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Abstract  
 
Compulsory labour is a serious restriction in a young person's life. The development of 
compulsory care of young persons has gone from a desire to only protect the society to instead 
focusing on preparing help for the young. Because compulsory care is a serious restriction of 
an individual’s free life, in order to strengthen legal certainty, decisions today must be made by 
the court. In RÅ 2010 ref. 24, the Swedish court, Regeringsrätten, stated that young persons 
with neuropsychiatric disabilities cannot be compelled to comply with the requirement of 
"socially degrading behavior" in § 3 of the Swedish code (1990:52) The Care of Young Persons 
(Special Provisions) Act (LVU), if their behavior is a direct symptom of their disability. The 
Court's practice has created uncertainty in the application of LVU and young persons with 
neuropsychiatric disabilities risk not having their needs of care met. 
 
In SOU 2015:71 it is proposed that the proposition "something else socially degrading 
behavior" should be changed to "something else in itself degrading behavior". The idea is that 
there should no longer be obstacles to provide compulsory care to young persons with 
neuropsychiatric disabilities who need care because of their own behavior. The purpose of the 
study is to evaluate whether the law can enable legal safeguards for young persons with 
neuropsychiatric disabilities. 
 
The legal certainty concept, in the analysis, consists of predictability and that equal cases should 
be treated equally. The court's obligation to motivate their decision is an important part for the 
decision to meet requirements of predictability. The court usually does not have the competence 
required to make the medical assessments of what are the symptoms of neuropsychiatric 
disabilities. Lack of competence can lead to deficiencies in their justifications when they find 
that the young person's behavior is not a symptom of his / her disability, as the court does not 
really know what the symptoms are. Furthermore, the court has an investigative responsibility. 
However, shown in the study, that the courts tend to be passive and rarely obtain expert's 
statements to strengthen their justification, even if the possibility exists. 
 
The proposal in SOU 2015:71 did not come into force on July 1, 2017, as it was planned. Young 
persons with neuropsychiatric disabilities therefore still risk not being able to obtain the care 
they need. In addition, they risk being forced to do so without a justified decision, since the 
courts still seem to be keen to help the young and prepare this compulsory care. 
  



 

  
 

 

Sammanfattning 
 
Tvångsvård innebär en allvarlig inskränkning i den unges liv. Utvecklingen av tvångsvård av 
unga har gått från en vilja att endast skydda samhället till att istället fokusera på att bereda hjälp 
för den unge. Eftersom att tvångsvård innebär en allvarlig inskränkning i den unges liv, för att 
stärka rättssäkerheten ska beslut idag tas av domstol. I RÅ 2010 ref. 24 fastställde 
Regeringsrätten att unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte kan tvångsvårdas 
enligt rekvisitet “socialt nedbrytande beteende” i 3 § i lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU), om deras beteende är direkt symtom på deras 
funktionsnedsättning. Domstolens praxis har skapat osäkerhet i tillämpningen av LVU och 
unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar riskerar att inte få sitt vårdbehov 
tillgodosett. 
 
I SOU 2015:71 föreslås det att rekvisitet “något annat socialt nedbrytande beteende” ska ändras 
till “något annat i sig självt nedbrytande beteende”. Tanken är att det inte längre ska finnas 
hinder för att tvångsvårda unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som behöver 
vård på grund av deras eget beteende. Syftet med studien är att utvärdera om lagförslaget kan 
möjliggöra rättssäkra omhändertaganden av unga med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar.  
 
Rättssäkerhetsbegreppet i analysen består utav förutsebarhet och att lika fall ska behandlas lika. 
Motiveringsskyldighet är en viktig del för att beslutet ska uppfylla krav på förutsebarhet. 
Domstolen har oftast inte den kompetens som krävs för att göra de medicinska bedömningar av 
vad som är symtom på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Brist på kompetens kan leda 
till brister i domstolens motiveringar när det konstateras att den unges beteende inte är symtom 
på dennes funktionsnedsättning, eftersom domstolen egentligen inte vet vad som är symtom. 
Vidare har domstolen ett utredningsansvar, men det har dock visats i studien att domstolar 
tenderar att förhålla sig passiva och inhämtar sällan sakkunnigas utlåtanden för att stärka sin 
motivering, även om möjligheten finns. 
 
Förslaget i SOU 2015:71, som föreslår en ändring av rekvisitet, trädde inte i kraft 1 juli år 2017 
som det var tänk. Unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar riskerar därför 
fortfarande att inte kunna få sitt vårdbehov tillgodosett. Dessutom riskerar de att 
tvångsomhändertas utan att beslutet motiveras väl eftersom att domstolarna ändå verkar 
angelägna att hjälpa den unge och bereda denne tvångsvård. 
 
 
  
  



 

  
 

 

Förord 
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1. Inledning 
 
Enligt Socialstyrelsens rapport “Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2015 och 
2016” var det 6427 stycken unga mellan 0 och 20 år som erhöll vård enligt lag (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) någon gång under 2016.1 Tvångsvård kan ses 
som en mycket ingripande åtgärd för den unge, tvångsvård innebär en kränkning av den unges 
självbestämmande och integritet.2 Vid tvångsvård av unga finns en stor maktobalans mellan 
staten och den unge. 3  Ambitionen med tvångsvård är att göra det bättre för den unge. 4 
Rättssäkerhet är en viktig aspekt i beredandet av vården och en hörnsten i det svenska 
rättssystemet. 5  Förvaltningsrättsliga bestämmelser kan ofta innehålla vaga och oprecisa 
begrepp, vilket ger utrymme för flexibilitet i rättstillämpningen.6 Tillämpningen av LVU är 
beroende av omständigheter i det enskilda fallet, vilket gör att besluten inte tas med grund i 
generella regler.7 “Socialt nedbrytande beteende” är ett vagt rekvisit som idag används i 3 § 
LVU, och tolkningen av vad som anses falla inom detta begrepp kan variera. Flexibilitet är bra 
på det vis att det möjliggör skydd för fler unga, men det kan även krocka med krav på 
förutsebarhet i rättstillämpningen ur rättssäkerhetens synvinkel.8  
 
RÅ 2010 ref. 24 är en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som hänvisar till att unga 
som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inte skall tvångsvårdas om den unges 
nedbrytande beteende är direkt symtom på funktionsnedsättningen.9 Problemet som uppstod 
var att unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte längre kunde garanteras vård 
enligt 3 3 § LVU och rekvisitet “socialt nedbrytande beteende”. De unga faller mellan stolarna 
då de inte heller uppfyller krav på vård enligt LPT eller något annat rekvisit i LVU.10 Rättsfallet 
RÅ 2010 ref. 24 har blivit kritiserat och skapat tillämpningsproblem i de lägre instanserna. 
Något som även blivit uppmärksammat var när en ordförande i socialnämnden intervjuades 
cirka nio månader efter HFD:s dom och fortfarande inte hade vetskap om att praxis ändrats.11 
År 2015 lade en statlig utredning fram förslag till ändring av rekvisitet “socialt nedbrytande 
beteende” för att förhoppningsvis skapa bättre förutsättningar för att kunna tvångsvårda unga 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.12 
 
 
1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som krävs för ett tvångsomhändertagande enligt 3 § 
LVU, när den unge lider av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 3 § LVU reglerar de fall 
då den unges egna beteende ligger till grund för tvångsomhändertagandet. Tyngdpunkten ligger 
på rekvisitet “något annat socialt nedbrytande beteende” och hur det kan användas för att 
tvångsomhänderta unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Syftet är vidare att 
                                                
1 Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2015 och 2016. Socialstyrelsen (2017). s. 3. 
2 Svensson (2012). s. 15. 
3 Kaldal (2012). s. 274.  
4 Kaldal (2012). s. 274 f. 
5 Leviner (2017). s. 21. 
6 Kaldal (2012). s. 274 f . 
7 Svensson (2012). s. 17. 
8 Kaldal (2012). s. 274, 281. 
9 RÅ 2010 ref 24. 
10 SOU 2015:71. s. 325 f. 
11 Socialnämnder känner inte till ny rättspraxis. Sveriges radio. Publicerat: 2010-11-07. Hämtad: 2019-04-
20. 
12 SOU 2015:71. 
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utvärdera om lagförslaget gällande rekvisitet “något annat socialt nedbrytande beteende” i 3 § 
LVU, ska göras om och bytas ut till “något annat i sig självt nedbrytande beteende”. Detta 
lagförslag nämns i SOU 2015:71 “Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU”. 
Vi vill se om de problem som följt med dagens LVU-lag kan komma att avhjälpas genom det 
nya förslaget. Vår avsikt blir att undersöka om tillägget “i sig självt” kan bidra till en etisk 
lösning inom tvångsvården gällande unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  
 
För att vi ska kunna uppnå vårt syfte med arbetet ställer vi upp följande frågeställningar:  
 

- Vilka är förutsättningarna för att den unge med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
skall kunna beredas vård enligt rekvisitet “något annat socialt nedbrytande beteende” i 
3 § LVU? 

- Vad blir konsekvenserna av HFD:s praxisutveckling för unga med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning i 3 § LVU? 

- Kan lagförslaget om att ändra rekvisitet i 3 § LVU i SOU 2015:71 skapa bättre 
förutsättningar för att kunna tvångsvårda unga med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar för att tillgodose deras vårdbehov och stärka rättssäkerheten? 

 
 
1.2 Metod och material 
 
Uppsatsen bygger på en analys av rekvisitet “något annat socialt nedbrytande beteende” i 3 § 
LVU, i relation till unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi tillämpar en 
traditionell juridisk metod, den rättsdogmatiska metoden, där vi fokuserar på att utreda 
innebörden av begreppet “något annat socialt nedbrytande beteende”. Genom ett 
rättspositivistiskt synsätt, som går ut på tolkning av rättskällorna lagtext, förarbeten och 
rättspraxis, söker vi svar på vad som är gällande rätt. Då studien berör innebörden av de olika 
neuropsykiatriska diagnoserna, och beteendeproblem som följer, har vi använt oss av doktrin 
inom det medicinska området. 
 
Lagtext är den mest relevanta rättskällan, som är bindande så länge en rättsregel inte är 
dispositiv. I Sverige är praxis inte bindande men prejudikat följs ändå. Skälet till att praxis följs 
brukar beskrivas med att beslut som inte följer praxis i vilket fall kommer att ändras efter 
överklagande. Gällande urvalet av praxis har vi valt att utesluta dem baserade på tidigare 
gällande LVU-lagar. I förarbetena finner vi en precisering av lagstiftarens vilja. Förarbeten ses 
endast som rekommendation men anledningen till att de ofta följs är densamma som för praxis. 
Att följa förarbeten och praxis skapar även en mer enhetlig tillämpning av lagen vilket i sin tur 
stärker rättssäkerheten.13 De lagförarbeten som vi granskat i huvudsak är de som ligger till 
grund för LVU från år 1980 samt år 1990. Lagtexten, förarbetena och praxis kompletteras med 
rekommendationer från Socialstyrelsen, “Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:15) om 
tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga”. 
Socialstyrelsen är en statlig myndighet som har bemyndigats att utfärda bindande föreskrifter i 
enlighet med lag. Rekommendationer från Socialstyrelsen har upphört gälla år 2018 med 
hänvisning till att de delvis innehöll inaktuell information, dock poängterar Socialstyrelsen att 
rekommendationerna ändå har utvecklats till praxis.14 
 
Nästa del av vår uppsats är en analys av rätten i ett mer samhälleligt perspektiv. Vi använder 
oss av ett mer rättssociologiskt perspektiv och frågar oss vilka effekter lagstiftningen har 
medfört. Vi undersöker hur beslutsfattandet går till, och frågar oss vad det är som egentligen 

                                                
13 Gustafsson (2002). s. 86 f.  
14 Konsekvensutredning. Dnr 15907/2018. 
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ligger till grund för det rättsliga beslutet att tvångsomhänderta unga med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Vidare undersöks om praxis i första instans överensstämmer med 
lagstiftningen och HFD:s avgöranden. 
 
Vi har, genom urval, valt ut 34 stycken domar som vi analyserat för att få en inblick i vad som 
ligger till grund för ett tvångsomhändertagande av unga med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Granskningen har inriktats på om och hur det görs hänvisningar till 
praxis. I vår undersökning har vi använt oss av databasen Karnov och dess sökfunktion. Genom 
sökorden “neuropsykiatrisk funktionsnedsättning” “§ 3 LVU” “socialt nedbrytande beteende”, 
samt val av alternativet “rättsområde: socialrätt” har vi fått fram 34 avgöranden från kammarrätt 
och förvaltningsrätt. Vi har studerat avgöranden från 2017 samt 2018 från kammarrätter och 
förvaltningsrätter i landet. Vi ville studera mål som uppkommit efter de senaste avgörandena 
av HFD. För att få alla avgöranden från två helt gångna år som ligger så nära i tid som möjligt, 
föll valet på år 2017 samt år 2018.  
 
Målet med analysen är att se effekterna av RÅ 2010 ref 24 samt om praxis i underinstanserna 
överensstämmer med lagstiftningen. De domar vi valt ut har sedan jämförts och diskuterats 
utifrån förarbeten, statliga utredningar och doktrin. Varje mål är unikt men tanken är att få en 
inblick i hur rekvisitet “något annat socialt nedbrytande beteende” kan tillämpas på unga med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla domar som har valts ut, rör beredandet av vård. 
Uteslutet är frågor som uppkommer under pågående vård, upphörande av vård, frågor om 
talerätt samt frågor om det processuella förfarandet. Vi har även valt att utesluta fall som rör 
omedelbart omhändertagande och avskrivning av mål.  
 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa vårt arbete till att enbart studera beredandet av vård enligt 3 § LVU, 
samt tyngdpunkten i arbetet kommer att ligga på rekvisitet “något annat socialt nedbrytande” i 
3 § LVU. Särskilt fokus ligger på unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta är 
ett debatterat ämne då bland annat Autism- och Aspergerförbundet framhäver att det finns 
okunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i domstolarna, vilket sätter 
rättssäkerheten på spel.15 
 
De andra grunderna för tvångsomhändertagande enligt 3 § LVU, missbruk av 
beroendeframkallande medel och brottslig verksamhet, kommer endast kort att beröras. 
Beredandet av vård enligt 2 § LVU faller utanför syftet med studien. Dock kan det förekomma 
domar varav en kombination av § 2 och § 3 LVU äger rum. I uppsatsen benämner vi alla 
individer under 20 år som “unga”. Beslut som är tagna av Regeringsrätten kommer hädanefter 
benämnas som tagna av “HFD”.  
 
 
1.4 Disposition 
 
Uppsatsen är disponerad i nio avdelningar där den första avdelningen är inledande och 
behandlar ämnesval, syfte och frågeställningar, metod och material, avgränsningar samt 
disposition. Andra avdelningen beskriver bakgrunden till LVU. Tredje avdelningen består av 
en genomgång av syfte och tillämpning av LVU. Avdelning fyra beskriver begreppet 
rättssäkerhet. Femte avdelningen förklarar innebörden av olika neuropsykiatriska 

                                                
15 Sammanfattning av problemställningar i LVU-ärenden som rör barn med autismspektrumtillstånd. 
Riksföreningen Autism (2009). Hämtad: 2019-05-10. 
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funktionsnedsättningar. Avdelning sex behandlar vilka förutsättningar som måste vara 
uppfyllda för att kunna tillämpa 3 § LVU, samt vad som kan falla under rekvisitet “något annat 
socialt nedbrytande beteende”. Sjunde avdelningen behandlar SOU 2015:71, samt andra 
aspekter på tvångsvård av unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Avdelning åtta 
består av en analys av rättsfall för att undersöka hur rättssäkerhet garanteras när unga med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får beslut om tvångsvård enligt rekvisitet “något 
annat socialt nedbrytande beteende” i 3 § LVU. I nionde avdelningen, studiens avslutande del, 
utvärderar vi lagförslaget, att rekvisitet “något annat socialt nedbrytande beteende” i 3 § LVU 
ska göras om och bytas ut till “något annat i sig självt nedbrytande beteende”, samt vilka följder 
som kommer med det nya lagförslaget.   
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2. Bakgrunden till dagens LVU 
 
Den historiska utvecklingen av barnavården är av betydelse för att kunna förstå bakgrunden till 
dagens lydelse av LVU. Den första lagen kan sägas vara lagen (1902:67) angående uppfostran 
åt vanartade barn och i sedligt avseende försummade barn, vanartslagen.16 Redan då fanns rätt 
till vård och uppfostran, och samhället hade även en skyldighet att tillgodose den rätten. Lagen 
stadgade att unga som avvek från samhällets normer, och ansågs problematiska, kunde tas från 
hemmet för att hindra vidare negativ utveckling. 17  Det fanns dock ingen möjlighet till 
ingripande för att skydda den unge och beslut togs inte av domstol utan av enskilda 
myndigheter.18 
 
Lagen (1924:361) om samhällets barnavård ersatte vanartslagen, och flera andra lagar om 
fosterbarn och omplacering av fattiga.19 En stor förändring var att det skapades en möjlighet att 
ingripa och skydda den unge genom att hänvisa till dennes behov av skydd mot bland annat 
dåliga vårdnadshavare.20 Det fastställdes även en obligatorisk instans i varje kommun som 
skulle hantera barnavård, barnavårdsnämnden.21  
 
År 1960 kom en ny lag, lagen (1960:97) om samhällets vård av barn och ungdom. 1960 års 
förarbeten framförde att det var viktigt att arbetet fokuserade på att stärka rättssäkerheten.22 I 
den lagen sker en uppdelning mellan “beteendefall” och “miljöfall”. Gustav Svensson,  docent 
i socialrätt, skriver att det är värt att notera att ingripanden i beteendefall inte kopplades till den 
direkta inverkan beteendet hade på hälsa och utveckling hos den unge, utan det kunde vara 
kopplat till att motverka brottslighet samt skadlig verksamhet för att skydda det svenska 
samhället. 23  Nu motiverade lagstiftarna även betydelsen av bättre förebyggande arbete. 24 
Varningar som enligt föregående lagar getts i tidigt skede, innan tvångsomhändertaganden, 
kompletterades med skyldigheten att ge råd och stöd till familjerna.25 Ytterligare en viktig 
komplettering var att samtycke från den unge ställdes som krav om hen fyllt 15 år.26 
 
År 1982 kom nya lagar och socialtjänstlagen (1980:620) (SoL) trädde i kraft. 27  SoL 
kompletterades med lag (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga, samt lagen 
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). SoL fokuserade på att ta beslut i 
samförstånd med den unge. Det framhölls ett krav på respekt för den enskildes integritet. Fokus 
hos socialtjänsten skulle enligt SoL ligga på att jobba med förebyggande insatser och frivilliga 
åtgärder som den unge samtycker till. De ville försöka förhindra att problem utvecklades och 
blev mer allvarliga.28 
 
Ett omhändertagande enligt LVU skulle enligt 1980 års lag följa grundläggande bestämmelser 
i SoL och ske enligt förutsättningarna som angavs i LVU. Beslut skulle nu meddelas av 

                                                
16 Lundström (1993). s. 44.  
17 Lundström (1993). s. 47.  
18 Lundström (1993). s. 52. 
19 Mattsson (2002). s. 44 f. 
20 Lundström (1993). s. 47.  
21 Svensson (2012). s. 33 f. 
22 Prop. 1960:10. s. 2.  
23 Svensson (2012). s. 35. 
24 Prop. 1960:10. s. 80.  
25 Mattsson (2002). s. 47 ff.   
26 Svensson (2012). s. 36. 
27 Den nu gällande lagen är Socialtjänstlag (2001:453). 
28 Lundström (1993). s. 75. 
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länsrätten och kunde överklagas till kammarrätten.29 Det blev viktigt att skydda den unge för 
dennes egen skull när beslut togs om tvångsvård, inte skydda samhället.30 År 1990 kom ännu 
en ny lag om tvångsvård av unga som fick samma namn, lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga. Lagen ändrades för att kunna tydliggöra under vilka 
förhållanden det är möjligt att ingripa med tvångsvård. Kritik hade tidigare riktats mot de 
allmänna och vaga formuleringar som kunde skapa tolkningsproblem och skada 
rättssäkerheten.31 Sedan 1990 års LVU-lag trädde i kraft har bland annat ändringar gjorts för 
att stärka den unges ställning som en följd av Sveriges ratificering av FN:s konvention om barns 
rättigheter (Barnkonventionen).32 
 
Sammanfattningsvis har rättsutvecklingen i stora drag gått från att lagen finns till för att skydda 
samhället, till att nu skydda den unge. Rättssäkerheten har främst stärkts genom inrättandet av 
domstolsprövning. Däremot skriver Svensson att det som har försämrats är antalet 
förebyggande åtgärder som idag endast innefattar krav på kontaktperson och försök till frivilliga 
insatser inom SoL.33 
 
  

                                                
29 Svensson (2012). s. 38 f. 
30 Prop. 1979/80:1. s. 207 ff.  
31 Prop. 1989/90:28. s. 51.  
32 Prop. 2002/03:53. s. 105. 
33 Svensson (2012). s. 43 f. 
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3. LVU-processen 
 
Socialnämnden har ett specificerat ansvar att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och 
missförhållanden rörande unga samt medverka till en trygg uppväxt.34 Socialnämnden har även 
en skyldighet att ingripa om unga far illa.35 I första hand ska vård av unga ske i frivillig form 
med öppna insatser som präglas av respekt för den unges människovärde och integritet.36 Ibland 
behöver dock unga tvångsvårdas för att kunna få sitt vårdbehov tillgodosett, vård sker då enligt 
LVU.37 Lagens syfte är att möjliggöra att unga får skydd, vård och behandling.38 LVU är ett 
komplement när frivillig vård inte är möjligt, men det krävs inte att frivilliga insatser har prövats 
för att tvångsvård ska kunna beredas.39 Förutsättningarna för tvångsvård som anges i 2 och 3 
§§ LVU beskrivs mer ingående i kapitel 6 i vårt arbete. 
 
Beredandet av tvångsvård kräver att socialnämnden ansöker om tvångsvård hos 
förvaltningsrätten. 40  Ansökan om vård innebär att socialtjänsten avger en skriftlig LVU-
utredning som efter godkännande av socialnämnden går vidare till prövning i 
förvaltningsrätten. Socialnämnden består av förtroendevalda politiker och socialtjänsten består 
av tjänstemän som oftast är utbildade socionomer.41  
 
Frågan om den unge ska beredas tvångsvård ska avgöras hos domstol i och med den allvarliga 
inskränkning ett tvångsomhändertagande innebär för den unge, för att garantera rättssäkra 
beslut.42 Förvaltningsrätten består av en domare samt tre nämndemän.43 Det finns inga krav på 
specialkunskaper angående unga hos dem som sitter i domstolen.44 En möjlighet att kalla 
sakkunniga till förhandlingen finns dock för alla parter vilket även domstolen själv kan göra.45  
 
Det primära ansvaret att utredningen blir fullständig och korrekt ligger på socialnämnden. 
Utredningen ska vara så pass omfattande att den leder till ett sakligt korrekt beslut.46 Domstolen 
har dock ett utredningsansvar eftersom de inte får ta beslut utan fullgott beslutsunderlag.47  
 
Av 4 § LVU framgår att ansökan från socialnämnden skall innehålla en redogörelse för: den 
unges förhållanden, de omständigheter som utgör grund för att den unge behöver beredas vård, 
tidigare vidtagna åtgärder och den vård som socialnämnden avser att bereda. Vidare specificerar 
5 kap. 1 § Socialtjänstförordningen (2001:937) att utredningen även ska beskriva den unges 
hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång, samt relationer till anhöriga och andra närstående. 
I punkt två framkommer socialnämndens bedömning av vårdbehovet och vårdnadshavarnas 
förmåga att tillgodose detta behov. I punkt tre står det att parternas syn på behovet av vård och 
förhållandena i övrigt ska klargöras. Sista stycket anger att utredningen ska innehålla en 

                                                
34 5 kap 1 § SoL.; 3 kap 5 § SoL.; 1 § LVU. 
35 14 kap 1 § SoL. 
36 1 § LVU. 
37 SOSFS 1997:15. s. 9.; 1 § LVU. 
38 SOSFS 1997:15. s. 11. 
39 SOSFS 1997:15. s. 11. 
40 4 § LVU. 
41 Leviner (2017). s. 21. 
42 Flodström Nilsson (2004). s. 32.;4 § LVU. 
43 37 § LVU. 
44 Svensson (2012). s. 219.  
45 Flodström Nilsson (2004). s. 32.  
46 Prop. 1979/80:1. s. 562. 
47 Kaldal (2010). s. 307 ff.; FPL § 8. 
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vårdplan.48 Enligt § 32 LVU har socialnämnden möjlighet att komplettera sin utredning att 
innefatta en läkarundersökning, även domstolen kan beordra en läkarundersökning.49  
 
Vården ska helst planeras tillsammans med den unge och den unges vårdnadshavare.50 Vården 
planeras utifrån den unges behov51 och den unges inställning till vården ska klarläggas eftersom 
att det är denne beslutet faktiskt rör.52 Den unge har rätt till offentligt biträde för att kunna ta 
tillvara på sina intressen.53  Det offentliga biträdets uppgifter kan bland annat innebära att 
inhämta utlåtanden från psykologer samt andra experter.54 
 
Om domstolen fattar beslut om tvångsvård måste vården påbörjas inom fyra veckor, annars 
upphör beslutet att gälla.55 Beslut om tvångsvård från förvaltningsrätten kan överklagas till 
kammarrätten. Beslut från kammarrätten kan endast efter prövningstillstånd överklagas till 
Högsta förvaltningsdomstolen.56  
 
Vården ska anses påbörjad när den unge har placerats utanför sitt hem på grund av ett beslut 
om vård eller omedelbart omhändertagande.57 Målet med vården är att den unge till slut ska 
kunna återvända till ett eget boende eller till sitt eget hem.58 När den unge är placerad utanför 
hemmet är det socialtjänsten som har ansvar för att den unge får god vård.59 
 
Socialnämnden ska göra uppföljning av vården.60 För beslut enligt 2 § LVU gör socialnämnden 
ett övervägande var sjätte månad, om vården fortfarande behövs och hur vården ska vara 
utformad. För beslut enligt 3 § LVU gör socialnämnden var sjätte månad en prövning om vård 
ska upphöra.61  När vård inte längre behövs enligt socialnämndens mening, ska beslut om att 
tvångsvårda upphöra.62 Målet är att vården ska upphöra så snabbt som möjligt.63 
  

                                                
48 5 kap 1 § SoF. 
49 32 § LVU. 
50 Strömberg (2019). s. 151. 
51 SOSFS 1997:15. s. 13. 
52 36 § LVU. 
53 39 § LVU. 
54 Prop. 1994/95:224. s. 57.  
55 5 § LVU. 
56 33 § FPL.; 41 § LVU. 
57 10 § LVU. 
58 SOSFS 1997:15. s. 11. 
59 6 kap. 1 § 2 st. SoL.; 10 § 2 st. LVU. 
60 13a § LVU.; 6 kap 7 b § SoL. 
61 13 § LVU. 
62 21 § LVU. 
63 Leviner (2017). s. 34. 
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4. Rättssäkerhet 
 
Begreppet rättssäkerhet intar en central betydelse i vårt arbete eftersom att det ofta ställs krav 
på rättssäkerhet för grupper som antas ha svårigheter att ta tillvara på sina rättigheter.64 LVU-
mål är oerhört ingripande för den enskilde 65  och unga är generellt sett en utsatt grupp i 
samhället.66 I och med att tvångsvård är en väldigt ingripande åtgärd är det önskvärt med hög 
rättssäkerhet.67  
 
Begreppet rättssäkerhet förekommer sällan i primära rättskällor, och det förklaras inte vad 
begreppet innebär.68 Rättssäkerhet kan ses som ett abstrakt begrepp. Flera olika definitioner av 
vad rättssäkerhet är förekommer. Någon enhetlig uppfattning om vad som anses vara rättssäkert 
finns inte.69 Annika Staaf, docent i socialt arbete, skriver att det kan vara bra med ett rörligt 
rättssäkerhetsbegrepp för att det ska kunna användas på mer konstruktiva sätt i många olika 
sammanhang.70 Det brukar talas om två olika typer av rättssäkerhet, formell och materiell. Den 
formella rättssäkerheten innebär förutsebarhet och likabehandling.71  Materiell rättssäkerhet 
handlar om likvärdig behandling och fokus ligger på innehållet i besluten då de ska ses som 
rättvisa.72 
 
Förutsebarhet inom rättsordningen skyddas genom tydliga rättsregler och att begränsa 
möjligheten till skönsmässiga beslut som uppkommer på grund av otydlig lagstiftning eller 
godtyckligt beslutsfattandet. Förutsebarhet innebär att lagen ska vara tydlig. 73  I LVU-fall 
innebär förutsebarhet att det ska gå att förutse hur domstolen kommer att besluta genom att se 
till lagen. Det kan vidare innebära att domstolen motiverar sina beslut väl.74 Förutsebarhet anses 
följa av legalitetsprincipen, “den offentliga makten utövas under lagarna” som vi finner i 1 kap. 
1 § st. 3 Regeringsformen (RF). Legalitetsprincipen säger att det ska finnas lagar som ger 
myndigheter rätt att ta beslut som rör enskilda och på så sätt utöva makt. I vissa sammanhang 
placeras legalitet utanför begreppet rättssäkerhet då legalitet anses utgöra den grundläggande 
förutsättningen för rättssäkerhet.75 
 
Likabehandling innebär att domstolen agerar opartiskt och i enlighet med gällande rätt, vilket 
kommer avse att alla unga har rätt till samma vård och skydd. Likhetsprincipen finns att utläsa 
i 1 kap. 9 § RF tillsammans med objektivitetsprincipen.76 Objektivitetsprincipen anses också 
ingå i den traditionella rättssäkerhetsdefintionen, i och med kravet på opartiskhet.77  
 
Allmänheten kräver oftast att den materiella rättssäkerheten, rättvisan, ska beaktas. Skulle inte 
allmänhetens uppfattning av rättvisa beaktas kan domstolen tappa legitimitet hos medborgarna. 
Legitimitet är viktigt för att allmänheten ska känna att det kan och vill vända sig till 

                                                
64 Staaf (2005). s. 24. 
65 Mattsson (1998). s. 46.  
66 Mattsson (2015). s. 9.  
67 Leviner (2017). s. 111. 
68 Staaf (2005). s. 26. 
69 Svensson (2012). s. 79. 
70 Staaf (2005). s. 27 
71 Leviner (2017). s. 112. 
72 Peczenik (1995). 
73 Staaf (2005). s. 28. 
74 Leviner (2017). s. 112. 
75 Staaf (2005). s. 29 f. 
76 1 kap. 9 § RF. 
77 Peczenik (1995). 
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rättsväsendet.78 Innebörden av begreppet rättvisa är bland annat beroende av den enskildes 
värdighet, rättigheter, livsval och konsekvenserna beslutet får för den enskilde. Människans 
frihet, värdighet och olika former av skydd mot integritetskränkningar kan vi läsa om i 1 kap. 
2 § RF.79  
 
Inom socialrätt finns behov av andra värden i rättssäkerhetsbegreppet. 80  Lotta Vahlne 
Westerhäll, professor i offentlig rätt med inriktning på socialrätt, har uttalat att kravet på 
förutsebarhet är svårt att upprätthålla inom socialrätten, eftersom att alla individer har en unik 
livssituation. Därav krävs en avvägning mellan förutsebarhet och etisk hänsyn.81 Aleksander 
Peczenik, professor i allmän rättslära, har uttryckt att det krävs en dimension av etisk 
godtagbarhet för att göra definitionen av rättssäkerhet hållbar.82 Även Titti Mattsson, professor 
i offentlig rätt, anser att den materiella rättssäkerheten stämmer bättre överens med kravet på 
ungas rättigheter och utsatthet.83 Inom rättsområdet socialrätt, brukar rättssäkerhet definieras 
med krav på allsidig prövning av det beslutande organet, klar och preciserad lagtext och en reell 
möjlighet att utkräva rättigheter.84 
 
Tvångsvård innebär en kränkning av en persons självbestämmande och därmed den personliga 
integriteten. För att skydda den enskildes integritet ska även proportionalitetsprincipen beaktas 
vid beslut om LVU. Proportionalitetsprincipen innebär att åtgärder inte får göras mer ingående 
än vad ändamålet kräver.85 Anna Kaldal, professor i processrätt, har forskat om LVU och 
konstaterar att det ställs höga krav för att man ska kunna tvångsomhänderta unga. Det ska röra 
sig om en allvarlig situation och tvånget måste framstå som absolut nödvändigt.86  
 
HFD meddelar domar med generella uttalanden som ska fungera som ledning för 
underinstanserna och därmed hjälpa till att stärka rättssäkerheten.87 Problemet är att utgången i 
LVU-mål är beroende av omständigheterna i varje enskilt fall, vilket gör det svårt för HFD att 
göra generella uttalanden rörande tillämpningen av LVU. LVU är en vagt formulerad lag för 
att varje fall består av olika omständigheter som möjligen behöver kunna fångas upp.88 Dock 
kan tolkning av öppna begrepp möjliggöra maktmissbruk.89 Gustav Svensson skriver att, för att 
beslut ska framstå som en logisk slutsats krävs att regelns innehåll är klarlagd. Ambitionen är 
att förutsebarheten ökar med tiden eftersom att när fler beslut tas blir rättsregeln mer preciserad. 
Dock är full precisering inget som eftersträvas eftersom att  de som lagen är menad att skydda 
till slut kan riskera att falla utanför.90 Det man istället vill uppnå när man tar beslut genom 
tolkning av öppna rekvisit är materiellt riktiga lösningar, alltså att syftet med lagen 
upprätthålls.91 Allmänt formulerade rekvisit gör att det går att anpassa enskilda fall till lagen, 
men det försvårar när man vill jämföra fall i och med att det materiella innehållet kommer att 
variera och beslut ändå kan uppfattas som oriktigt i vissa fall.92 

                                                
78 Staaf (2005). s. 36 f. 
79 1 kap. 2 § RF.  
80 Peczenik (1995). 
81 Vahlne Westerhäll (2002). s. 16. 
82 Peczenik (1995). 
83 Leviner (2017). s. 112. 
84 Vahlne Westerhäll (2002). s.16 f. 
85 20a § LVU. 
86 När samhället tar ett barn. Cato. Hämtad: 2019-05-02. 
87 Svensson (2012). s. 16. 
88 Svensson (2012). s. 17. 
89 Svensson (2012). s. 81.  
90 Svensson (2012). s. 74 f.  
91 Gustafsson (2002). s. 358.  
92 Svensson (2012). s. 81. 
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Anledningen till att beslut tas av domstol är för att tilltron på kvaliteten i besluten ska öka.93 
Åtgärder har även tagits för att stärka rättssäkerheten i LVU-fall genom diverse 
rättssäkerhetsgarantier. Det finns processuella regler som ska följas, till exempel att beslut skall 
motiveras. Ytterligare rättssäkerhetsgarantier är regler om överklagande och tillsyn.94 Den unge 
har även partsstatus, rätt till delaktighet och rätt till offentligt biträde för att få stärkt ställning i 
processen.95  
 
 
 
 
  

                                                
93 Svensson (2012). s. 109. 
94 Svensson (2012). s. 81. 
95 Leviner (2017). s. 112 f. 
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5. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
 
Hjärnfonden skrev år 2017 att ungefär 100 000 svenskar har någon form av neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning som gör att hjärnan fungerar annorlunda. Vanliga neuropsykiatriska 
diagnoser är ADHD/ADD, Tourettes samt diagnoser inom autismspektrumtillståndet. 
Diagnoserna liknar varandra på vissa sätt och det är vanligt att en person har fler än en 
diagnos.96  
 
Alla människor är olika redan vid födseln, vi har alla olika förutsättningar att reglera 
uppmärksamhet, impulsivitet, aktivitetsnivå samt socialt samspel. Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar har visat sig ha en ärftlig benägenhet och risk för utveckling finns även 
vid komplikationer under graviditeten. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar beror inte på 
miljö, däremot kan rätt miljö hjälpa individerna att leva ett bättre liv och dåliga miljöer kan 
försvåra för den enskilde.97 
 
Det är när svårigheterna som en individ med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning upplever, 
har blivit så pass stora att de allvarligt påverkar individens utveckling och möjligheter att 
fungera i samhället, som de klassas som en funktionsnedsättning. Individer med en 
neuropsykiatrisk diagnos kan ha svårigheter med att:  
 

● Reglera sin uppmärksamhet. 
● Styra sina impulser och anpassa aktivitetsnivå. 
● Tolka och kommunicera med sin omgivning. 
● Hålla kvar information i minnet. 
● Kontrollera motoriken.98 

 
En person med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan även lida av andra syndrom och 
störningar, till exempel bipolärt syndrom, ångestsyndrom och depression.99 
 
 
5.1 ADHD/ADD 
 
ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD är huvudbegreppet och ADD 
är en form av ADHD. ADD är likt ADHD på det vis att man lider av uppmärksamhetsbrist samt 
inte har impulskontroll eller hyperaktivitet. Funktionsnedsättningen innebär att hjärnans sätt att 
hantera information och reglera ens beteende fungerar annorlunda. Nyare forskning visar på att 
många av symtomen vid ADHD möjligen beror på kommunikationen mellan hjärnans olika 
delar.100 Vanlig behandling är medicinering för att lindra symtomen, men även psykosocialt 
stöd för att lära sig hantera diagnosen.101 
 
Vanliga problem för individer med ADHD är svårigheter med att koncentrera sig, de är oftast 
impulsiva och överaktiva. Impulsiviteten gör att den unge kan glömma bort att tänka innan hen 
agerar. Vad som gör att de kan utveckla ett socialt nedbrytande beteende är bland annat risken 

                                                
96 När hjärnan fungerar annorlunda. Hjärnfonden (2017). Hämtad: 2019-05-04. 
97 Faktablad om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Riksförbundet Attention (2012).  
98 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Riksförbunden Attention. Hämtad: 19-05-04. 
99 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Riksförbunden Attention. Hämtad: 19-05-04. 
100 ADHD. Hjärnfonden. 
101 Kort om adhd hos barn och ungdomar. Socialstyrelsen (2014). Hämtad: 2019-05-07. s. 18 f. 
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att den unge beter sig trotsigt och utagerande, samt har en förhöjd risk att utveckla missbruk, 
beroende och kriminalitet. 102  
 
 
5.2 Autismspektrumtillstånd 
 
Autismspektrumtillstånd (autism) är ett samlingsnamn för flera diagnoser som innebär att 
individen har svårigheter med socialt samspel och kommunikation. En person med autism gör 
ibland saker repetitivt, oflexibelt och på ett udda sätt.103 Insatser består oftast av inlärningsstöd 
och träning. 104  Exempel på diagnoser som faller under samlingsnamnet 
autismspektrumtillstånd är autistiskt syndrom, Aspergers syndrom, desintegrativ störning samt 
atypisk autism.105 
 
Sociala svårigheter för en person med autism är att samspela med andra, samt dela tankar och 
känslor. Kommunikationssvårigheter innebär nedsatt och avvikande användning av 
ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppsspråk eller tonfall.106 Unga med autism kan även uppleva 
depression och ångest, ha självdestruktiva beteenden, tvångssymtom och ätstörningar som kan 
utvecklas till socialt nedbrytande beteende.107 
 
 
5.3 Tourettes syndrom  
 
Tourettes syndrom är ett neuropsykiatriskt tillstånd. Den enskilde med diagnosen har en 
kombination av vokala och motoriska tics. I flertalet fall kan tics anses ärftliga. Detta är inte 
alltid fallet då det även bevisats att en hjärnskada samt miljöfaktorer kan ge symptom för 
tillståndet. Exempel på miljöfaktorer kan vara psykosocial stress eller infektioner. Symtom för 
Tourettes uppkommer i ung ålder och brukar först visa sig genom motoriska tics, som 
blinkningar eller ryckningar. De vokala ticsen uppkommer senare och visar sig då oftast genom 
harklingar och läten.108 
 
Diagnostisering av Tourettes är av stor vikt för att undvika att den enskilde missuppfattas. 
Symtomen är i en stor del av fallen behandlingsbara och sker oftast med hjälp av kognitiv 
beteendeterapi, då denna terapi har visat sig vara effektiv för individer med den typen av 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.109 
  

                                                
102 Vad är ADHD? Socialstyrelsen (Senast granskad: 2015-02-24). Hämtad: 2019-05-07. 
103 Autismspektrumtillstånd. Hjärnfonden. s. 1. 
104 Autismspektrumtillstånd. Hjärnfonden. s. 3. 
105 Autismspektrumtillstånd. Hjärnfonden. s. 1.  
106 Autismspektrumtillstånd. Hjärnfonden. s. 2. 
107 Barn som tänker annorlunda Barn med autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. 
Socialstyrelsen (2010). s. 33 
108 Tourettes. Hjärnfonden. 
109 Tourettes. Hjärnfonden. 
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6. Förutsättningar för vård enligt LVU  
 
Utgångspunkten är att vård av de unga ska ges på frivillig väg med stöd av SoL.110 När frivilliga 
insatser inte är möjliga kan tvångsomhändertagande enligt LVU bli aktuellt.111 LVU-beslut kan 
fattas enligt 2 § LVU som reglerar miljöfallen, eller 3 § LVU som reglerar beteendefallen. För 
vård enligt 2 § LVU krävs det att det existerar en påtaglig risk att den unges hälsa eller 
utveckling skadas genom fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i 
omsorgen eller genom något annat förhållande i hemmet. I beteendefallen i 3 § LVU anges det 
att den unges beteende ligger till grund för omhändertagandet.112 Med begreppet “beteende” 
avses en persons sätt att uppföra sig eller uppträda.113 För vård enligt 3 § LVU finns rekvisiten 
att 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.114 Om rekvisiten uppfylls ska det även prövas om vården är förenlig med principen 
om den unges bästa.115 
 
Det ställs krav på fyra kumulativa rekvisit som alla ska uppfyllas. 1. ett beteende- eller en 
miljöfaktor, 2. en påtaglig risk, 3. negativt samtycke samt 4. vad som är bäst för den unge. 
Rekvisit nummer 1 blickar tillbaka på vad som har hänt, medan de övriga rekvisiten kräver att 
man ser framåt och skapar en prognos över framtiden. Anna Kaldal skriver att detta kan ses 
som ett komplext rättsområde där många faktorer ska balanseras.116  
 
Det finns även en möjlighet för socialnämnden, eller enskild ledamot, att besluta om ett 
omedelbart omhändertagande för att förhindra att den unge far illa. Ett beslut om omedelbart 
omhändertagande kan tas om beslut från domstolen inte kan avvaktas med hänsyn till den unges 
utveckling och hälsa, samt att utredningen allvarligt kan försvåras eller att vidare åtgärder kan 
hindras. Det krävs vidare att det är sannolikt att den unge kan beredas vård enligt LVU.117 
Beslutet ska prövas i domstol inom en vecka från den dag då beslutet fattades.118 Sedan ska en 
vanlig ansökan om beredande av tvångsvård lämnas till domstol inom fyra veckor från den dag 
då omhändertagandet verkställdes.119  
 
 
  

                                                
110 1 § 1 st LVU. 
111 1 § 2 st LVU. 
112 1-3 § LVU. 
113 Prop. 1989/90:28. s. 67. 
114 3 § LVU. 
115 1 § 5 st LVU. 
116 Kaldal (2010). s. 279.  
117 6 § LVU. 
118 7 § LVU. 
119 8 § LVU. 
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6.1 Inledande bestämmelser enligt 1 § LVU 
 

“1 § Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd med 
den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i 
socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna ska präglas av respekt för den unges 
människovärde och integritet. 
 
Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de 
situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte 
kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller 
henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv. 
 
Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år, om sådan 
vård med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är 
lämpligare än någon annan vård och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med 
den unges samtycke. 
 
Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 22 och 24 §§.  
 
Vid beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara avgörande.”120 

 
LVU tillämpas för att kunna bereda vård av unga utan samtycke. I 1 § LVU står det att frivillig 
vård annars ska ske med stöd av SoL. Åldersgränserna för beredande av tvångsvård enligt LVU 
framkommer även i 1 §.121 Åtgärderna som anges i 22 och 24 §§ avser förebyggande insatser i 
form av kontaktperson och öppna insatser samt flyttningsförbud från den unges hem.122 Sist i 
bestämmelsen anges att en viktig princip att beakta när beslutet tas är vad som är bäst för den 
unge, samt att principen ska vara avgörande för beslutet.123  
 
 
6.1.1 Samtycke  
 
Enligt 1 § LVU blir tvångsvård aktuellt när samtycke inte har lämnats till frivillig vård. 
Samtycket ska lämnas av den unge när denne fyllt 15 år124, eller innan det, av den som har 
vårdnaden.125 Vid gemensam vårdnad krävs samtycke från båda vårdnadshavarna.126 Enligt 6 
kap 2 § föräldrabalken ansvarar vårdnadshavaren för den unge fram tills dess att den unge har 
fyllt 18 år eller har ingått äktenskap.127 Har den unge fyllt 18 år krävs samtycke endast från den 
unge.128  Om den ena vårdnadshavaren, eller den unge, inte samtycker till frivillig vård kan 
socialnämnden ansöka om tvångsvård.129  
 
Det finns inga formella krav på hur ett samtycke ska vara utformat, men det rekommenderas att 
samtycket ska vara skriftligt. Ett samtycke är inte rättsligt bindande och kan när som helst 
återkallas.130 Trots att den unge eller vårdnadshavarna uttrycker samtycke till frivillig vård kan 
                                                
120 1 § LVU. 
121 1 § LVU. 
122 22, 24 §§ LVU. 
123 1 § LVU. 
124 36 § LVU. 
125 1 § LVU.  
126 SOSFS 1997:17. s. 13. 
127 6 kap 2 § FB. 
128 Strömberg (2019). s. 147. 
129 SOSFS 1997:15. s. 15. 
130 SOSFS 1997:15. s. 18. 
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det bli aktuellt med tvångsvård, om samtycket bedöms som otillräckligt. Det kan finnas risk att 
den unge avviker från vården, att vårdnadshavare stör vården eller att någon annan 
omständighet gör den omöjlig att genomföra. Samtycket får inte heller vara villkorat, med 
förbehåll om viss vårdtid eller vårdform.131 Det motsvarande gäller även från vårdnadshavarens 
sida.132  
 
I ansökan till domstol ska socialtjänsten ange vilka förhållanden det är som visar på att 
vårdbehovet ej kan tillgodoses med samtycke av vårdnadshavaren eller den unge. 133 
Socialtjänsten gör en sannolikhetsbedömning för hur reellt samtycket är och hur sannolikt det 
är att vården kommer att kunna genomföras som planerat. Det är sedan förvaltningsrätten som 
tar beslut om vård ska beredas.134 Målet är att den unge skall kunna garanteras ”behövlig vård”, 
vilket innebär att hela den planerade vården skall kunna genomföras.135  
 
 
6.1.2 Den unges bästa 
 
Sedan år 2003, vid beredande av vård enligt LVU, ska vad som är bäst för den unge vara 
avgörande för beslutet.136 Hjördis Flodström Nilsson, före detta socialdirektör, skriver i sin bok 
“Vad säger LVU?” att det är rimligt att principen om den unges bästa väger tyngst i besluten, 
då beslut om LVU rör samhällets mest utsatta barn.137 Principen om “barnets bästa” har funnits 
i den svenska lagen sedan tidigt 1900-tal. Principen utvecklades vidare efter att Sverige 
ratificerade barnkonventionen den 22 juni 1990.138 Barnkonventionen i sin helhet ska även bli 
svensk lag den 1 januari 2020.139 
 
I LVU används begreppet “vad som är bäst för den unge”. Begreppet är öppet konstruerat för 
att möjliggöra flexibilitet och anpassning i enskilda fall.140 Innebörden av principen om barnets 
bästa varierar. Den är bland annat beroende av kultur och tid, samt varierar mellan socialt och 
individuellt. Beroende på hur den unges behov uppfattas kan den unges bästa i sammanhanget 
variera.141 Flexibilitet i tillämpning kan ses som positivt, men det skapar också problem i 
rättssäkerhetshänseende eftersom att konsekvenserna av tillämpningen av principen är svår att 
förutse.142 Paralleller kan dras till principen om “barnets bästa” som finns i barnkonventionen 
och vägledning i vad som kan vara den unges bästa kan därför fås genom bestämmelserna i 
Barnkonventionen.143 
 
Den svenska Barnkommittén har angett att två perspektiv ska vägas in när beslut tas om vad 
som är den unges bästa. Ett objektivt perspektiv, i form av erfarenhet av unga, samt ett 
subjektivt perspektiv, alltså den unges egen vilja.144 Problem uppstår dock vid användningen 
av båda perspektiven. Det går inte att dra generella slutsatser på vad som är bäst för den unge. 
                                                
131 SOSFS 1997:15. kap. 2. 
132 Mattsson (2002). s. 81. 
133 Prop. 1989/90:28. s. 68. 
134 SOSFS 1997:15. s. 17 f. 
135 SoU 1979/80:44. s. 100. 
136 1 § st. 5 LVU. 
137 Flodström Nilsson (2004). s. 11. 
138 Flodström Nilsson (2004). s. 10. 
139 Barnkonventionens väg mot svensk lag. Regeringskansliet (2018). Hämtad: 2019-04-25. 
140 Kaldal (2010). s. 68. 
141 Flodström Nilsson (2004). s.  9. 
142 SOU 2015:71. s. 10.  
143 Flodström Nilsson (2004). s. 10. 
144 SOU 1997:116. s. 132 ff. 
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Det är även svårt att veta när den unge är mogen nog att kunna uttrycka sin egen vilja.145 Unga 
under 18 år är omyndiga och saknar rättslig handlingsförmåga.146 Från 15 års ålder, i LVU-mål, 
har den unge rätt att själv föra sin talan i sitt eget intresse. Innan 15 års ålder har den unge även 
rätt till en ställföreträdare.147  
 
Vad som är bäst för den unge måste bestämmas i varje enskilt fall och det är svårt att skapa en 
mer uttrycklig bestämmelse.148 Hänsyn bör i vilket fall tas till bland annat den unges fysiska 
och psykiska välbefinnande och utveckling.149 Såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter för 
den unge bör även beaktas. 150  Principen om den unges bästa kan även ses som en 
sammanvägning av den unges behov och den unges vilja. Vilken sida som ska väga tyngst är 
beroende av den unges mognad, kompetens, generella uppfattningar om unga och det aktuella 
fallet, sett specifikt ur både ett kompetensorienterat perspektiv, baserat på allmänna fakta, samt 
ett behovsorienterat perspektiv.151 
 
 
6.2 Tvångsvård enligt 2 § LVU 
 

“2 § Vård skall 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.”152 

 
I 2 § LVU framgår det att bestämmelsen ska användas om det på grund av psykisk eller fysisk 
misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet 
finns en påtaglig risk att den unges hälsa eller utveckling skadas. Bestämmelsen kan användas 
upp till 18 års ålder.153  
 
Med “hemmet” avses en plats där den unge stadigvarande vistas. Begreppet “misshandel” avser 
både fysisk och psykisk misshandel. “Otillbörligt utnyttjande” kan vara sexuellt utnyttjande, 
tungt kroppsarbete eller stort ansvar i hemmet. “Brister i omsorgen” kan innebära frågor om 
hygien, kläder, mat och sjukvård, men även missbruk och psykiska störningar hos föräldrarna, 
eller större konflikter mellan dem. Bestämmelsen kan även användas om vårdnadshavarna låter 
den unge vistas i skadlig miljö, samt om den unge lämnats ensam kvar på grund av dödsfall 
eller om hen blivit övergiven.154 
 
 
  

                                                
145 Kaldal (2010). s. 68. 
146 9 kap 1 § FB. 
147 36 § LVU. 
148 Prop. 1997/98:7. s. 104 f. 
149 Lundgren & Sunesson. Zeteo. Kommentar till 1 §. Hämtad: 2019-04-20.  
150 Lundgren & Sunesson (2019). s. 349. 
151 Cederborg & Warnling (2014). s. 21-38. 
152 2 § LVU. 
153 1-2 §§ LVU. 
154 Strömberg (2019). s. 148. 
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6.3 Tvångsvård enligt 3 § LVU 
 

“3 § Vård skall 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 skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 
§ brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt 
vård för att inte löpa sådan risk som avses i första stycket.”155 

 
I 3 § LVU framgår att vård ska beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en 
påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet 
eller något annat socialt nedbrytande beteende. 3 § LVU kan tillämpas upp till 20 års ålder.156 
Vård som redan har beslutats enligt 3 § LVU behöver inte upphöra förens senast den dag då 
den unge fyller 21 år.157 
 
Enligt sista stycket i 3 § LVU ska vård beslutas om den unge som dömts till sluten ungdomsvård 
enligt 32 kap. 5 § brottsbalk (1962:700) bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård. Detta 
efter att den slutna vården upphört, för att inte löpa påtaglig risk att skadas genom något av de 
kriterierna som anges i första stycket, alltså ett beteende- eller miljöfall.158 
 
 
6.3.1 Ett vårdbehov på grund av en påtaglig risk att den unges hälsa eller utveckling skadas 
 
Det är den unges vårdbehov som är avgörande för om denne ska kunna beredas vård enligt 
LVU.159 LVU får inte användas för att tillgodose samhällets skyddsbehov.160 För att tvångsvård 
ska kunna komma ifråga krävs att det finns en påtaglig risk att den unges hälsa eller utveckling 
skadas om denne inte får hjälp. Med uttrycket “hälsa” avses den unges fysiska eller psykiska 
hälsa. Den unges utveckling omfattar social, känslomässig och intellektuell utveckling.161 Om 
det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa och utveckling kommer att skadas, föreligger 
alltså ett vårdbehov.162 Uttrycket “påtaglig risk för skada” används både i beteendefallen samt 
miljöfallen.163   
 
Rekvisitet “påtaglig risk för skada” kräver att risken för skada ska vara konkret. En konkret risk 
innebär att det finns verkliga omständigheter som ger belägg för att risk för skada föreligger. 
Det rör sig alltså inte om subjektiva antaganden, exempelvis en viss inställning i trosfrågor, 
eller allmänna samhällsvärderingar. Det måste finnas tungt vägande skäl för omhändertagandet. 
Det ska alltså inte röra sig om en risk som endast är ringa, övergående, mindre betydande, oklar 
eller avlägsen.164  
 

                                                
155 3 § LVU. 
156 3 § LVU. 
157 21 § LVU. 
158 3 § LVU. 
159 Prop. 1979/80:1. s. 583. 
160 Prop. 1979/80:1. s. 583.  
161 SOSFS 1997:15. s 20. 
162 SOSFS 1997:15. kap 4. 
163 2-3 §§ LVU. 
164 Prop. 1989/90:28. s. 60 ff, 107. 
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Risken ska påverka den unge så mycket att denne har behov av vård.165 Det ska finnas en 
koppling mellan den påtagliga risken och något av de allvarliga förhållandena som anges i 
lagen.166 Det ska även finnas en adekvans mellan den unges vårdbehov och den föreslagna 
vården.167  Prövningen av rekvisitet, om det finns en påtaglig risk, är fristående från den som 
syftar till att utreda om den unges beteende kan ses falla under rekvisitet “socialt nedbrytande 
beteende”. Prövningen syftar till att utreda de konsekvenser risken kan få för den unges hälsa 
och utveckling.168 Prövningen består i praktiken av en värdering av allvaret i riskfaktorerna som 
identifierats i den unges beteende eller miljö. Bedömningen görs utifrån en kunskapsteoretiskt 
grundad jämförelse av riskfaktorerna och en hypotetisk framtida skada.169 
 
Det är Prop. 1989/90:28 “Om vård i vissa fall av barn och ungdomar” som ligger till grund för 
dagens lydelse av rekvisitet “påtaglig risk för skada”. Tidigare lydelse av motsvarande rekvisit 
var “fara” och “allvarlig fara”. Tanken med nya lydelsen var att skapa förutsättningar för att 
kunna ingripa tidigare. För att kunna vända ett destruktivt beteende innan problemen är så pass 
allvarliga att det blir svårt att reda ut dem. Meningen var att undvika att det finns ett krav på att 
den unge redan blivit utsatt och skadad innan lagen kan tillämpas, då syftet med lagen om 
tvångsvård är att skydda den unge från sådan skada.170 
 
 
6.3.2 Missbruk av beroendeframkallande medel 
 
Det förekommer att ungdomar testar beroendeframkallande medel. Det är främst när det leder 
till regelbundet missbruk som det kan innebära en allvarlig fara för den unges hälsa och 
utveckling. Lagen framhåller att det endast är det missbruk som medför en påtaglig risk för att 
den unges hälsa och utveckling skadas, som faller under rättsregeln. Med beroendeframkallande 
medel avses alkohol, narkotika eller därmed jämställda tekniska preparat som thinner. Det kan 
även röra sig om icke medicinskt bruk av läkemedel, till exempel bensodiazepiner som Valium, 
Rohypnol och Stesolid.171  
 
Enligt Socialstyrelsens allmänna råd i SOSFS 1997:15 hör även flyktiga lösningsmedel och 
ersättningsmedel som till exempel hårvatten, deodoranter och annat som innehåller alkohol till 
kategorin beroendeframkallande medel. 172  Dopningsmedel är inte att betrakta som 
beroendeframkallande medel. Missbruk av dopningsmedel kan leda till att situationen betraktas 
som socialt nedbrytande beteende om problem kommer till uttryck.173 
 
En helhetsbedömning måste ske vid bedömning av om den unge har ett missbruk. Aspekter 
såsom ålder, missbruksmedel, mängden preparat, omfattningen av bruket och konsekvenserna 
detta får för den unges hälsa och utveckling, ska beaktas.174 Genom ett regelbundet bruk av 
beroendeframkallande medel i ung ålder föreligger risk för att hälsan kan skadas mycket snabbt. 
Att använda till exempel heroin, vilket klassas som tung narkotika, utgör en påtaglig risk för 
hälsan redan vid första användningen. Dock att vid enstaka tillfällen dricka alkohol bedöms inte 

                                                
165 Prop. 1989/90:28. s. 107. 
166 Leviner (2017). s. 26. 
167 Leviner (2017). s. 26.  
168 Kaldal (2012). s. 382. 
169 Kaldal (2010). s. 281. 
170 Prop. 1989/90:28. s. 61 f. 
171 SOSFS 1997:15. s 31. 
172 SOSFS 1997:15. s. 33. 
173 SOSFS 1997:15. s. 33. 
174 SOSFS 1997:15. s. 31. 
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medföra allt för stor risk för skada, såvida det inte handlar om någon väldigt ung och en väldigt 
stor mängd alkohol.175  
 
 
6.3.3 Brottslig verksamhet 
 
Vad som ska anses vara brottslig verksamhet bestämdes redan i den LVU från år 1980. Det är 
när brottsligheten ger uttryck för en bristande anpassning till samhällslivet som det kan sägas 
föreligga ett vård- och behandlingsbehov och vård enligt LVU blir aktuellt. Den unge ska ha 
begått upprepade brottsliga handlingar. Rena bagatellförseelser eller enstaka brott, som inte är 
allvarliga, kan inte falla in under detta rekvisit.176 Om brottsligheten inte uppfyller kravet på att 
kunna betraktas som brottslig verksamhet kan beteendet beaktas under rekvisitet “något annat 
socialt nedbrytande beteende”.177  
 
 
6.3.4 Socialt nedbrytande beteende   
  
Begreppet “socialt nedbrytande beteende” är vagt och öppet konstruerat. Det rekommenderas 
att LVU ska tolkas restriktivt i och med att tvångsvård är ett allvarligt ingripande i den unges 
liv.178 Prop. 1989/90:28 “Om vård i vissa fall av barn och ungdomar”, som ligger till grund för 
dagens LVU, framhåller att innebörden av socialt nedbrytande beteende är att den unge beter 
sig på ett sådant sätt som avviker från samhällets grundläggande normer. Beteendet ska även 
innebära en påtaglig risk för att den unges hälsa och utveckling skadas.179 Det är inte följderna 
av beteendet som ska beaktas, utan själva beteendet i sig är det som ska avvika från normerna.180 
I Prop. 1989/90:28 anges att ett “socialt nedbrytande beteende” kan vara att den unge, annat än 
tillfälligt, uppehåller sig i en olämplig miljö. 181  Det skall alltid göras en sammantagen 
bedömning av den unges olika beteenden.182 
 
En grundläggande norm i samhället kan även vara att inte hålla på med brottslig verksamhet. 
Brottslig verksamhet är ett eget rekvisit i 3 § LVU, skillnaden ska enligt Prop. 1989/90:28 vara 
att när det faller under “socialt nedbrytande beteende” rör det sig endast om något eller några 
enstaka allvarliga brott. Det rör sig alltså inte om fullbordad brottslig verksamhet.183 Missbruk 
av beroendeframkallande medel har ett eget rekvisit i 3 § LVU, men för att falla under “socialt 
nedbrytande beteende” ska det röra sig om att den unge, annat än tillfälligt, vistas i en 
knarkarkvart eller annan missbruksmiljö. Rekvisitet “socialt nedbrytande beteende” möjliggör 
ingripande i ett tidigt skede för att bryta den destruktiva utvecklingen, alltså innan den unge 
missbrukar kontinuerligt eller håller på med fullbordad brottslig verksamhet.184  
 
Under rekvisitet “socialt nedbrytande beteende” faller även om den unge prostituerar sig eller 
uppträder på sexklubb. Det kan alltså inte anses vara brottslig verksamhet eller missbruk, 

                                                
175 Prop. 1979/80:1. s. 582.  
176 Prop. 1979/80:1. s. 582 f. 
177 SOU 2015:71. s. 303. 
178 Bramstång (1964). 
179 Prop. 1989/90:28. s. 107. 
180 Schlytter (1999). s. 15. 
181 Prop. 1989/90:28. s. 109. 
182 SOSFS 1997:15. s. 35. 
183 Prop. 1989/90:28. s. 109. 
184 Prop. 1989/90:28. s. 109. 
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däremot kan det ändå vara angeläget att få bort den unge från sådana olämpliga miljöer, och 
nödvändigt att möjligheterna finns att ingripa med ett LVU-omhändertagande.185  
 
Exemplen som tas upp i förarbetena186 ska dock inte ses som uttömmande. Hur begreppet ska 
tolkas utvecklas hela tiden i rättspraxis. 187  Titti Mattsson skriver att ätstörningar, 
självskadebeteende och datorberoende även kan betraktas som ett sådant “socialt nedbrytande 
beteende” som avses i lagen, antingen var för sig eller tillsammans med andra beteenden.188 
Rekvisitet kan även omfatta de som lever kringflackande, har ett självskadande eller aggressivt 
utagerande beteende samt även mycket omfattande skolfrånvaro.189  
 
Anabolasteroider klassas inte som beroendeframkallande medel. Innehav av anabolasteroider 
är kriminaliserat, samt bruket av dopningsmedlet kan påverka unga negativt. Ansvaret för 
åtgärder mot missbruk av dopningsmedel kan anses framgå redan i 5 kap. 1 § SoL. 190 
Socialstyrelsen anser därför att bruk av anabolasteroider kan utgöra ett “socialt nedbrytande 
beteende”.191  
 
Av förarbetena192 framgår det att skäl kan finnas, att tvångsvårda ungdomar som till följd av en 
psykiatrisk störning uppvisar ett “socialt nedbrytande beteende”. Ingripande kan dock inte ske 
endast på den grund att den unge har en psykiatrisk störning.193 För vidare redogörelse för 
konsekvenserna av detta se följande kapitel. 
 
Motsvarande rekvisit i den tidigare lagen194 var “något annat därmed jämförbart beteende”. 
Avsikten med ändringen var att belysa situationer då den unge kan tvångsomhändertas när 
beteenden inte var jämförbara med övriga rekvisit om kriminalitet och missbruk. 195 
Förändringen av lagtexten skedde för att det fanns ett behov av att göra det möjligt att tillämpa 
lagen på fler fall, samt att praxis hade utvecklats i en annan riktning och det fanns ett behov av 
att se till att praxis och lagtext överensstämde. Domstolarna hade exempelvis tillämpat 3 § LVU 
och det gamla rekvisitet i fall då de två övriga rekvisiten om missbruk och brottslig verksamhet 
endast nästan var uppfyllda.196  
 
 
6.3.4.1 Praxisutveckling av rekvisitet “socialt nedbrytande beteende” från HFD 
 
Det finns få avgöranden från HFD rörande tillämpningen av 3 § LVU, men några har spelat stor 
roll för tolkningen av rekvisitet “något annat socialt nedbrytande beteende”. HFD:s avgöranden 
fungerar som ledning för de lägre instanserna. Avgörandena fungerar även som en förstärkning 
av rättssäkerheten i och med att förutsebarheten ökar.197 
 
I RÅ 2000 ref. 33 utvidgade domstolen rekvisitet “något annat socialt nedbrytande beteende” 
till att gälla beteenden som inte finns nämnda i förarbetena. Frågan var om den unges aggressiva 
                                                
185 Prop. 1989/90:28. s. 67, 109. 
186Prop. 1989/90:28.; Prop. 1979/80:1. 
187 RÅ 2000 ref 33.  
188 Andersson & Mattsson (2011). s. 30 ff.  
189 SOU 2015:71. s 341 f.  
190 Lundgren & Sunesson (2019). s. 355. 
191 SOSFS 1997:15. s. 32. 
192 Prop. 1989/90:28.; Prop. 1979/80:1. 
193 SOSFS 1997:15. s. 33. 
194 Lag (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
195 Prop. 1989/90:28. s. 67. 
196 Schlytter (1999). s. 81 ff. 
197 Svensson (2012). s. 16. 
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beteende kunde anses falla inom begreppet “socialt nedbrytande beteende”. Den unge hade, 
bland annat, kastat en kniv mot sin mamma, blivit dömd för olaga hot och brukat narkotika. Det 
framhölls att den unge hade misstänkt ADHD, vilket HFD inte ansåg hade någon betydelse. 
HFD ansåg att den unge, genom sitt våldsamma beteende, tillsammans med en dragning till 
destruktiva situationer och brottslighet, uppvisade ett “socialt nedbrytande beteende”. HFD 
beslutade att den unge skulle tvångsomhändertas med stöd av 3 § LVU.  
 
Tio år senare, i och med RÅ 2010 ref. 24, har rekvisitet “något annat socialt nedbrytande 
beteende” kraftigt begränsats. Frågan i målet var om den unge med diagnoserna ADHD och 
autismspektrumstörning uppvisar sådant socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § LVU. 
Den unge var impulsstyrd och självdestruktiv, samt blev lätt utåtagerande, våldsam och 
aggressiv. HFD konstaterade att ett beteende som i huvudsak kan betraktas som ett symtom på 
en psykisk störning inte utgör ett sådant “socialt nedbrytande beteende” som avses i 3 § LVU. 
Den unge kunde alltså inte bereds vård med stöd av 3 § LVU. Den unge kan inte enbart av det 
skälet att denne lider av en psykisk störning beredas vård enligt rekvisitet “socialt nedbrytande 
beteende” i 3 § LVU. HFD drar denna slutsats för att undvika att störningen i sig ligger till 
grund för ett beslut om LVU. En psykisk störning är dock inget hinder mot beslut om LVU, 
vilket framgår i Prop. 1979/80:1. Ett beteende som kan klassas som socialt nedbrytande av 
någon med en psykisk störning måste dock kunna iakttas även hos någon utan funktionshinder. 
HFD har även gjort samma bedömning i mål nr 8480-08. 
 
År 2015 kom Högsta förvaltningsdomstolen med ytterligare två avgöranden på beteenden som 
inte anses falla under rekvisitet “socialt nedbrytande beteende”. I HFD 2015 ref. 42 misskötte 
den unge sin livsviktiga medicinering, och frågan var då om det kunde anses vara ett sådant 
“socialt nedbrytande beteende” som avses i 3 § LVU. HFD konstaterade att det är ingen tveka 
att den unge utsätter sin hälsa för stora risker. Dock kan inte beteendet anses som “socialt 
nedbrytande” enligt ordalydelsen i 3 § LVU eftersom det saknas stöd i förarbetena. HFD säger 
att enbart “en risk” inte är ett socialt nedbrytande beteende. HFD konstaterar att LVU är en 
ingripande åtgärd och som domstolen tidigare uttalat ska inte tillämpningen av 3 § 1 st. LVU, 
sträcka sig utöver vad som kan betraktas som en rimlig tolkning av ordalydelsen. 
 
I HFD 2015 ref. 7 var frågan om den unge som utsatts för kränkande behandling i hemmet och 
därför redan vårdas med stöd av 2 § LVU samt vistades på hemlig ort, kunde anses ha ett 
“socialt nedbrytande beteende” genom att riskera att röja sin vistelseort. HFD konstaterar att 
den unges agerande kan ha inneburit att den unge röjt sin vistelseort och riskerar att utsätta sig 
för fara. Dock framstår beteendet endast som ett obetänksamt handlande av en ung person och 
inte sådant “socialt nedbrytande beteende” som avses i lagens 3 §. 
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7. Konsekvenserna av praxisutvecklingen rörande unga med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
 
Unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en utsatt grupp i samhället som ofta har 
ett stort vårdbehov.198 Neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar hos unga kan leda till att dem 
hamnar i destruktiva situationer där det finns en risk att skadas. Tvångsomhändertagande av 
unga finns till för att skydda dem.199 Enligt Prop. 1979/80:1 är det möjligt ingripa med stöd av 
LVU då unga har ett “socialt nedbrytande beteende” till följd av en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning.200  
 
I RÅ 2010 ref. 24, där HFD fastställde att psykiatriska störningar i sig inte kan vara grunden 
till ett LVU-beslut, har skapat osäkerhet i hur lagen ska tillämpas när det rör sig om starkt 
utagerande unga som diagnostiserats med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.201 HFD 
säger att när en psykiatrisk störning är den bakomliggande orsaken kan den unge inte beredas 
vård enligt 3 § LVU och rekvisitet “något annat socialt nedbrytande beteende”. 202  I 
utredningen203 skrivs det att riskerna för slumpmässig och oförutsebar rättstillämpning förstoras 
i och med domstolens beslut, och domstolarnas kompetens att bedöma vad som är symtom på 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ifrågasatts.204  
 
Anna Kaldal undersöker i arbetet “Skapar Högsta förvaltningsdomstolen ett nytt rekvisit i LVU 
som begränsar rätten för ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser att vårdas med stöd av 
LVU 3 §”, hur HFD argumenterade för sin tolkning av rekvisitet “socialt nedbrytande 
beteende”.205 HFD ställer krav på att det ska gå att utesluta bakomliggande orsaker till beteendet 
för att uppfylla rekvisitet. HFD uttrycker att den unges beteende i RÅ 2010 ref. 24 är symtom 
på dennes neuropsykiatriska funktionsnedsättning. Kaldal menar att detta är en bevisfråga. Det 
som HFD uttrycker förutsätter kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och dess 
konsekvenser.  
 
Göte Appelberg, juris doktor, har skrivit att för att bedöma innehållet och kvalitet på bevisfakta 
i materiella regler krävs oftast även psykologisk/psykiatrisk och social kunskap, till skillnad 
mot det processuella reglerna där det kan räcka med juridisk kunskap.206 Kunskap om verkliga 
förhållanden benämns erfarenhetssatser. Erfarenhetssatser kan delas upp i allmänna och 
särskilda. För särskilda erfarenhetssatser behövs experthjälp som faller utanför domstolens 
allmänna erfarenhet.207 I rättegångsbalken (1942:740) (RB) kap. 40 § 1 anges att domstolen kan 
anlita experter som då utgör bevismedel i målet. Frågan Kaldal ställer är om domstolen 
verkligen kan, genom allmän erfarenhet, avgöra vad som är ett symtom på en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning? Hon tar upp ett exempel med ADHD, där hon menar på att det finns en 
stor osäkerhet gällande vad som egentligen ligger bakom beteendet hos en person med ADHD 
då man inte riktigt vet vad orsaken till funktionsnedsättningen är. Det är till exempel möjligt att 

                                                
198 SOU 2015:71. s. 340. 
199 SOU 2015:71. s. 340. 
200 Prop. 1989/90:28 s. 67. 
201 SOU 2015:71. s. 329. 
202 RÅ 2010 ref 24. 
203 SOU 2015:71. s. 329 ff. 
204 SOU 2015:71. s. 339 f. 
205 Kaldal (2012). s. 376.  
206 Wetter & Appelberg (1986). s. 381 ff. 
207 Kaldal (2012). s. 379. 
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en enskild med ADHD, som växer upp i en dålig miljö, kan utveckla ännu starkare 
beteendestörningar.208  
 
Anna Kaldal anser att HFD för ett komplext resonemang när HFD säger att beteendet ska kunna 
visas hos unga utan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, eftersom att det är allmän erfarenhet 
att alla unga lika gärna kan ha samma beteende som den unge i RÅ 2010 ref. 24. Alla unga kan 
vara våldsamma och aggressiva. Det finns en risk att domstolen överskattar sin förmåga att 
bedöma dessa psykosociala frågor.209 Det är svårt att ställa diagnoser och ännu svårare att 
bedöma bakomliggande faktorer. Orsakssambandet är osäkert och gör rättstillämpningen 
oberäknelig och slumpmässig.210  
 
Rådman Magnus Åhammar, tycker att socialtjänsten redan i sina utredningar borde försöka 
förklara vad den unges beteende kan bero på. Han ger exempel på att en del av den unges 
beteende kan gå att förklara med att hen borde få medicin för sin diagnos. Den andra delen kan 
istället vara “socialt nedbrytande beteende”.211 Anna Hollander, professor i rättsvetenskap med 
inriktning mot socialt arbete, har även visat att socialnämndens utredning i stor utsträckning 
styr domstolens tolkning och tillämpning av lagen, därför ställs det stora krav på 
utredningarna.212 Riksföreningen Autism anser att trots att domstolen har utredningsansvar i 
förvaltningsmål, saknas ett kritiskt förhållningssätt till uppgifter och källor i socialnämndens 
utredning, för att det saknas kompetens om till exempel autismproblematik.213 
 
Pernilla Leviner, docent i offentlig rätt, säger att domstolen ofta förhåller sig passiv i fråga om 
beslutsunderlaget är tillräckligt.214 Som nämnt kan även domstolens kompetens, att avgöra vad 
som är symtom på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ifrågasättas. I Sverige finns inte 
specialiserade ungdomsdomstolar. Det finns inte heller krav på att domstolen ska ha speciell 
kompetens som rör unga och tvångsvård. I en studie där man intervjuade socialsekreterare 
framkom det att okunskap om ungas behov ansågs vara till men för beslutens kvalitet.215 
Domstolarna har möjligheten att inhämta yttranden från sakkunniga för att få hjälp när deras 
kunskap brister. Det är dock ovanligt att domstolen inhämtar sådana expertutlåtanden.216  
 
Christian Diesen, professor emeritus i processrätt, har fört fram att kvaliteten på beslut skulle 
kunna förbättras om domstolens skulle ha mer specialiserad kunskap. Diesen tycker att domarna 
själva borde efterfråga kunskap i form av utbildning eller fler sakkunnigförordnanden. 217 
Pernilla Leviner anser att domstolens utredningsansvar behöver förtydligas och hon vill ha krav 
på att sakkunniga förordnades i komplexa fall. Även domstolens möjlighet att bedöma om ett 
beslutsunderlag är fullgott, eller om sakkunnig behövs kräver kompetens.218  
 
Om domstolen förhåller sig passiv till att vidare utreda situationen ställer det högre krav på 
socialnämnden och på den unges offentliga biträde.219 Riksförbundet Attention, Autism- och 
                                                
208 Kaldal (2012). s. 380.  
209 Kaldal (2012). s. 381. 
210 Kaldal (2012). s. 385 f.  
211 När samhället tar ett barn. Cato. Hämtad: 2019-05-02. 
212 Hollander (1985). s. 283 f. 
213  Sammanfattning av problemställningar i LVU-ärenden som rör barn med autismspektrumtillstånd. 
Riksföreningen Autism (2009). Hämtad: 2019-05-10 
214 SOU 2015:71. s. 476. 
215 Ponnert (2007). s. 227.  
216 SOU 2015:71. s. 484. 
217 Diesen (2011). s. 176. 
218 SOU 2015:71. s. 489. 
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Aspergerförbundet samt Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning har 
framfört att det ofta finns brister i socialnämndens utredningar av unga med 
funktionsnedsättningar. Bland annat kan diagnoser framställas som oviktiga och utredningen 
kan bestå av fördomar om förhållandet mellan unga med funktionsnedsättningar och deras 
föräldrar. Till exempel kan det saknas intyg på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dessa 
föreningar anser vidare att det bör införas en skyldighet att höra sakkunniga i LVU-mål.220 
Anna Kaldal menar dock att införandet av principen om den unges bästa innebär att det är 
svårare för domstolen att ta beslut i ett LVU-mål utan att, med hjälp av ett fullgott underlag, ha 
prövat frågan om den unges vårdbehov. Detta eftersom beslut i enlighet med den unges bästa 
ställer krav på utredningen och att domstolen har ett ansvar för båda.221  
 
Reaktionerna på RÅ 2010 ref. 24 har varit blandade, är det positivt eller negativt att unga med 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inte kan tvångsvårdas? Sett ur ett psykologiskt 
perspektiv har professor Henrik Anckarsäter framfört att många unga omhändertagna har 
psykiatriska problem och att det är svårt att skilja på bakgrunden till dessa sociala 
beteendestörningar. 222  Det är enligt Anckarsäter svårt för domstolarna, med bristande 
kompetens, att bedöma vad som faktiskt är symtom på neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar.223  
 
Psykolog Bo Hejlskov Elfvén anser att det är bra att unga inte kan tvångsvårdas på grund av 
beteenden de inte kan styra över eller rå för, och han förespråkar istället utvecklingen av de 
frivilliga insatserna.224 Kritik har även framförts att institutionerna för tvångsvård inte har 
kompetens att möta ungdomarnas psykiska behov och fungerar istället som institutioner för 
förvaring utan vårdinnehåll.225 Detta resulterar i  att kravet på “god vård” inte kan uppfyllas när 
det rör sig om unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättning.226 Riksföreningen Autism har 
granskat ärenden och kommit fram till att det saknas kompetens kring autismspektrumtillstånd 
på boenden, vilket dock resulterar i att vården och placeringen inte anpassas efter den unges 
behov.227  
 
Unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har oftast ett stort vårdbehov som behöver 
tillgodoses. I SOU 2015:71 “Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU” skrivs 
det att utredningen har visat på att socialtjänsten har valt att tona ner ungas psykiatriska problem 
i utredningarna, för att diagnosen inte ska framhållas som ett hinder för tvångsvård i 
domstolen.228 Anna Kaldal frågar sig vad som ska hända med unga som är under utredning för 
en diagnos och riskerar att inte längre kunna vårdas enligt LVU. Ska socialnämnden undvika 
att utreda en misstänkt diagnos?229 Riksförbundet Autism har i sin granskning kommit fram till 
att den unges autismdiagnos inte beaktas som viktig i utredningarna. Förbundets utredning visar 
att beteenden som beror på en funktionsnedsättning istället framhålls som tecken på brister i 
omsorgen.230 
 

                                                
220 SOU 2015:71. s. 420 f. 
221 Kaldal (2010). s. 314 f.  
222 SOU 2015:71. s. 329. 
223 SOU 2015:71. s. 329. 
224 SOU 2015:71. s. 329. 
225 SOU 2000:77. s. 172 f. 
226 Leviner (2017). s. 30. 
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Autism- och Asperbetsförbundet, samt Riksförbundet Attention menar att problemet har 
förskjutits genom att de unga nu istället omhändertas enligt 2 § LVU.231 Syftet med rekvisitet 
“något annat socialt nedbrytande beteende” är inte att helt utesluta unga med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar från vård enligt LVU. Det händer dock att dessa unga med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar faller mellan stolarna och inte kan få någon vård alls, 
om de inte är villiga att genomföra den frivilligt.232 Anna Kaldal skriver att, för att unga inte 
ska falla utanför lagen är det bättre att domstolen prövar om den föreslagna vården är till den 
unges bästa, genom att svara på frågan om vården motsvarar den unges vårdbehov.233  
 
LVU är en rättslig möjlighet att ge en viss behandling. LVU är inte en bestämd behandling och 
det är viktigt att vårdplanen stämmer överens med den unges vårdbehov. 234  Finns det 
bakomliggande psykiska problem är det dessa som behöver behandlas, av dem som gör det 
bäst, alltså psykiatrin. I SOU 2000:77 “Omhändertaganden - Samhällets ansvar för utsatta barn 
och unga”, skrev Barnpsykiatrikommittén att LVU inte borde ändras för att kunna inkludera 
unga med psykiatriska problem, detta på grund av kompetensbrist inom socialtjänsten. Anna 
Kaldal skriver att det som brister är samverkan mellan myndigheter, vilket gör att unga kan gå 
miste om lämplig vård.235 En diagnos kan påverka hur vården utformas och ser till att den unge 
får rätt behandling. Konsekvenserna av HFD:s avgöranden kan vara att ungas eventuella 
diagnoser inte utreds och därmed får de inte rätt vård. Men har dem en diagnos och inte kan 
beredas tvångsvård kan dem kanske tillslut inte beredas någon vård alls.236  
 
Unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som inte kan beredas vård enligt LVU, 
kan inte alltid få sitt vårdbehov tillgodosett genom att istället beredas vård enligt LPT.237 LPT 
kräver en allvarlig psykisk störning och att individen, på grund av sitt psykiska tillstånd och 
personliga förhållanden i övrigt, har ett oundgängligt behov av psykiatrisk tvångsvård som inte 
kan tillgodoses på annat sätt än att patienten blir intagen.238 Med allvarlig psykisk störning 
menas bland annat tillstånd av psykotisk karaktär och allvarliga depressioner med 
självmordstankar. Det ska även bedömas om det finns en omedelbar risk för patientens liv eller 
hälsa.239 I SOU 2015:17 stadgas att en utvidgning av LPT inte är lämpligt på grund av bristande 
anpassning av LPT-vården till unga.240 
 
Anna Hollander anser att lagen är föråldrad. Kunskap om sociala problem har förändrats. 
Dagens lydelse av LVU gör att symtom angrips och inte de bakomliggande problemen. Många 
unga har idag flera olika diagnoser. Innan praxis ändrades kunde de omhändertas på grund av 
sitt beteende. Idag kan unga med diagnoser, som uttrycker ett “socialt nedbrytande beteende”, 
inte tvångsvårdas.241 
 
I SOU 2015:71, föreslås att rekvisitet “något annat socialt nedbrytande beteende” ska ändras 
till “något annat i sig självt socialt nedbrytande beteende”. Syftet med utredningen var att 
analysera hur lagstiftningen tydligare kan bidra till ökad rättssäkerhet.242 Rekvisitet måste vara 
                                                
231 SOU 2015:71. s. 330. 
232 SOU 2015:71. s. 339. 
233 Kaldal (2012). s. 387.  
234 Kaldal (2012). s. 383.  
235 Kaldal (2012) s. 384 f. 
236 Kaldal (2012). s. 385 f.  
237 SOU 2015:71. s. 339. 
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tillräckligt generellt för att omfatta alla situationer då unga kan fara illa, men samtidigt får det 
inte ges utrymme för subjektiva bedömningar som kan upplevas oförutsebara.243 Tanken är att 
ändringen ska möjliggöra tvångsvård av unga även när den unge har en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning. Samhället ska ha möjlighet att hjälpa den unge oavsett vilka 
bakomliggande orsaker som finns till beteenden som unga kan uppvisa.244 Idag finns kunskap 
om att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan vara en bakomliggande orsak vilket i sin 
tur kan resultera i missbruk, kriminalitet och aggressivt beteende.245 
 
Dagens lydelse av LVU medför att många unga faller utanför skyddsnätet som är menat för 
dem.246 Tanken med den nya lydelsen av bestämmelsen är att när samtycke inte kan ges till 
frivillig vård ska samhället kunna ta sitt ansvar och ge skydd, oavsett bakomliggande orsaker.247 
Ändringen framhåller att det är den unges beteende som ska vara avgörande för om vård ska 
beredas. Detta sker utan att begränsa bestämmelsens tillämpning till nedbrytande beteenden 
som är kända idag, genom att konkretisera dem i lagen, likt tanken bakom lagändringen som 
skedde år 1990. Till exempel var inte grooming, prostitution via internet och datorspelande lika 
uppmärksammat då, och vilka nya “socialt nedbrytande beteenden” som kan uppkomma är 
alltså svårt att avgöra. Det är alltså fortfarande viktigt att rekvisitet ger utrymme för 
bedömningar i individuella situationer. Vid tillämpningen av rekvisitet ska det göras en 
sammantagen bedömning av de olika beteenden som den unge uppvisar.248 Sammanfattningsvis 
understryks det i utredningen 249  vikten av att unga med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar ska få behövlig vård. Förändringar i LVU måste dock även innebära 
arbete för att höja kompetensen hos personal.250 
 
Justitieombudsmannen (JO) anser att lagändringen inte är lämplig, rekvisitet blir inte mindre 
vagt. JO befarar att LVU kan komma att tillgripas även om det inte är en lämplig vårdform, det 
är inte förenligt med den unges bästa. 251  Advokat Lena Isaksson uttrycker att unga med 
psykiska problem sällan får den vård de behöver. Isaksson anser att hjälp behöver sättas in 
tidigare, innan dessa problem utvecklas till ett “socialt nedbrytande beteende”. Hon ser inga 
brister i rättssäkerheten i LVU-mål.252Rådman Magnus Åhammar poängterar att det är en 
politisk fråga, om samhället ska stötta dem unga på annat sätt, med mer fokus på frivilliga 
insatser. Titti Mattsson skriver att det går att konstatera att utsattheten för unga som är 
tvångsvårdade inte behöver vara större än unga som vårdas frivilligt. 253  Vidare uttrycker 
advokat Ghita Hadding Wiberg, att detta inte är en juridisk fråga och att det krävs ett annat tänk 
hos de sociala myndigheterna.254 
 
  

                                                
243 SOU 2015:71. s. 335 f. 
244 SOU 2015:71. s. 341 f. 
245 SOU 2015:71. s. 336 f. 
246 SOU 2015:71. s .340 f. 
247 SOU 2015:71. s 340 f. 
248 SOU 2015:71. s. 341 f. 
249 SOU 2015:71. 
250 SOU 2015:71. s. 343 f. 
251 Remissyttrande från JO. Dnr R 107-2015. s. 7.  
252 När samhället tar ett barn. Cato. Hämtad: 2019-05-02.  
253 Mattsson (2015). s. 10. 
254 När samhället tar ett barn. Cato. Hämtad: 2019-05-02.  
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8. Analys av praxisutvecklingen ur ett rättssäkerhetsperspektiv 
 
Ett “socialt nedbrytande beteende” kan vara förödande för unga. När unga mår dåligt måste 
samhället reagera och förhindra utvecklingen av det skadliga beteendet. Dock har utvecklingen 
av praxis från HFD i RÅ 2010 ref. 24 gjort att unga med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar inte kan erbjudas tillräckligt med hjälp. Det är samtidigt viktigt att 
tvångsomhändertaganden enligt LVU är en sista utväg när den unge inte klarar av att ta emot 
hjälp frivilligt. Ett tvångsomhändertagande måste ske med utgångspunkt i lagen för att inte 
kränka de mänskliga rättigheterna som tillkommer enskilda individer. 
 
Syftet med vår analys av domar från förvaltningsrätter och kammarrätter i Sverige är att 
undersöka hur praxis RÅ 2010 ref. 24 efterföljs. Gemensamt för alla fall som har studerat är att 
socialnämnden ansökt om, att den unge som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ska 
beredas vård med stöd av rekvisitet “något annat socialt nedbrytande beteende” i 3 § LVU. Vi 
analyserar domarna ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Rättssäkerhet ses som en viktig del av 
rättssystemet, men det saknas en samstämmig definition av begreppet rättssäkerhet. I detta 
arbete har det presenterats ett urval av teorier om rättssäkerhet. Betydelsen av rättssäkerhet kan 
variera, men det går att välja ut vanligt förekommande principer som brukar anses falla inom 
begreppet rättssäkerhet. Analysen kommer att fokusera på den formella rättssäkerheten som 
består av förutsebarhet och att lika fall ska behandlas lika. Effekterna av de rättsfall som har 
studerats i denna studie kommer att analyseras utifrån ovanstående principer. Förutsebarhet kan 
kopplas till domstolens motiveringsskyldighet, vilket vidare kan skapa frågor om domstolen 
har den kompetens som krävs för att motivera sina beslut väl och om de vidare uppfyllt sitt 
utredningsansvar. 
 
 
8.1 Domstolens beaktande av RÅ 2010 ref. 24 
 
Kammar- och förvaltningsrätterna har i 3 av 34 studerade rättsfall inte uttryckligen beaktat den 
praxis som skapats av HFD i RÅ 2010 ref. 24. Ett av de tre rättsfall var från en kammarrätt.255 
Eftersom vård enligt LVU sker tvångsvis, när staten står över den enskilde individen, 
uppkommer frågor om rättssäkerhet. När domstolarna tagit beslut genom att inte beakta RÅ 
2010 ref. 24 skadas rättssäkerheten. Det går även att nämna artikeln från SVT där 
socialnämndens ordförande inte ens nio månader efter att den nya praxisen uppkom inte hade 
hört talas om den, vilket även det kan skada rättssäkerheten eftersom det finns risk att 
utredningen brister. Samhället förväntar sig att beslut ska tas i enlighet med lagen, HFD har nu 
bestämt att lagen är så som sägs i RÅ 2010 ref. 24. Rättssäkerhet innebär förutsebarhet och 
beslut som följer praxis är beslut som går att förutse.  
 
Att inte beakta den neuropsykiatriska diagnosen kan även innebära att den unge får felaktig 
vård som inte är för dennes bästa, om beteendet faktiskt är symtom på diagnosen och detta har 
glömts bort att ta hänsyn till. Att socialnämnden ibland väljer att tona ned och dölja den unges 
psykiatriska problem för att den inte ska utgöra hinder mot vård kan ses som nödvändigt för att 
den unge ska kunna få hjälp. Att tona ned diagnosen kan dock skapa problem i ett annat skede. 
Om det den unges psykiatriska problem inte framgår finns risken att den unge inte får adekvat 
vård. För att den unge ska få adekvat vård måste den unges problematik och behov framgå. 
Frågan om vad som är adekvat vård är emellertid en annan fråga som inte kommer att beröras 
här. 
 

                                                
255 Mål nr 5610-17 s. 2, Mål nr 3322-17 s. 2 , Mål nr 860-17 s. 4. 
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Sammanfattningsvis finns det rättsfall då domstolarnas tolkning av rekvisitet “något annat 
socialt nedbrytande beteende” är oförutsebar genom att inte ta HFD:s praxis i beaktande. 
Domstolen brister i sina motiveringar genom att inte beröra problemet med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. 
 
 
8.2 Domstolens motiveringsskyldighet 
 
När domstolen faktiskt beaktar RÅ 2010 ref. 24, redogör då domstolen för hur/varför domstolen 
beslutar som den gör? Har domstolen fört ett utförligt resonemang? Domstolen behöver skriva 
vad som har varit avgörande i det enskilda fallet för att parterna ska få veta vad det är i den 
unges beteende som anses vara socialt nedbrytande. Frågan är alltså om domstolarna uppfyller 
sin motiveringsskyldighet. Den motiveringsskyldighet som domstolen har, enligt lag, gäller alla 
delar av beslutet. Domstolen måste i de rättsfall som studerats i denna studie, där den unge har 
en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, motivera varför den unges beteende inte kan ses som 
symtom på funktionsnedsättningen, för att denne ska kunna beredas vård enligt rekvisitet 
“socialt nedbrytande beteende” i 3 § LVU. Vissa motiveringar till besluten kan vara på tio sidor 
kontra två sidor, men varje fall är unikt och omfattningen av motiveringen kan därför variera.  
 
Kammarrätten har i mål nr 3473-18 uttryckt att funktionsnedsättningarna kan medföra vissa 
svårigheter, trots detta måste destruktiva beteendet karakteriseras som “något annat socialt 
nedbrytande beteendet”. Vad ger domstolen belägg att säga “trots detta” när det uttryckligen 
står att ett beteende som är symtom på funktionsnedsättningar inte kan anges som grund för 
omhändertagande enligt rekvisitet “socialt nedbrytande beteende”? Domstolen kanske ansåg att 
den unges beteende var så allvarligt att det fanns ett stort behov av tvångsvård. Den unges 
beteende bestod bland annat av användning av tunga droger, självskadebeteende och suicidala 
handlingar. Domstolen i detta fall brister i sin motivering eftersom det inte framgår varför 
domstolen anser sig kunna uttala orden “trots detta”.  
 
I mål nr 3220-18 skriver förvaltningsrätten att den unge brukat droger och är utåtagerande samt 
hotfull. Enligt förvaltningsrätten kan detta inte huvudsakligen vara ett symtom på 
funktionsnedsättningen. Det framstår som att det är förvaltningsrättens egen åsikt att det inte 
huvudsakligen kan vara ett symtom. Förvaltningsrätten lägger inte fram någon vidare 
motivering till varför det inte huvudsakligen kan vara ett symtom. 
 
Gällande mål nr 1112-18 uttrycker kammarrätten endast att det inte finns stöd i utredningen, att 
beteendet är en följd av funktionsnedsättningen. Domstolen förklarar inte tydligt vad det är som 
inte ger stöd. Samtidigt gör domstolen så i de flesta av de studerade rättsfallen, att domstolen 
utgår från att det inte finns stöd för att beteendet är symtom och att det är parternas uppgift att 
bevisa att det är symtom.  
 
Sammanfattningsvis, om det saknas motivering till på vilket sätt rekvisitet “socialt nedbrytande 
beteende” anses vara uppfyllt, är kravet på rättssäkert inte uppfyllt eftersom att 
motiveringsskyldigheten stärker förutsebarheten. Det finns rättsfall där domstolen motiverat 
sina beslut väl och det framgår tydligt varför den unges beteende anses vara “socialt 
nedbrytande” och inte vara symtom av en funktionsnedsättning. I mål nr 2558-18 uttrycker 
kammarrätten att eftersom den unges beteende fortsatt, trots att hen haft fungerande 
medicinering, är dennes beteende inte symtom på funktionsnedsättningen. En fråga är dock om 
medicineringen verkligen varit “fungerande”? Samma slutsats drar även förvaltningsrätten i 
mål nr 5088-18. En annan bra motivering som framkom i de studerade rättsfallen är till exempel 
mål nr 21634-18, där domstolen skriver att den unges psykolog säger att beteendet inte är direkt 
kopplat till hens funktionsnedsättning.  
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8.3 Domstolens bristande kompetens 
 
I RÅ 2010 ref. 24 bestämde domstolen att ett beteende som kan beaktas som ett symtom på en 
neuropsykiatrisk diagnos inte kan utgöra grund för tvångsomhändertagande enligt LVU. Att 
avgöra om ett beteende beror på den unges funktionsnedsättning eller på sociala problem är 
snarare en medicinsk bedömning, inte en juridisk, eftersom domstolarna oftast inte har den 
allmänna kompetens att avgöra vad som är symtom på funktionsnedsättningar. Av de rättsfall 
som studerats i denna studie, gällande domstolens bedömningar, har det framkommit brister. 
Bristerna består i att domstolen inte motiverat på vilket sätt ett beteende, som kan anses vara 
direkt symtom på den funktionsnedsättning den unge har, är det eller inte. 
 
Som nämnt är det viktigt att domstolen motiverar sina beslut med vad det egentligen är i den 
unges beteende som ska klassas som socialt nedbrytande och varför. Om domstolen inte 
motiverar sitt beslut kan det bero på att dem inte kan motivera, på grund av bristande 
kompetens. Domstolen har antagligen inte tillräckligt med kunskap om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, och saknar möjlighet att avgöra om det är symtom på 
funktionsnedsättningen eller inte. Det är svårt att avgöra vad som är symtom på en 
funktionsnedsättning, det är först och främst nästan omöjligt att avgöra vilken orsak som ligger 
bakom olika beteenden samt diagnoser, därför anser experter att det är ännu svårare att avgöra 
vad som är symtom. Domstolarnas kompetens skulle därmed behöva stärkas för att beslutet ska 
bli mer rättssäkert.  
 
I mål nr 5178-17 hänvisar förvaltningsrätten i Karlstad till mål nr 3288-165 från kammarrätten 
i Göteborg. I det målet har kammarrätten uttalat att den unges destruktiva reaktion på en 
funktionsnedsättning kan leda till omhändertagande enligt LVU. Exempel på destruktiva 
reaktion kan till exempel vara missbruk, vistelse i farliga miljöer, hamna i allvarliga bråk, få 
aggressionsutbrott, vara våldsam och ha omfattande frånvaro från skolan. Kammarrätten menar 
alltså att dessa destruktiva reaktioner inte är direkt kopplade till funktionsnedsättningen, därför 
kan den unge omhändertas enligt 3 § LVU. Här framgår ändå hur domstolen motiverar sitt 
beslut eftersom det finns referenser till högre instans. Förvaltningsrätten i Linköping har i mål 
nr 2044-17 dragit en liknande slutats, att destruktiva reaktioner inte kan vara symtom. 
Domstolen skriver att hot, våld, kriminellt agerande och missbruk inte kan betraktas som 
symtom, men där saknas dock en motivering på varför det inte skulle vara symtom.  
 
Förvaltningsrätten skriver i mål nr 4366-17 att det faktum att den unge har avvikit och hållit sig 
undan inte är symtom på en funktionsnedsättning. Hur vet dem det? Har de den allmänna 
kunskapen att bedöma detta? Det framgår inte att de inte har inhämtat utlåtande från sakkunnig. 
De skiljaktiga nämndemännen anser dessutom inte heller att beteendet utgör ett socialt 
nedbrytande beteende. Kammarrätten skriver i mål nr 2630-17 att beteendet inte enbart kan 
hänföras till den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen. Frågan är hur domstolen kan avgöra 
det utan vidare underlag eller motivering. Finns verkligen den kunskapen? Vidare i mål nr 
1823-18 skriver kammarrätten att diagnosen kan ha betydelse för hens beteende. Det finns dock 
ingen anledning att i första hand betrakta beteendet som symtom, men varför skulle det vara 
relevant i andra hand? Samma vilseledande motivering finns i 6487-18 där domstolen skriver 
att det visserligen kan antas att den unges funktionsnedsättning kan bidra till hennes skadliga 
beteende, men ändå väljer domstolen att bereda hen tvångsvård. Var går egentligen gränsen för 
att beteendet endast ska anses bero på den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen? 
 
En slutsats drar kammarrätten i mål nr 6632-17, när de konstaterar att den unges beteende till 
stor del beror på hens diagnos, men att beteendet i sig ändå utgör socialt nedbrytande beteendet. 
Det som kammarrätten säger är att beteende beror på diagnosen, men eftersom beteende ändå 
faller under rekvisitet “socialt nedbrytande beteende” så väljer domstolen att bereda vård enligt 
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3 § LVU. Det skulle gå emot lagen eftersom om beteendet beror på diagnosen så ska den unge 
inte beredas tvångsvård. Det skadar även förutsebarheten att bereda tvångsvård enligt 3 § LVU 
“socialt nedbrytande beteende” om beteendet nu beror på diagnosen, vilket domstolen i alla fall 
konstaterat att det gör. Eller anser domstolen att det är skillnad på att beteendet beror på 
diagnosen, jämfört med att det är ett symtom på diagnosen? 
 
Vad domstolarna oftast gör är att anta att det inte finns ett orsakssamband mellan den unges 
beteende och dennes diagnos. Det är parternas uppgift att bevisa, antingen att det finns ett 
samband mellan diagnosen och beteendet, eller att det inte finns. I bland annat mål nr 1971-17 
skriver domstolen att det inte framkommit i målet att den unges beteende är att betrakta som 
symtom på funktionsnedsättningar. Domstolen uttrycker alltså att det inte är bevisat att det är 
symtom på en neuropsykiatrisk diagnos och därför ska den unge beredas vård enligt LVU. 
Domstolens tillvägagångssätt är lite samma sak som att döma någon för ett brott den inte har 
begått för att det inte är bevisat att den inte har gjort det, även om denna lag är mer till för att 
skydda den unge. Domstolen har som grund för sin bedömning socialnämndens bevisning. 
Domstolen kräver oftast tydliga bevis som visar på att den unges neuropsykiatriska 
funktionsnedsättning har samband med beteendet. Orsakssambandet mellan den unges 
beteenden och den neuropsykiatrisk diagnosen kan vara osäkert på grund av kunskapsbrist, 
vilket gör att rättstillämpningen riskerar att bli slumpmässig och oförutsebar.  
 
Frågan uppkommer vidare om domstolens utredningsansvar. Domstolen ska se till att målet blir 
fullständigt utrett och kan inte ta beslut om beslutsunderlaget inte är tillräckligt. Det har dock 
visat sig att domstolarna tenderar att förhålla sig passiva och istället helt förlita sig på 
socialnämndens utredningar. Domstolar måste ha ett kritiskt förhållningssätt till 
socialnämndens utredningar för att objektivt kunna bedöma varje enskilt mål, och eftersom att 
det även kan finnas brister i socialnämndens utredningar. Det är ovanligt att domstolen väljer 
att inhämta sakkunnigas utlåtanden i målen, även om alla möjligheter finns att göra detta. I mål 
nr 21634-18 uttalade domstolen att en psykolog sagt att beteendet berodde på den unges 
funktionsnedsättning, det var det enda rättsfallet som studerats där sakkunnig uttryckligen 
nämns i beslutet. 
 
Domstolen skriver i mål nr 2390-17 att funktionshindret sannolikt påverkar den unges beteende, 
men att det inte går att utesluta andra bakomliggande orsaker på grund av påvisad omsorgsbrist. 
Det har åberopats generell information om beteendestörningar framhålls, men inte vilka 
symtom som är specifika för den unges diagnoser. Inte heller finns det konkreta uppgifter om 
vad i hens beteende som skulle kunna anses vara symtom. Det framhålls även att beteende 
skulle kunna iakttas hos andra. Avslutningsvis skriver domstolen att det inte kan uteslutas att 
funktionshindret inverkar på beteendet, men att det inte finns tillräckligt med stöd för detta. 
 
I mål nr 4361-17 samt mål nr 1913-18 skriver också domstolen att det är sannolikt att 
funktionsnedsättningen påverkar beteendet, i och med hens oförmåga att beakta 
konsekvenserna av hens beteende, men att det inte är bevisat att det är en direkt eller nödvändig 
följd. Förvaltningsrätten anser sig ändå kunna exemplifiera vad i den unges beteende som 
påverkas av funktionsnedsättningen, i och med att de nämner oförmågan att beakta 
konsekvenser. Domstolen väljer dock att fortsatt lägga hela bevisbördan på parterna i målet. 
Frågan är om utredningen faktiskt inte bevisat att beteendet är symtom i och med kravet på hur 
omfattande utredningen ska vara, eller brister utredningen i att bevisa att det är symtom 
eftersom den inte är tillräckligt omfattande? Domstolen har ett utredningsansvar. Domstolens 
utredningsansvar innebär att de kan inhämta yttranden från sakkunniga om de anser att det 
behövs för att kunna avgöra målet och ge ett korrekt beslut. Om domstolen anser att det inte är 
bevisat att beteendet är symtom på grund av att det till exempel saknas utlåtande från psykolog 
ska domstolen inhämta ett sådant yttrande. Men om domstolen anser att utredningen är 
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komplett, men att det helt enkelt inte finns bevis för att den unge beteende är symtom så behöver 
de inte vidta vidare åtgärder. Det är värt att nämna att även den unges offentliga biträde har ett 
ansvar att hjälpa den unge genom att till exempel inhämta yttranden från sakkunniga. 
 
Gällande rättssäkerhetsaspekter är frågan även om domstolen, samt socialnämnden, tillämpar 
LVU likvärdigt? Den unges psykiatriska problematik kan vara utredd till olika grader. Om en 
socialnämnd inte har inhämtat medicinskt utlåtande, medan en annan har gjort det och den unge 
har liknande problematik kan utfallen i dessa mål bli väldigt olika. Domstolen måste göra en 
bedömning i det enskilda fallet men det skapar problem och påverkar principen om att lika fall 
ska behandlas lika om det skiljer mycket i utredningarna. Att inhämta yttrande från sakkunniga 
kan kvalitetssäkra besluten och stärka den formella rättssäkerheten eftersom det likvärdighet 
uppnås bäst när beslut ta med fullgott beslutsunderlag. Även förutsebarheten kan öka när beslut 
tas med ett bra beslutsunderlag eftersom att det är lättare att applicera lagen på en klargjord 
situation, där det inte finns tvivel om bakomliggande orsaker. Sedan behöver domstolen även 
bevisvärdera sakkunnigas utlåtanden. 
 
I mål nr 2866-18 uttrycker förvaltningsrätten att det är sannolikt att funktionsnedsättningen 
påverkar beteendet, men det finns inget konkret underlag som visar att det är symtom. Likt mål 
nr 496-18 skriver domstolen att det inte framkommit något som tyder på att beteendet enbart är 
en yttring av funktionsnedsättningen, samtidigt som dem säger att det inte kan uteslutas att det 
finns kopplingar till diagnosen. I mål nr 876-18 uttrycker förvaltningsrätten att det inte kan 
uteslutas kopplingar till diagnosen men att det saknas medicinsk utredning till diagnosen. 
Domstolen borde då vilja ha medicinsk utredning som antingen bekräftar eller förnekar 
samband. Istället säger förvaltningsrätten att beteendet dessutom kan förklaras utifrån andra 
orsaker, till exempel brister i omsorg. Men även om det finns brister i omsorgen kan beteendet 
vara ett symtom på funktionsnedsättningen, så länge inte annat är helt bevisat. Om domstolarna 
även brister i sin motivering gällande vad som ligger till grund för beslutet om tvångsvård finns 
det en risk att principen om likvärdighet åsidosätts utan att det finns möjlighet att 
uppmärksamma detta.  
 
Domstolen säger ofta att det inte är bevisat att beteendet hos den unge beror på funktionshindret. 
Det kan finnas uttalanden från läkare som menar att beteendet visst kan ha ett samband med 
funktionshindret, vilket domstolen även väljer att nämna. Domstolen verkar ofta medveten om 
det faktum att om den unges beteende är en yttring av dennes neuropsykiatriskt funktionshinder 
är det inte möjligt att tvångsvårda den unge med stöd av “socialt nedbrytande beteende” i 3 § 
LVU. Trots detta försöker domstolen få de unga omhändertagna, trots att de har 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  
 
Om beteendet kan ses hos någon utan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ska det inte finnas 
hinder för tvångsvård enligt LVU. Underinstanserna använder sig ofta av motiveringen att 
beteendet även kan ses hos någon som inte har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.256 
Vanligt är att domstolen mycket kortfattat konstaterar att beteendet kan iakttas hos någon utan 
funktionsnedsättning utan att redogöra för hur den kommit fram till den slutsatsen. I mål nr 
1267-18 har den unge har varit hotfull och våldsam. Förvaltningsrätten uttalar att beteendet inte 
framstår som symtom eftersom beteendet kan iakttas hos någon utan sådana 
funktionsnedsättningar. Samtidigt så vet man att trots och utagerande beteende är beteenden 
som är vanligt förekommande hos individer med till exempel ADHD.  
 

                                                
256 Mål nr 1403-18 s. 7, Mål nr 5088-18 s. 7, Mål nr 1582-18 s. 12, Mål nr 2866-18 s. 10, Mål nr 4410-18 s. 
10, Mål nr 2387-18 s. 6, Mål nr 2045-17 s. 9, Mål nr 2044-17 s. 9. Mål nr 6935-18 s. 8. 
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I mål nr 1403-18 uttrycker förvaltningsrätten att det saknas medicinskt underlag som ger stöd 
för att det kan vara symtom men att beteendet i princip likaväl kan iakttas hos någon som inte 
har en funktionsnedsättning. Även om beteendet kan ses hos någon utan neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning kan det vara symtom på funktionsnedsättningen. De flesta, eller nästan 
alla, beteenden som kan anses vara socialt nedbrytande går att se även hos unga utan 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Argumentet att beteendet kan ses hos andra kommer 
därför alltid att se till att den unge kan beredas vård enligt 3 § LVU. Om det alltid går att dra 
det argumenten har det misslyckats med att skapa ett skyddsnät för att skydda unga med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar från att beredas vård enligt LVU, eftersom att den 
motiveringen alltid kommer att fungera om man vill bereda den unge tvångsvård. 
 
 
8.4 När domstolen avvisar ett mål 
 
Av de rättsfall som studerats avvisade domstolarna 2 av 34 stycken med 3 § LVU som grund. 
Ett fall var från Förvaltningsrätten i Stockholm, var av det andra från Kammarrätten i 
Stockholm.257 När domstolen avvisar ett mål på grund av att den unges beteende anses vara 
symtom på dennes neuropsykiatriska funktionsnedsättning finns risken att den unge faller 
mellan stolarna och inte kan få den vård den är i behov av. Oftast kan inte heller den unge 
istället vårdas med hjälp av LPT eftersom kraven som uppställs i lagen inte uppfylls. 
 
I mål nr 4724-18 från Kammarrätten i Stockholm hade den unge ofta hamnat i konflikter, varit 
utåtagerande och våldsam. Hens neuropsykiatriska diagnos fastställdes först efter placering på 
SiS-hem. Psykolog ansåg att de bästa insatserna är stöd utifrån kunskap om hens 
neuropsykiatriska funktionsnedsättning. Den unge hade inte något annat normbrytande 
beteende så som droger, kriminalitet, riskumgänge eller liknande. Kammarrätten fann därför att 
förutsättningarna för vård i § 3 LVU inte var uppfyllda.  Domstolen säger inte rakt ut att § 3 
inte är uppfylld eftersom hens beteende är symtom på diagnosen, men eftersom hens 
problematik verkar kunna lösas med insatser som inriktas på hans neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar så tyder det på att hens beteende är symtom och beror på diagnosen. 
Den unge kunde dock istället beredas vård enligt 2 § LVU. 
 
Förvaltningsrätten i Stockholm uttrycker I mål nr 13735-18 att utredningen inte ger stöd för att 
den unges beteende är resultat av något annat än hans neuropsykiatriska funktionsnedsättning, 
tillsammans med moderns bristande omsorg. Här uppställer domstolen ett omvänt krav på 
bevisning mot vad som brukar förekomma i rättsfallen. Domstolen förutsätter att hans beteende 
är symtom på hans neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och säger att bevisningen inte tyder 
på att det inte skulle vara det. Medan vad domstolar mer förekommande gör är att anta att den 
unges beteende inte är symtom på den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen och sedan 
påstår att bevisningen inte visar på att det faktiskt är symtom. Den unge kunde dock istället 
beredas vård enlig 2 § LVU i detta fall. Detta fall visar tydlig på hur principen att lika fall ska 
behandlas lika sätts på spel eftersom att förutsättningen för att kunna bevisa de bakomliggande 
orsakerna är annorlunda jämfört med de andra rättsfall som studerats. 
 
Det framgår dock även att vården som finns att tillgå inom LVU ändå inte anpassad för unga 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, därför kanske det inte heller är lämpligt att 
bereda vård enligt 2 § LVU. Utredningar framhåller att det är viktigt att förbättra samarbetet 
mellan psykiatriska insatser och socialtjänsten. Att domstolarna i vår undersökning endast 
avvisade 2 fall tyder på att de kanske anser sig ha hittat en väg runt problemet med att inte 
kunna bereda unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar tvångsvård. 

                                                
257 Mål nr 13735-18, Mål nr 4724-18. 
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Avslutningsvis ska principen om att den unges bästa ska vara avgörande för besluten nämnas. 
Vi har märkt att principen endast berördes uttryckligen i ett av de 34 studerade rättsfallen. Det 
är oftast svårt att avgöra vad som är den unges bästa. Det är viktigt med proportionalitet i 
beslutet, de åtgärder som tas måste vara nödvändiga med hänsyn till ändamålet. Ändamålet i 
detta fall är att garantera att den unge får den vård som behövs. Frågan är dock om tvångsvård 
är det bästa för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Som visat kan de oftast 
inte råda över deras beteende, samt att det har visat sig att vården som finns att tillgå oftast inte 
är adekvat för dem.  
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9. Slutsatser 
 
Finns det sätt att undvika skönsmässiga bedömningar för att unga som kanske inte bör 
tvångsvårdas på grund av beteenden de inte kan råda över? Finns det en möjlighet att 
omhänderta unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utan att domstolens kompetens 
behöver ifrågasättas?  Syftet med arbetet var bland annat att försöka förtydliga och få en bättre 
bild av vilka beteende som kan anses falla inom rekvisitet “socialt nedbrytande beteende”. 
Oklarheter i hur saker ska tolkas och allt för stora möjligheter att göra vida tolkningar kan 
påverka rättssäkerheten. Efter en rättsdogmatisk undersökning av lagtext och förarbeten 
framkom att det inte framgår konkret av rekvisitet ”något annat socialt nedbrytande beteende” 
vad det är för beteende som ska avses. Informationen i förarbetena angående vad som innebär 
med “socialt nedbrytande beteende” är knapphändig, förutom att det framgår att beteendet 
avviker från samhällets grundläggande normer.  
 
Tydliga rättsregler skapar förutsebarhet, det har framkommit att rekvisitet “socialt nedbrytande 
beteende” är vagt och öppet. Begreppet “socialt nedbrytande beteende” är inte klart och tydligt 
i den mening att vi inte kan direkt utläsa vad som menas med begreppet. Anledningen till att 
man har valt att ha ett öppet rekvisit är för att rekvisitet ska kunna omfatta många olika 
situationer och beteenden, samt innefatta beteenden som ännu inte utvecklats i samhället eller 
som ingen hunnit uppfatta är socialt nedbrytande än. Att precisera beteenden skulle innebära 
att vissa skadliga beteende faller utanför bestämmelsen. Behovet finns att ha ett öppet rekvisit 
för att kunna göra skyddsnätet så omfattande som möjligt. Syftet med LVU är att kunna skydda 
unga och för att syftet ska kunna uppfyllas kan kravet på förutsebarhet behöva inskränkas. 
Eftersom skyddsmöjligheterna redan är begränsade kan det vara rimligt att förutsebarheten 
inskränks. Rättssäkerheten sätts dock på spel vid användandet av öppna rekvisit eftersom att 
domstolens motivering blir mer oförutsebar. Det finns utrymme för tolkning, även om det har 
sagts att begreppet ska tolkas restriktivt. Det finns vägledning för hur begreppet ska tolkas, men 
det kan ändå vara svårt att förutse vilka beteenden som kommer att falla in under “socialt 
nedbrytande beteende”. Förutsebarhet kan emellertid uppfyllas genom att domstolen motiverar 
sina beslut i sina domskäl.  
 
Det är önskvärt att lagstiftare strävar efter att undvika allmänna formuleringar som kan ge 
upphov till tolkningsproblem och subjektiva bedömningar i domstolen, vilket kan leda till 
godtyckliga ingripanden. Rekvisitet “socialt nedbrytande beteende” i 3 § LVU kan skapa 
tolkningsproblem, även om begränsningar och vägledning finns i förarbeten och praxis kvarstår 
det faktum att tolkningen av begreppet inte alltid är helt förutsebart. Det är bra med ett öppet 
rekvisit inom LVU eftersom inget fall är det andra likt. Det finns ett behov av att försöka täcka 
många olika situationer för att kunna skydda unga som riskerar att fara illa. Vägledning genom 
förarbeten kan dock skapa problem eftersom att alla situationer kanske inte har blivit helt 
genomtänkta. I RÅ 2010 ref. 24 hänvisar domstolen till förarbeten och konstaterar att rekvisitet 
“socialt nedbrytande beteende” inte kan omfatta unga med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar vars beteende är direkt symtom på funktionsnedsättningen. Genom RÅ 
2010 ref. 24 har HFD alltså istället begränsat LVU:s tillämpningsområde. Vilket leder till att 
unga som är i behov av vård och inte klarar av att söka den frivilligt kan falla utanför 
skyddsnätet. Att lagtexten inte har ändrats sedan år 1990 kan tyda på att lagen inte har följt med 
samhällsutvecklingen och kan anses vara föråldrad. Frågan är om rekvisitet ”något annat socialt 
nedbrytande beteende” i 3 § bör ändras?  
 
Som framkommit i vår analys varierar domstolens kvalitet på motiveringar. Det var inte många 
unga i de rättsfall som vi undersökte som inte kunde beredas vård enligt 3 § LVU och rekvisitet 
“socialt nedbrytande beteende”. Domstolens motiveringar i många mål har varit väldigt svaga, 
det har inte helt framgått vad som legat till grund för deras beslut att tvångsvårda den unge 
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enligt rekvisitet “socialt nedbrytande beteende”. Domstolen har lyckats bereda tvångsvård till 
fler unga än det egentligen kanske borde varit. 
 
Målet med omformuleringen av begreppet från “något annat därmed jämförbart beteende” till 
“något annat socialt nedbrytande beteende” vid införandet av dagens LVU från år 1990 var att 
skapa en möjlighet att fånga in fler beteenden än tidigare kunde omfattas av det gamla rekvisitet. 
Eftersom LVU är skapat som ett skydd för unga vill man kunna hjälpa så många som möjligt, 
RÅ 2010 ref. 24 har dock begränsat denna möjlighet. I SOU 2015:71 föreslås en ändring i 
rekvisitet rörande socialt nedbrytande beteende, vilket de önskar istället ska lyda “något annat 
i sig självt nedbrytande beteende”. Tanken med det nya förslaget är att domstolen bara ska 
behöva bedöma om den unges beteende verkligen är socialt nedbrytande. Man vill undvika att 
domstolen behöver ta hänsyn till den bakomliggande orsaken till beteendet. Som framkommer 
i vår analys, när domstolen behöver göra bedömningar av mer medicinsk karaktär så sätts 
rättssäkerheten på spel eftersom att domstolarnas kvalitet på motiveringar varierar. Domstolen 
har oftast inte den kompetens som krävs för att göra medicinska bedömningar då de inte är 
utbildade inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta kan leda till brister i deras 
motiveringar när de konstaterar att den unges beteende inte är symtom på dennes 
funktionsnedsättning eftersom de antagligen inte vet vad som är symtom men ändå verkar 
angelägna att hjälpa den unge och bereda denne tvångsvård. Utredningens förslag på tillägget 
“i sig självt” kan göra att domstolens bedömningar blir enklare att genomföra eftersom 
domstolen inte måste ta hänsyn till den bakomliggande orsaken till problemet. Kunskap om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar blir då mindre betydande. Enklare bedömningar kan 
skapa mer tydlighet i domstolens motiverade beslut eftersom deras bedömningar inte måste 
vara av medicinsk karaktär.  
 
Tillägget “i sig självt” i rekvisitet “något annat socialt nedbrytande beteende” skulle medföra 
att unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar lättare kan beredas vård enligt LVU. 
Experter på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar anser dock att unga med 
funktionsnedsättningar inte bör kunna beredas tvångsvård för beteenden de inte kan råda över. 
Samtidigt finns det tveksamheter över om unga kommer att få rätt vård. Remissvar i SOU 
2015:71 trycker på att det är viktigt att unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
placeras så att de får adekvat vård. De ska inte vårdas likt de unga utan diagnos som 
omhändertas på grund av missbruk eller brottslighet. Om unga kan få adekvat vård med det nya 
lagförslaget är emellertid en annan fråga. Det går i alla fall konstatera att det finns i vilket fall 
större möjligheter till vård med hjälp av ändringen i rekvisitet.  
 
Det finns även fler rättssäkerhetsaspekter som skulle stärkas i och med lagförslaget. Det har 
framkommit att diagnoser tonas ner för att de inte ska framstå som ett problem vid beredandet 
av tvångsvård. Principen om att lika ska behandlas lika sätts på spel när utredningarnas 
omfattning varierar. Fall skulle kunna behandlas mer lika när känslan av att behöva dölja saker 
försvinner, vilket stärker rättssäkerheten. Socialnämndens utredningar kommer kunna 
framhålla den unges neuropsykiatriska funktionsnedsättning bättre och det är även en fördel för 
den efterföljande vården som då kan anpassa lättare efter den unges diagnos. 
 
De som är emot lagförslaget anser bland annat att unga med funktionsnedsättning inte bör 
tvångsvårdas för beteenden de inte kan råda över. Dessa förespråkar istället frivilliga insatser, 
och insatser i tidigare skeden. Det är dock oftast inte möjligt i de fallen rörande unga med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eftersom de kan sakna insikt i sin situation. I och med 
att tvångsvård är en sista utväg har frivilliga insatser redan testats och inte fungerat. För att 
kunna hjälpa dessa unga att få vård behövs insatser i form av tvång. 
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Eftersom att förslaget inte trädde i kraft som det var tänkt år 2017, står vi idag år 2019 med 
samma lag och ingen ny praxis på området. Vi ser därför med spänning på hur detta ska 
utvecklas i framtiden. Eftersom tvångsomhändertagande är ett så pass stort ingripande kommer 
kontroversen kring begreppet troligtvis fortsätta oavsett om rekvisitet förändras eller ej. För vad 
är egentligen bäst för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Är tvångsvård det 
mest lämpliga alternativet för att möta deras vårdbehov? Eller kommer de ändå inte att få 
adekvat vård? 
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