ålder och till önskvärdheten att 

främja att barnet återanpassas i samhället.  
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Barns bästa är ett relativt begrepp och som betyder olika saker för olika människor 

beroende på hur barns behov uppfattas av dem. Begreppets innebörd förändras över tid i 

takt med att ny kunskap växer fram och värderingar i samhället förändras.  

Synen på barn förändras i takt med samhällets värderingar. På samma sätt är även synen 

på brott, brottslingar och samhällets reaktioner på brott i ständig förändring. Om brottet 

istället för barnets behov står i fokus för beslut om ingripanden kan det uppstå en 

konflikt mellan att sätta barnets bästa i första rummet och att värna andra viktiga 

samhällsintressen. Principen om barnets bästa innebär att konsekvenserna av olika 

beslutsalternativ för barnet måste bedömas innan ett beslut fattas. Barnets bästa är inte 

alltid avgörande för vilket beslut som fattas, men ska alltid beaktas, utredas och 

redovisas. Underlaget för att bedöma vad som får anses vara barnets bästa får man 

genom väga samman det man vet om barn genom forskning och erfarenhet och det man 

får veta genom att lyssna på barnet. 

4.4 Barnets rätt till delaktighet  
Enligt barnkonventionen har barn rätt till delaktighet och inflytande i alla frågor som 

gäller dem. Barnets åsikter ska anses vara betydelsefulla i förhållande till barnets ålder 

och mognad (artikel 12). Denna artikel är en av grundstenarna i barnkonventionen.23 

 

Barnets rätt till delaktighet innebär att barnet har rätt till fortlöpande information, rätt att 

komma till tals och rätt till inflytande. I barnets rätt att komma till tals ligger att barnet 

ska få tillräcklig information och få hjälp med att förstå konsekvenserna av olika 

ageranden och beslutsalternativ. För att artikeln ska kunna tillämpas i praktiken 

förutsätts att barnen får reella möjligheter att komma till tals och bli lyssnade på, inte 

minst viktigt är det vid rättprocesser. För rättskipningen av ungdomsbrottslighet finns 

minimistandardregler antagna av FN24. I barnkonventionens artikel 14 understryks att 

en brottmålsprocess ska främja den unges bästa och ske i en atmosfär av förståelse, 

vilket ska göra det möjligt för den unge att delta och fritt uttrycka sig själv. 

 

Brottsförebyggande rådet, Brå, och Barnombudsmannen, BO, har lyft fram frågan om 

ungas möjligheter att komma till tals i en brottmålsrättegång. I en studie av en Brå25 

rapport intervjuades några ungdomar om hur de upplevt sin rättegång. Där framkommer 

att de unga inte alltid förstår vad som händer och vad som sägs. De upplevde också att 

de inte lyckades komma till tals på det sätt som de skulle ha önskat. BO har också belyst 

frågan och givit förslag på åtgärder för att stärka barnperspektivet i brottmålsprocessen. 

Det handlar t.ex. om att använda ett språk som ungdomen kan förstå, att förbereda den 

unge på vad som kommer att hända i rättssalen och att all information kan behöva 

upprepas och förklaras vidare. 

 

Ansvaret för att försäkra sig om, att den unge ges möjlighet att delta i och att komma till 

tals under hela brottmålsprocessen, vilar på alla vuxna som är involverade – poliser, 

åklagare, domare, socialsekreterare, juridiska ombud och vårdnadshavare. 

 

Brottsoffermyndighetens rättegångsskola vänder sig främst till brottsoffer, och visar 

bl.a. hur en rättegång går till. Rättegångsskolan på webben riktar sig i första hand till 

brottsoffer som kallats till rättegång som målsägande, men även vittnen, tilltalade och 

                                                        
23 http://unicef.se/barnkonventionen 
24 http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/90/25/86f41911.pdf 
25http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800017214/2002_18_sju_ungdomar_om_sin_ratte

gang.pdf 

 

http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800017214/2002_18_sju_ungdomar_om_sin_rattegang.pdf
http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800017214/2002_18_sju_ungdomar_om_sin_rattegang.pdf
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anhöriga kan ha användning av den. Den kan också användas av skolelever och andra 

som vill lära sig mer om rättsprocessen. 

 

4.5 Utredning, analys och bedömning 
Att utreda barn och unga, som visar tecken på ett normbrytande beteende, skiljer sig i 

princip inte från att utreda barn som far, eller misstänks, fara illa på grund av 

förhållanden i hemmet. Många gånger gäller sådana utredningar samma barn och unga. 

I båda fallen är det lika angeläget att barnets eller den unges förhållanden utreds på ett 

sådant sätt att socialnämnden kan identifiera de barn och unga som behöver nämndens 

stöd och skydd för att inte fara illa eller utvecklas ogynnsamt. En utredning borde dock 

inte göras mer omfattande än vad som krävs av omständigheterna i ärendet, men den 

måste dock vara tillräckligt omfattande för att kunna leda till ett korrekt beslut. 

 

Det är viktigt att i en sådan utredning även lyfta fram föräldrarnas situation och 

förhållande och nätverkets möjligheter att stötta den unge. En av grundprinciperna i 

socialtjänstens arbete med barn och unga är helhetssynen. Denna princip står i 

överensstämmelse med det utvecklingsekologiska synsättet. Utifrån ett 

utvecklingsekologiskt synsätt måste såväl utredning som uppföljning av insatser omfatta 

följande områden som påverkar varandra ömsesidigt: 

• barns och ungas behov 

• föräldrars förmåga 

• faktorer i familj och miljö. 

 

En utredning till skydd och stöd för den unge har en inriktning på barnets situation, hans 

eller hennes behov och hur dessa tillgodoses. Av utredningen framgår det även vilka 

insatser från socialtjänsten som barnet har behov av. Uppgifter till utredningen hämtas 

in på ett strukturerat sätt och utifrån kunskap och beprövad erfarenhet. Ett sådant sätt 

kan vara att använda det handläggnings och dokumentationssystem som utarbetats av 

Socialstyrelsen, BBIC26. 

4.6 Inledning av en utredning av unga som begår eller misstänks begå 
brott 
En anmälan om att en ung person är misstänkt för att ha begått ett brott innebär inte att 

socialnämnden alltid ska inleda en utredning.27 En utredning behöver inte inledas om 

det redan från början står klart att socialnämnden inte kommer att vidta några åtgärder. 

Om informationen i en brottsanmälan är knapphändig kan nämnden kontakta 

förundersökningsledaren för att få informationen förtydligad. Det är polisens uppgift vid 

en s.k. förhandsbedömning att utreda om den unge gjort sig skyldig till brottet eller inte. 

Nämndens ställningstagande till om en utredning ska inledas eller inte baseras på en 

bedömning av den unges situation och om han eller hon kan vara i behov av stöd.  

 

4.6.1 Risk- och skyddsfaktorer 
Den kunskap som finns om risk- och skyddsfaktorer för att utveckla normbrytande 

beteende kan vara vägledande för nämndens ställningstagande till om en utredning ska 

inledas eller inte. Debutåldern för att begå brott är t.ex. en viktig faktor som 

uppmärksammas. Ju yngre barnet är när det debuterar med det normbrytande beteendet 

desto större är risken att det följer med upp i vuxen ålder. Unga med beteendeproblem 

                                                        
26 Barns behov i centrum 
27 SoL 11:1 
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visar ett likartat beteende under ungdomsåren, men den framtida utvecklingsprognosen 

är olika för unga med tidigt debuterande problem respektive ungdomar med sen debut.  

 

Det är viktigt att socialnämnden, om den vid en förhandsbedömning av en polisanmälan 

tar ställning till att inte inleda utredning, informerar den unge och vårdnadshavaren om 

att nämnden senare kan bli skyldig att inleda utredning om åklagare eller domstol begär 

ett yttrande. Vid inledning av en utredning av unga som begår eller misstänks begå brott 

har personalens kompetens en stor betydelse.  

 

4.6.2 Personalens kompetens 
För utförande av socialnämndens uppgifter måste det finnas personal med lämplig 

utbildning och erfarenhet.28 Socialstyrelsen har utfärdat allmänna råd om personalens 

kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga. I dessa 

allmänna råd rekommenderas bland annat att personal som arbetar med handläggning 

och uppföljning av ärenden som avser barn och unga bör ha socionomutbildning och 

minst ett års yrkeserfarenhet inom socialt arbete. För att självständigt kunna handlägga 

och följa upp ärenden behöver personalen ha teoretiska och praktiska färdigheter inom 

bland annat följande områden: 

• barns och ungas utveckling och behov 

• utredningsmetodik 

• samtalsmetodik 

• samverkan 

• regelverk och rättsutveckling 

• insatser och dess effekter 

• uppföljning och utvärdering. 

 

Personalen ska även få kontinuerlig handledning och utbildning för att upprätthålla den 

kompetensnivå som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Socialstyrelsen 

rekommenderar vidare i allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller unga 

lagöverträdare att utredare som handlägger ärenden som gäller unga lagöverträdare även 

ska ha kunskap i att bedöma risk- och skyddsfaktorer avseende normbrytande beteende.  

 

Utredaren ska även ha nödvändig samverkanskompetens, eftersom handläggningen av 

ärenden som gäller ungdomar, som begått brott, ställer krav på socialnämnden att på ett 

bra sätt samverka med bl.a. polis, åklagare och domstol.  

4.7 Ungdomsvård  
Den som är under 21 år och som begått brott får dömas till ungdomsvård om han eller 

hon har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd enligt SoL eller LVU och sådan 

vård kan beredas den unge. Vården och åtgärderna ska syfta till att motverka att den 

unge utvecklas ogynnsamt.29 

 

Socialnämnden ska redovisa åtgärderna i ett ungdomskontrakt30 om de vidtas med stöd 

av Socialtjänstlagen och i en vårdplan om de vidtas med stöd av gällande lagstiftning.31 

För att rätten ska kunna döma den unge till ungdomsvård med hänvisning till innehållet 

i en vårdplan krävs antingen att den unge redan är omhändertagen för vård enligt LVU 

                                                        
28 SoL 3:3 
29 BrB 32:1 1st. 
30 Om ungdom ska beredas vård måste socialnämnden redovisa de åtgärder som kommer vidtas i ett 

ungdomskontrakt. Kontraktet ska också innehålla information om åtgärdernas art, omfattning och 

varaktighet. 
31  
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eller att socialnämnden har förklarat att man har för avsikt att ansöka hos 

förvaltningsrätten om sådan vård. 

 

Ungdomsvård används endast för dem som har ett särskilt behov av vård eller annan 

åtgärd enligt Socialtjänstlagen eller LVU. Påföljden ska inte primärt användas för unga 

lagöverträdare vars behov av vård eller andra åtgärder är begränsat på det sättet att det 

kan tillgodoses inom ramen för t.ex. en ungdomstjänst 

 

4.7.1 Ungdomsvård med tilläggspåföljd 
Ungdomsvård kan, om det behövs med hänsyn till brottets svårighetsgrad eller art eller 

den unges tidigare brottslighet, förenas med ungdomstjänst eller dagsböter enligt BrB 

32:3 1 st. Ambitionen är att användningen av böter ska minska och att ungdomsvård, i 

första hand ska kombineras med ungdomstjänst, när förhållandena kräver att vården 

kombineras med tilläggspåföljd. En annan orsak till att ungdomstjänst ska användas 

som tilläggspåföljd i första hand är att den påföljden skapar bättre möjligheter för 

kontroll av den unges anpassning till samhället. Böter brukar dömas ut om 

ungdomstjänst anses vara alltför ingripande eller det inte finns skäl till en sådan påföljd. 

 

4.7.2 Ungdomsvård med föreskrift om att avhjälpa skada 
I samband med att domstolen dömer till ungdomsvård får den meddela den unge en 

föreskrift om att biträda den skadelidande (målsäganden) med arbete som syftar till att 

avhjälpa eller begränsa de skador som uppkommit genom brottet.32 Syftet med 

föreskriften är främja den unges anpassning genom att den unge på ett påtagligt sätt får 

lära känna verkningarna av sitt brott genom att ställa till rätta efter sig om han eller hon 

orsakat skador genom brottet. Bestämmelsen kan endast tillämpas om den som utsatts 

för skadan samtycker till det. 

 

Vad avses med ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd? Ett syfte med påföljden är 

att prioritera den unges behov av vård eller andra åtgärder enligt SoL eller LVU. 

Dessutom ska vården och åtgärderna syfta till att motverka en negativ utveckling hos 

den unge. Ett annat syfte är att tydliggöra socialtjänstens roll och att socialtjänsten bör 

satsa sina resurser där insatserna är verkningsfulla. Att den unge är brottsaktiv eller har 

missbruksproblem är en indikation på ogynnsam utveckling, vilket kan innebära behov 

av vård eller annan åtgärd från socialtjänstens sida. Socialtjänstens uppgift är att se till 

den unges hela livssituation och hans eller hennes behov av insatser för en social 

anpassning, varvid principen om barnets bästa ska beaktas. 

 

Kravet på att den unge ska ha ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd enligt SoL 

eller LVU ska inte tydas att socialtjänsten måste göra en konkret riskbedömning av om 

den unge kommer att fortsätta begå brott. Sådana bedömningar på individnivå är 

förenade med stora svårigheter. Även unga som befinner sig i en riskzon för att 

utvecklas ogynnsamt kan ha ett särskilt behov av vård. Det gäller oavsett om det finns 

en omedelbar risk för att han eller hon ska fortsätta begå brott. 

 

Socialnämnden har redovisningsplikt av bedömning av om den unge har ett särskilt 

behov av åtgärder som syftar till motverka att han eller hon utvecklas ogynnsamt i sitt 

yttrande enligt LUL 11 §. Av yttrandet framgår det på vilket sätt den föreslagna vården 

eller de föreslagna åtgärderna syftar till att motverka att den unge utvecklas ogynnsamt. 

                                                        
32 BrB 32:1 5 st. 
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Om den unge redan är aktuell för vård enligt SoL eller LVU torde domstolen dock i de 

flesta fall förutsätta att ett vårdbehov finns.  

 

Socialtjänsten tar utifrån en bedömning av den unges hela livssituation ställning till om 

den unges förhållanden är sådana att insatser från socialnämndens sida behövs för att 

motverka en fortsatt ogynnsam utveckling. Avgörande för om en ung människa riskerar 

att utvecklas ogynnsamt, är hur de olika risk- och skyddsfaktorerna som finns hos den 

unge själv, i familjen, i närmiljön och på samhällsnivån samspelar i det enskilda fallet. 

Vilket illustreras i följande fall: 

 

KamR Göteborg 2012-02-13   9733-11   

Av utredningen i målet framgick att socialtjänsten sedan 2007 fått in ett stort antal 

anmälningar från polis och skola rörande brottslighet samt oro för den unges (Sekretess 

B) hemförhållanden och för hans utveckling i skolan. Den unge har på grund härav 

tidigare varit föremål för utredning enligt Socialtjänstlagen (200l:453) och haft insatser i 

form av bl. a. jourhemsplacering. Den utredning som låg till grund för socialnämndens 

ansökan om vård enligt LVU initierades efter en anmälan från polisen gällande 

misstanke om grov misshandel. Sedan utredningen inleddes i september 2011 har 

ytterligare fyra anmälningar om misstanke om begångna brott gjorts varav den senaste, 

gällande en bilstöld, föranlett det omedelbara omhändertagandet. Den unge är 

fortfarande skäligen misstänkt för dessa brott och avseende vissa av brotten har 

framkommit att förundersökningarna är klara och överlämnade till åklagare. Den unge 

har förnekat de brottsliga gärningarna och förklarat brottsmisstankarna med att han 

befunnit sig på fel plats vid fel tillfälle och att han på grund av polisens tidigare 

kännedom om honom ofta får skulden för brott. Även om den unge ännu inte dömdes 

för brotten var det dock, enligt kammarrätten, inte möjligt att bortse från uppgifterna om 

brottsmisstankarna. Med hänsyn härtill och till de tidigare anmälningarna från polisen är 

det enligt kammarrättens mening tydligt att den unge under en längre tid uppvisat ett 

normbrytande beteende som trots insatser från socialtjänsten inte kunnat brytas. 

 

Socialnämnden ansåg att det förelåg en konkret och påtaglig risk att den unges hälsa och 

utveckling skadas med anledning av de brott han är misstänkt för. Under de senaste fyra 

åren har han funnits med i sammanhang där han förknippats med allt mer allvarliga 

verksamheter, från bl.a. rån och inbrott till misshandel och olaga hot/intrång/tvång. 

Flertalet av de brott han varit misstänkt för har varit begångna innan han var 15 år, 

varför något åtal inte har kunnat väckas.  

 

Utifrån de brott den unge misstänks ha begått under hösten 2011 bedöms han ha ett 

skydds- och vårdbehov. Han har genom eskalerande kriminalitet ett socialt nedbrytande 

beteende som tydligt visar att han behöver skyddas från att riskera att försätta sig i 

liknande situationer. Varken den unge eller modern (Sekretess A) samtyckte till 

placering utanf6r hemmet. Behövlig vård kunde därf6r inte genomf6ras på frivillig väg. 

Det fanns därmed förutsättningar för att besluta om vård med stöd av 3 § LVU.33 

 

4.7.3 Bedömning av särskilt behov av vård  
Socialnämndens uppgift är att göra en bedömning av den unges risk för en ogynnsam 

utveckling, t.ex. fortsatt brottslighet, och hans eller hennes behov av insatser för att 

motverka en sådan utveckling. Socialnämnden ska bedöma den unges behov av insatser 

utifrån en samlad bild av den unges hela livssituation. Som ett stöd för arbetet, att 

bedöma risken för att den unge utvecklas ogynnsamt, kan socialnämnden använda den 

                                                        
33 KamR 9733-11 
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relativt omfattande kunskap som finns om vilka risk- och skyddsfaktorer som visat sig 

ha betydelse för att utveckla ett normbrytande beteende. Det handlar framförallt om 

faktorer som är relaterade till individen, familjen, skolan och närsamhället.  

 

Risk- och skyddsfaktorer kan delas in på olika sätt utifrån vilket samband de har till det 

normbrytande beteende, direkta-indirekta, föränderliga-oföränderliga och initierande-

upprätthållande. Det kan vara angeläget att i en utredning fokusera på de faktorer som 

bedöms vara direkta, föränderliga och upprätthållande för ett normbrytande beteende, 

s.k. kriminogena faktorer, eftersom dessa faktorer kan åstadkomma en förändring i den 

unges beteende.  

 

Om den unge bedöms vara i behov av skydd eller stöd är det viktigt att de insatser som 

planeras riktas mot de faktorer eller förhållanden som i det enskilda fallet bedöms vara 

en risk för en fortsatt ogynnsam utveckling. Det kan handla om öppna insatser riktade 

till den unge och hans eller hennes familj eller kan den unge vara i behov av vård 

utanför det egna hemmet. Om den unge eller vårdnadshavaren inte samtycker till den 

vården som socialnämnden anser vara nödvändig, måste nämnden överväga om LVU är 

tillämplig. 

 

4.7.4 Ansvarig kommun 
Kommuner har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunerna får det stöd och 

hjälp som de behöver i enlighet med SoL 2:2.  Den kommun som har lämnat ett yttrande 

enligt 11 § LUL och beslutat om vård eller andra åtgärder i ett ungdomskontrakt eller en 

vårdplan, har ansvaret för att de redovisade åtgärderna blir genomförda. Den beslutande 

socialnämnden är ansvarig för att den unge får detta bistånd, så länge samma hjälpbehov 

kvarstår eller till dess ärendet flyttas över till en annan kommun. Det gäller i princip 

även om den unge flyttar till en annan kommun medan han eller hon får biståndet. 

 

I de fall den unge är placerad i familjehem eller i ett hem för vård eller boende i en 

annan kommun är det fortfarande placeringskommunen som har ansvaret för att de 

planerade insatserna genomförs.34 När ungdomsvården avser öppna insatser kan det 

vara lämpligt att ta ställning till om ärendet ska flyttas över till den nya kommunen 

utifrån den unges situation och andra omständigheter. Det gäller främst om den unge 

flyttar till annan kommun innan insatserna har påbörjats eller fullföljts.35 

Socialnämnden i den kommun som har upprättat ett ungdomskontrakt eller en vårdplan 

behåller ansvaret över insatsen under den tid som är beslutad för insatsen eller till dess 

ärendet tagits över av den nya vistelsekommunen. 

 

När den nya kommunen har tagit över ärendet är det socialnämnden i den nya 

kommunen som ansvarar för att genomföra den vård eller de åtgärder som fastställts i 

ungdomskontraktet eller vårdplanen. I dessa fall kan det vara lämpligt, att den nya 

kommunen i samråd med den unge och vårdnadshavaren upprättar en ny 

genomförandeplan, som mer konkret beskriver hur insatsen ska genomföras. De 

planerade insatserna måste dock stå i relation till den vård som låg till grund för rättens 

beslut om överlämnade till ungdomsvård. Om det t.ex. i ungdomskontraktet står att den 

unge ska delta i insatser i form av familjesamtal, aggressionsbearbetning eller 

missbruksbehandling, genomför den nya vistelsekommunen den planerade vården 

utifrån sina resurser.  

 

                                                        
34 SoL 16:2 
35 SoL 16:1 
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Om insatserna inte väsentligt avviker från den planerade vården enligt ett 

ungdomskontrakt, behöver inte socialnämnden underrätta åklagaren om de ändrade 

förhållandena. Socialnämnden måste underrätta åklagaren om den unges flytt till en 

annan kommun leder till att nämnden inte kan genomföra de beslutade insatserna, utan 

förhållandena är sådana att ungdomsvården i väsentlig grad kommer att avvika från det 

som planerats. 

 

4.7.5 Genomförandet av planerade insatser 
Det finns inte någon bestämmelse om att ett överlämnande till ungdomsvård ska 

verkställas genast eller först sedan domen vunnit laga kraft. En sådan bestämmelse har 

ansetts obehövlig eftersom socialnämnden oavsett domen självständigt ska vidta de 

åtgärder eller insatser som är beslutade. I vissa fall, om t.ex. den unge överklagar domen 

kan det dock finnas anledning för socialnämnden att avvakta utgången i överrätten. Det 

är inte ovanligt att de planerade insatserna för den unge har inletts redan innan 

tingsrätten tagit upp målet till förhandling. Detta är oundvikligt, eftersom 

socialnämnden inte kan avvakta beslut från åklagares eller domstols sida, i de fall man 

efter genomförd utredning konstaterar att den unge har behov av insatser från nämndens 

sida,  

 

Det övergripande syftet med socialnämndens insatser för ungdomar som har gjort sig 

skyldiga till att ha begått brott är att åstadkomma en positiv förändring och att främja en 

gynnsam utveckling. För socialtjänstens arbete gäller behovsprincipen som en 

grundläggande utgångspunkt. Det innebär att det ska finnas ett behov av de åtgärder 

som sätts in och att dessa ska pågå endast så länge de behövs. Föreskriften om att följa 

ett ungdomskontrakt som framgår av domen, alternativt den vårdplan som bifogas 

domen, är socialnämndens underlag för att avgöra om ungdomsvården ska upphöra. Det 

eftersom syftet med vården och insatserna är formulerat i ungdomskontraktet eller 

vårdplan. När detta syfte har uppnåtts kan socialnämnden betrakta ungdomsvården som 

verkställd. I de fall den unge bedöms ha ett fortsatt behov av stöd från socialtjänstens 

sida, utöver vad som var aktuellt då ungdomskontraktet eller vårdplanen upprättades, 

har socialnämnden ansvar för att det fortsatta vårdbehovet utreds och tillgodoses på 

bästa sätt. 

4.8 Ungdomstjänst som påföljd 
Ungdomstjänst är en fristående påföljd för unga lagöverträdare som inte har ett särskilt 

behov av vård eller andra insatser enligt SoL eller LVU. Den som är under 21 år och 

som begått brott, får dömas till ungdomstjänst om den unge samtyckt till det och 

påföljden är lämplig med hänsyn till hans eller hennes person och övriga 

omständigheter. Den som döms till ungdomstjänst ska utföra oavlönat arbete och delta i 

annan särskilt anordnad verksamhet i lägst 20 och högst 150 timmar.36 Den som är över 

18 år får dömas till ungdomstjänst endast om det finns särskilda skäl för det.37 Särskilda 

skäl kan t.ex. vara att någon har begått brott före 18 års ålder och det blir aktuellt att 

bestämma påföljden kort tid efter att den unge fyllt 18 år. 

 

Rätten får döma till ungdomstjänst om påföljden kan anses tillräckligt ingripande med 

hänsyn till brottslighetens straffvärde och den unges tidigare brottslighet och det inte 

finns skäl för att döma till ungdomsvård.38 Antalet timmar bestäms med utgångspunkt 

från straffvärdet och andra relevanta i sådant fall omständigheter. Syftet med påföljden 

                                                        
36 BrB 32:2 1st. 
37 BrB 32:2 2st. 
38 BrB 32:2 3st. 
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är bland annat att begränsa användningen av böter och korta frihetsberövanden. Det 

finns inga krav på att ett yttrande måste hämtas in från socialnämnden för att rätten ska 

kunna döma till ungdomstjänst om det t.ex. är klart att påföljden vid fällande dom ska 

bestämmas antingen till ungdomstjänst eller till böter. 

 

Ungdomstjänst kan också användas som en tilläggspåföljd i kombination med 

ungdomsvård. Innehållet i påföljden utformas på samma sätt oavsett om den utdöms 

som fristående eller som tilläggspåföljd. Något samtycke från vårdnadshavarens sida till 

att den unge samtycker till ungdomstjänst inte behövs, eftersom i det fallet är 

ungdomstjänst en påföljd som döms av rätten. Däremot är det inte något som hindrar att 

vårdnadshavarens inställning kommer fram i socialnämndens yttrande, om sådant har 

begärts in.  

 

4.8.1 Att verkställa ungdomstjänst 
Det är en obligatorisk uppgift för kommunerna att administrera och verkställa påföljden 

ungdomstjänst. Kommunens uppgift är att se till att ungdomstjänst kan verkställas så 

snart det kan ske. Socialnämnden bestämmer vidare det närmare innehållet i en utdömd 

ungdomstjänst i en arbetsplan och utse en handledare för den unge. Sedan kontrollerar 

socialnämnden att arbetsplanen följs.39 

 

4.8.2 Handläggning av ungdomstjänst 
Kommunen har ansvaret för att ungdomstjänst kan verkställas, SoL 5:1b. Det är dock 

inte reglerat vilken kommun som är ansvarig för att verkställa ungdomstjänst, vilket 

innebär att det i princip är den kommun som i övrigt enligt SoL 2:2 har ansvaret för den 

unge som ska svara för verkställigheten, dvs. oftast vistelsekommunen. 

 

Det kan förekomma att det i vissa fall finns två kommuner som kan bli aktuella. Det kan 

vara fallet då den unge är placerad utanför sitt eget hem i annan kommun än 

placeringskommunen och även är folkbokförd där. Placeringskommunen har avgett 

yttrandet. Om någon efter beslut av en socialnämnd vistas i en annan kommun i ett 

familjehem eller ett hem för vård eller boende, har den kommun som beslutat om 

vistelsen ansvaret för vissa i paragrafen angivna insatser.40 Frågan är: vilken kommun 

som har ansvaret för att ungdomstjänsten verkställs om den unge vistas i annan 

kommun än placeringskommunen. Ett ärende som avser vård eller någon annan åtgärd i 

fråga om någon enskild kan flyttas över till en annan socialnämnd.41 

 

Verkställigheten av ungdomstjänst kan inte anses som vård eller annan åtgärd, eftersom 

den utgör en verkställighet av annan myndighets beslut och kan alltså inte flyttas över 

till annan kommun med stöd av denna bestämmelse. Det är nödvändigt att kommunerna 

skyndsamt kommer överens om vilken kommun som ska tillhandahålla 

ungdomstjänsten att den unge kan påbörja ungdomstjänsten så snart som möjligt efter 

det att domen har avkunnats.  Det får inte förekomma att den unge inte får den hjälp och 

stöd som behövs för att kunna avtjäna påföljden. 

 

4.8.3 Tidsramar för verkställighet 
Ungdomstjänst måste verkställas så snart det kan ske, enligt SoL 5:1b. Någon 

tidsangivelse för vad som avses härmed finns inte. Någon ytterligare reglering om när 

verkställigheten ska inledas behövs inte enligt regeringens mening. Intentionen är att en 

                                                        
39 SoL 5:1b 
40 SoL 16:2 1st. 
41 SoL 16:1 1st. 
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reaktion på brott ska komma snabbt när unga har begått brott. Det är särskilt viktigt för 

ungdomar att tiden mellan brottet och reaktionen inte blir alltför lång utan att sambandet 

mellan brottet och reaktionen står klart för den unge.  

 

Socialnämnden ska därför, så snart tingsrätten ha meddelat dom i brottmålet, komma 

överens med den unge om när han eller hon ska påbörja ungdomstjänsten.  

Socialnämnden behöver inte avvakta en lagakraftvunnen dom, innan den unge påbörjar 

ungdomstjänsten. Om verkställighet inte sker inom skälig tid, kan påföljden dock 

undanröjas på talan av åklagaren och en ny påföljd utdömas av rätten.42  

 

En utdömd ungdomstjänst faller dock bort om den inte har börjat verkställas inom fem 

år från det att domen vunnit laga kraft.43 Även i de fall verkställigheten avbryts, gäller 

att den fortsatta verkställigheten av en ungdomstjänst bortfaller, om den inte återupptas 

inom fem år.44 Om det inte går att få kontakt med den unge kan detta vara ett skäl för 

socialnämnden att underrätta åklagaren om att det finns hinder för verkställigheten. 

 

4.8.4 Bedömning av den unges lämplighet för ungdomstjänst 
För att den unge ska kunna dömas till ungdomstjänst måste påföljden vara lämplig med 

hänsyn till hans eller hennes person och övriga omständigheter.45 Det finns inga 

bestämmelser om att ett yttrande enligt 11 § LUL46 ska innehålla en bedömning av om 

den unge är lämplig för ungdomstjänst. Däremot kan åklagaren begära att 

socialnämnden yttrar sig i frågan. Socialnämndens yttrande ska innehålla uppgift om 

huruvida den unge kan anses vara lämplig för ungdomstjänst. En första förutsättning för 

att ungdomstjänst ska kunna verkställas är att den unge samtycker till det.  

 

Om ungdomstjänst anses lämpligt handlar vidare om att den unge har förmåga att 

anpassa sig till de allmänna krav som vanligtvis gäller på en arbetsplats eller 

praktikplats. Det kan t.ex. innebära att socialnämnden behöver göra en bedömning av 

den unges förmåga att passa tider, att förstå och kunna ta instruktioner, att kunna 

samarbeta med andra. Det är också viktigt att se vilket socialt stöd den unge har behov 

av och kan få, t.ex. från familj eller andra personer. Det kan vara lämpligt att 

socialnämnden redan när den yttrar sig till åklagaren, informerar den unge om vad 

ungdomstjänst innebär.  

 

4.8.5 Oavlönat arbete 
Att skaffa fram ungdomstjänstplatser kan vara såväl tid- som resurskrävande och torde 

kräva särskild kunskap hos de handläggare inom socialtjänsten som ska hålla i rutinerna 

kring ungdomstjänst. Socialnämnden har därför uppgiften att säkerställa att det finns 

rutiner för rekrytering av ungdomstjänstplatser. Kommunen behöver inte ha resurser 

inom den egna kommunen för att anordna ungdomstjänst, utan kan genom samarbete 

med andra kommuner se till att få tillgång till ungdomstjänstplatser. Det viktiga är att 

den unge, som dömts för att ha begått ett brott, kan genomföra ungdomstjänst inom 

vistelsekommunen eller inom den kommun som är lämplig. Samverkan mellan 

kommunerna kan vara ett sätt att skapa förutsättningar för att upprätthålla en hög 

kompetens och tillgång till de särskilda resurser som kan krävas inom området. 

 

                                                        
42 LUL 30b§ 
43 BrB 35:1 
44 BrB 35:11 
45 BrB 32:2 
46 Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
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Ett annat sätt att skapa detta är kunskapsutbyte mellan kriminalvården och kommunerna 

utifrån de erfarenheter kriminalvårdens personal har av att verkställa påföljden 

samhällstjänst. Det är dock mindre lämpligt att placera ungdomar som dömts till 

ungdomstjänst på samma arbetsplats som de som dömts till samhällstjänst är placerade 

på. Det är vidare viktigt att arbetet inte enbart uppfattas som en bestraffning utan 

ungdomstjänst måste bestå av meningsfulla arbetsuppgifter. Socialnämndens uppgift är 

att kontrollera att den tilltänkta ungdomstjänstplatsen uppfyller de krav som nämnden 

ställer på den för att ungdomstjänsten ska kunna verkställas, t.ex. att den unge kan 

beredas meningsfulla arbetsuppgifter på arbetsplatsen och få det stöd som han eller hon 

behöver. 

 

Socialnämnden gör tillsammans med den unge ett besök på den tilltänkta arbetsplatsen 

innan den unge påbörjar ungdomstjänsten. Socialnämnden ska ha regelbunden kontakt 

med den unge och handledaren för att kontrollera att arbetsplanen följs. Kontakten kan 

ske genom arbetsplatsbesök eller genom telefonkontakt. En arbetsplats behöver inte 

vara ordnad när domstolen dömer till ungdomstjänst. Om socialtjänsten har uppgifter 

om möjliga arbetsplatser eller arbetsuppgifter ska dessa dock redovisas för domstolen. 

 

4.8.6 Annan särskilt anordnad verksamhet 
Många av de unga som begår brott torde, även om de inte har ett uttalat vårdbehov, vara 

hjälpta av såväl gränssättning som vägledning i olika frågor. Utöver det oavlönade 

arbetet måste därför ungdomstjänst även innehålla annan särskilt anordnad 

verksamhet.47 Det finns inga bestämmelser om hur många timmar verksamheten får 

omfatta förutom att den ska fylla ett mindre antal av de utdömda timmarna. Det närmare 

innehållet i denna verksamhet bestäms av kommunerna. Moment som kan ingå, förutom 

inledande och avslutande samtal, är att ungdomen ges möjlighet att diskutera och 

reflektera över sin livssituation och diskutera de brott han eller hon begått. 

 

Utformningen av den särskilda verksamheten planeras lämpligen med utgångspunkt i de 

omständigheter som gäller i varje enskilt fall. Några exempel på faktorer, som kan vara 

av betydelse för planeringen av innehållet, är den unges tidigare erfarenheter och sociala 

situation, värderingar och attityder till brott och brottsligt beteende samt aktuell typ av 

brott. 

  

                                                        
47 BrB 32:2 1st. 
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5 Kvarvarande problem 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Socialstyrelsen bekräftar bilden av att en 

stor grupp barn, 25 % av dem som placeras i familjehem av socialtjänsten omplaceras. 

Ibland flera gånger. Media ställer frågan Varför blir det på detta sätt? Vad gör 

socialtjänsten och vad kan förhindra att detta sker? Ett utdrag av Claudette Skilvings 

intervju belyser dessa frågor: 

”I dagarna har media haft fokus på barn i familjehem. På grund av att en 

familjehemspappa förgripit sig på ett placerat barn och senast att de barn som 

omhändertas av socialtjänsten, tvingas till ständiga uppbrott från sina familjehem.  

Självklart är detta djupt olyckligt, men knappast någon nyhet. När jag satt i Sveriges 

Socionomers yrkesråd väckte jag tillsammans med Rita Kahn (socialarbetare i 

Stockholm) flera frågor som rörde just barnavårdsutredningar och familjehemmen. Det 

var 1999 och år 2000, alltså för över 12 år sedan. Då pågick en tämligen bred 

diskussion där både SKL, SSR och Socialstyrelsen var inblandade. 

Vi i yrkesrådet ansåg att socialtjänstens arbete måste förbättras när det gäller 

barnavården på några viktiga punkter.  

Vi hade ett konkret förslag där socionomutbildningen i samarbete med kommunernas 

socialtjänst skulle anordna en påbyggnadskurs, specialistkompetens (1 år på halvfart) 

när det gäller arbetet med barnavårdsutredningar och de uppgifter som sammanhänger 

med omhändertagna barn. Vi ansåg att nyutexaminerade socionomer, som bara har den 

generella kompetens som socionomutbildningen innebär, inte skulle få inneha sådana 

tjänster utan påbyggnad, samt ha tillgång till mentor. Det skulle både höja kompetensen 

och lönen. Kommunerna ansåg att det inte var nödvändigt samt alldeles för dyrt. Idag 

har fortfarande kommunerna/arbetsgivarna inte några mer precisa krav på 

socialsekreterarna för att sköta dessa uppgifter, mer än att det vore önskvärt. I 

Stockholm har också omsättningen av socialsekreterarna varit stor i just de grupper 

som utreder dessa frågor, inte minst på grund av den höga arbetsbelastningen och det 

tunga ansvaret.  

I första hand ska naturligtvis allt tänkbart stöd ges till föräldrar som har sociala 

svårigheter eller brister i sitt föräldraskap. Därför startade vi i Hagalund ett 

Familjecenter som inriktade oss på just det (jan. 1993). Det ska vara lätt att få hjälp 

utan moraliserande pekpinnar. Handfast och praktisk hjälp. Vi minskade också antalet 

akuta omhändertaganden. 

Men i vissa lägen är det otillräckligt och då måste familjehemsvården vara så bra att 

det blir ett viktigt alternativ för barnen, men man kan inte hänvisa till biologiska 

föräldrarnas brister, utan att ha gjort stora hjälpande insatser först.  

Föräldrarätten är starkare i vår lagstiftning än i många andra länder, vilket påverkar 

familjehemsvården. Familjehemmen kan aldrig vara säkra på att få behålla sina 

placerade barn då lagstiftningen kräver att placeringen ska omprövas var sjätte månad 

för att se om barnet inte kan återförenas med sina biologiska föräldrar. Dessa ständiga 

omprövningar kan i vissa fall pågå under arton år. Något som inte är rimligt. 

Commented [MP3]: Det här avsnittet är ytterligare ett för 
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Vi ville förstärka familjehemmens rätt att få behålla barnen, när det är uppenbart att 

ingen förändring skett hos de biologiska föräldrarna. Detta i likhet med det som är 

möjligt i t.ex. England. Vår uppfattning var att vi trodde att flera seriösa familjer kunde 

tänka sig att ta hand om barn, om de visste att deras rättigheter skulle stärkas och att 

frågan om barn inte enbart kopplades till pengar. Familjehemmens ställning har 

framförallt stärkts när det gäller de ekonomiska ersättningarna. Idag drivs många 

familjehem helt professionellt, vilket inte behöver vara fel, men det blir mer likt en 

mindre institution än en ”vanlig” familj. 

Ett resultat av den dåvarande diskussionen blev att man genomförde möjligheten att 

överföra vården från den biologiska familjen till familjehemmen, men det är fortfarande 

sällsynt.  Jag kan bara konstatera att väldigt lite har hänt när det gäller hur 

kommunerna satsar på de socialsekreterare som har detta stora och svåra ansvar.”48 

Anne Skåner49 har kommenterat detta: 

 

”Om sociala frågor haft samma malande politiker som Jan Björklund i spetsen (skolan) 

hade vi haft en helt annan socialtjänst idag. Det fina är att fler inom yrket inser att det 

är ohållbart och att de tilldelade resurserna inte täcker till närmelsevis det som behövs. 

Jag har länge sagt att det måste till en legitimation för socionomer, detta har 

Kommunförbundet satt sig emot bl.a. Behörighetsutredningen vilar i byrålådan. 

Utbildningarna inom högskolorna verkar inte vara på väg att förändras. De största 

hindren är politikerna i kommunerna men i vanlig ordning är det lättare att skjuta 

budbäraren än upphovet till problemet. Vilket jag också ibland gör tyvärr. Lagar i all 

ära men om ingen kan realisera lagen och inga sanktioner uppstår om inte lagen följs 

spelar lagen väldigt lite roll. Inte minst då Socialstyrelsen står som tolkare av 

socialtjänstlagen med övervikt till vad politikerna vill att tolkningen ska vara.” 

  

                                                        
48 Claudette Skilving av den 6 Dec 2012 i Debatt Social politik. 
49 anneskaner.worldpress.com/about/ 



31 
 

6 Analys 

Ett grunddrag i SoL är att vård och behandling ska ske i frivilliga former, så långt detta 

är möjligt. Detta gäller även vård av barn och unga. Socialnämnden har dock enligt 12 § 

SoL ett särskilt ansvar för att barn och unga växer upp under trygga och goda 

förhållanden. Om inte samhället i samförstånd med vårdnadshavaren och den unge, när 

denne fyllt 15 år, kan genomföra behövlig vård, måste det dock i vissa fall finnas en 

möjlighet att använda tvång för att förhindra en ogynnsam utveckling hos den unge. 

Även den unges behov av skydd kan motivera användning av tvångslagstiftning. Som 

ett komplement till Socialtjänstlagen finns därför tvångslagstiftning i form av LVU som 

reglerar sådana situationer då frivilliga insatser av olika skäl inte kan komma till stånd 

eller inte bedöms som tillräckliga, som visar i nämnda i arbetet rättsfall. Insatser inom 

socialtjänsten för barn och ungdomar ska alltså i första hand ges i frivilliga former med 

stöd av Socialtjänstlagen. Först när detta inte är möjligt kan LVU bli tillämplig. LVU är 

en kompletterande skyddslag för barn och unga och reglerar förutsättningarna för att 

tvångsvis vårda eller skydda den unge. LVU:s tillämpning är knuten till att den unge har 

ett vård- eller skyddsbehov, som inte kan tillgodoses med frivilliga lösningar, som jag 

belyser i arbetet i några rättsfall. LVU reglerar endast tvånget i vården.  

 

Syftet med LVU är att samhället ska kunna fullgöra sin skyldighet att tillgodose barns 

och ungdomars behov av skydd, vård och behandling. LVU ska trygga samhällets 

möjligheter att alltid kunna ge barn och ungdom det skydd och den vård och behandling 

som behövs. I mitt arbete ger jag en utförlig beskrivning av socialnämndens 

skyldigheter förutsatta i gällande lagstiftningen. Målsättningen med vård enligt LVU är 

att med olika stödinsatser arbeta för att den unge ska kunna återvända till sitt eget hem 

eller eget boende. Trots detta kan man inte bortse från att det förekommer fall där en 

återförening inom överskådlig tid inte ter sig realistisk. Möjligheten att aktualisera en 

vårdnadsöverflyttning med stöd av föräldrabalken bör då övervägas. Det är viktigt att 

samhällets funktioner samarbetar för barnets eller den unges bästa.  

 

Den 12 juli 2012 beslutade Regeringen om direktiv för en översyn av lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga. Syftet med utredningen är att ytterligare stärka 

barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga som tvångsvårdas enligt 

LVU samt bidra till kvalitetsutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården, med 

särskilt fokus på tvångsvård. Omhändertagande är alltid en åtgärd som vidtas i sista 

hand inom barnskyddet. Med hjälp av omhändertagande vill välfärdssektorn få till stånd 

en ändring till ett bättre liv för barnet och familjen. Arbetet innehåller en beskrivning av 

möjliga insatser som kan användas i varje enskilt fall.  
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