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Abstract

Ett frihetsberövande, eller en inskränkning av en persons rörelsefrihet,  är alltid ett  intrång i en av de

rättigheter som av de flesta ses som en självklarhet i ett demokratiskt samhälle. Rätten till rörelsefrihet är inte

absolut,  utan  kan  i  vissa  fall  begränsas.  Kravet  i  den  svenska  grundlagen  är  att  samtliga  sådana

inskränkningar endast får göras om de har stöd i lag. I normalfallet fattas ett beslut om frihetsberövande av

någon  form  av  rättsvårdande  instans.  Enligt  2  kap  9  §  Regeringsformen  (Kungörelse  (1974:152)  om

beslutad  ny  regeringsform)  får  dock  ett  beslut  om frihetsberövanden delegeras  till  myndighetsutövande

nämnder i  vissa fall.  För att  garantera att  ett  sådant beslut görs på ett  rättssäkert sätt,  ställs kravet att

ordföranden i en sådan nämnd är, eller har varit, ordinarie domare i en domstol.

Vid ett omedelbart omhändertagande med stöd av 6 §  Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om

vård av unga, fattas beslutet om omhändertagande av en nämnd i ungdomens hemkommun, bestående av

politiker. Uppsatsens ena frågeställning gäller hur regelverket för omedelbara omhändertaganden står sig

gentemot det krav på juridisk kompetens hos nämndens ordförande som finns i Regeringsformen 2:9.

Uppsatsen behandlar även frågan om hur ett frihetsberövande med stöd av Lag (1990:52)med särskilda

bestämmelser om vård av unga är förenligt med Sveriges åtaganden i och med ratificeringen av flertalet

internationella konventioner gällanden barns och vuxnas mänskliga rättigheter.

Nyckelord:

Barnkonventionen,  LVU,  frihetsberövande,  tvångsvård,  EKMR,  mänskliga  rättigheter,

Regeringsformen, beslutskompetens, socialnämnd.
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Förkortningar

EKMR Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

FL Förvaltningslag (1986:223)
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ICCPR Internationell  konvention om medborgerliga och politiska rättigheter  (International Covenant  on

Civil and Political Rights)

LPT Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

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

RF Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

SoL Socialtjänstlag (2001:453)

UNICEF United Nations Children's Fund (tidigare United Nations International Children Emergency Fund)
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1 Inledning

1.1 Syfte, frågeställningar och avgränsning

I uppsatsen behandlas frågan om tvångsvård av ungdomar och unga vuxna enligt Lag (1990:52)

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Syftet är att undersöka omhändertaganden

som görs med stöd av 3 §, ”eget beteende”-fallen,  i kombination med 6 § där socialtjänsten eller en

socialnämnd fattar ett beslut om omedelbart omhändertagande. 

Ett frihetsberövande eller en inskränkning av en persons rörelsefrihet, är alltid ett intrång i en av

de rättigheter  som av de  flesta  ses  som en självklarhet  i  ett  demokratiskt  samhälle.  Rätten till

rörelsefrihet  kan  dock  i  vissa  fall  begränsas.  Kravet  i  den  svenska  grundlagen  är  att  samtliga

inskränkningar  får  endast  göras  om  de  har  stöd  i  lag.  I  normalfallet  fattas  ett  beslut  om

frihetsberövande av en domstol eller någon annan form av rättsvårdande eller verkställande instans,

så som polis eller åklagare. Enligt 2 kap 9 §  Regeringsformen (Kungörelse (1974:152) om beslutad ny

regeringsform) får dock ett beslut om frihetsberövanden delegeras till myndighetsutövande nämnder i

vissa  fall.  För  att  garantera  att  ett  sådant  beslut  görs  på  ett  rättssäkert  sätt,  ställs  kravet  att

ordföranden i en sådan nämnd är, eller har varit, ordinarie domare i en domstol.

När ett beslut om ett omedelbart omhändertagande görs med stöd av 3 § och 6 § i Lag (1990:52)

med särskilda bestämmelser om vård av unga, är det vanligast förekommande att beslutet fattas av

socialnämnden  i  den  kommun  där  ungdomen  är  mantalsskriven  eller  har  sin  stadigvarande

vistelseort, för att vid ett senare tillfälle underställas Förvaltningsrätten. Socialnämnden är politiskt

tillsatt av Kommunfullmäktige, och tillsätter själv sin ordförande internt. 

Min ena frågeställning är om socialnämnderna egentligen har den beslutskompetens som krävs

enligt 2 kap 9 § RF, och om 6 §  Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga är

förenlig med 2 kap 9 § RF. Om så inte är fallet, hur tillgodoses i sådana fall kravet på att beslutet

om tvångsomhändertagandet har gjorts på ett rättssäkert sätt.

Sverige  har  ratificerat  ett  flertal  internationella  konventioner  angående  mänskliga  och  barns

rättigheter.  Min andra frågeställning gäller  hur tvångsomhändertaganden av ungdomar står sig i

ljuset av de åtaganden som följer av dessa konventioner. Finns det några specifika problemområden

i dagens lagstiftning där svensk lagstiftning och de ratificerade konventionerna står i  strid med

varandra?
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Då omedelbara omhändertaganden inte görs i de fall man beslutar om vård enligt 2 §, de så

kallade  miljöfallen,  kommer  de  att  endast  beröras  så  till  vida  att  de  kommer  att  få  tjäna  som

jämförelse till omhändertagande enligt 3 §. 

Uppsatsen är även begränsad till att behandla  Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om

vård av unga och omfattar därmed inte övriga lagstiftningar om tvångsvård (Lag [1998:870] om

vård av missbrukare i  vissa fall  [LVM],  Lag [1991:1129]  om rättspsykiatrisk vård [LRV],  Lag

[1991:1128] om psykiatrisk tvångsvård [LPT] samt  Lag [1998:603] om verkställighet av sluten

ungdomsvård [LSU]). Dessutom är uppsatsen begränsad till att undersöka svensk rätt. Då EKMR

gäller som svensk rätt i och med införandet av Lag (1994:1219) om europeiska konventionen om de

mänskliga  rättigheterna  och  de  grundläggande  friheterna  samt  införandet  av  2  kap.  19  §  RF

kommer inte något internationellt perspektiv att behandlas mer än den jämförelse som görs med

FN:s konvention om mänskliga rättigheter samt FN:s Barnkonvention.

1.2 Metod och material

Den undersökning jag har gjort är av rättsdogmatisk karaktär, det vill säga i enlighet med den

traditionella rättskälleläran. Med andra ord har jag försökt att beskriva och extrahera vad som är

gällande  rätt  ur  sedvanliga  rättskällor.1 Arbetet  har  bedrivits  främst  genom studier  av  utgiven

facklitteratur,  konventionstexter,  lagtexter,  förarbeten,  artiklar,  och  rättspraxis.  Med  hjälp  av

källorna har tanken varit att systematiskt redogöra för gällande rätt i termer av en huvudregel, med

ett antal till detta kompletterande regler och undantag.2 

Urvalet  av  facklitteratur  har  medvetet  styrts  mot  författare  och  böcker  som  behandlar

tvångslagstiftning,  tvångsvård och rättssäkerhet  vid ärenden om tvångsvård.  I  vissa fall  har  det

medfört att viss litteratur har tappat sin relevans för dagens lagstiftning. Det handlar främst om

litteratur som behandlar tvångslagstiftning och synen på barns rättigheter ur ett historiskt perspektiv.

Fokus  på  uppsatsen  ligger  på  att  undersöka  hur  förutsättningarna  för  omedelbart

omhändertagande står i relation till de mänskliga rättigheter som omfattar varje person enligt svensk

grundlag, Regeringsformen, samt internationella överenskommelser i form av FN:s konvention om

mänskliga rättigheter och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Uppsatsen kommer

även att problematisera den kollision som kan uppfattas mellan nämnda regelverk.

1 Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 23.

2 Peczenik, ”Juridikens allmänna läror”, s. 249.
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Jag har i den grad det är möjligt valt att lämna de lege ferenda-diskussioner därhän för att istället

koncentrera mig på att analysera de lege lata.

1.3 Disposition

Uppsatsen inleds med ett historiskt avsnitt om hur lagen om särskild ungdomsvård har växt fram.

Därefter följer ett avsnitt om de grundläggande rättigheter vi omfattas av som människor. Jag har i

avsnittet valt att avgränsa mig till de rättigheter som har relevans för den fortsatta diskussionen.

Detta följs av ett avsnitt om tvångsvård. Avsnittet behandlar skillnader och likheter mellan tre

olika definitioner av begreppet rättssäkerhet. 

I  det  efterföljande  avsnittet  förs  en  kort  diskussion  om beslutskompetens  i  allmänhet,  samt

socialnämndernas sammansättning och beslutskompetens. Uppsatsen avslutas sedan med ett avsnitt

innehållande en slutdiskussion och mina egna slutsatser.
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2 Barn- och ungdomsvården historiskt

2.1 1902 års vanartslag

Barn  har  i  alla  tider  varit  en  utsatt  grupp  helt  beroende  av  vuxenvärldens  förmåga  att

tillhandahålla  skydd  och  stöd.  Samhällets  ansvar  att  ingripa  vid  missförhållanden  eller

oegentligheter som riktar sig mot barn är en fråga som har diskuterats under flera århundraden.

Ansvaret har inte endast sträckt sig till att hjälpa nödställda barn, utan omfattar även frågan om hur

man på bästa sätt ska kunna hjälpa unga som begått skadliga handlingar gentemot sig själva och

andra.3

Bramstång urskiljer två idéhistoriska huvudlinjer inom den svenska barnavården i modern tid. Å

ena sidan har vi rättsstatstanken med krav på legalitet och rättssäkerhet, å andra sidan har vi statens

skyldighet att tillhandahålla skydd och vård för individen, och därmed individens rätt att förvänta

sig skydd och vård.

Rättsstatstanken har sin grund i  upplysningstiden.  Det juridiska systemet började utformas

med  tanken  att  rättssystemet  skulle  tillvarata  den  enskilde  medborgarens

rättssäkerhetsintresse. Den definition Bramstång ger av rättssäkerhet är att den innefattar ett

skydd mot godtycklighet och att de beslut som tas gentemot den enskilde har förankring i lag.

Den enskildes rätt  till  vård bygger på en naturrättslig tanke.4 Det  naturrättsliga  ideal  som

började  växa  fram  under  1800-talet  hade  sin  grund  i  tankar  om  humanitet  och

människovänlighet.5

Vid 1902 års riksdag antogs tre lagar som berörde barnavård: lagen om fosterbarnsvård,  lagen

om uppfostran av vanartade och i sedligt avseende försummade barn, den så kallade vanartslagen,

samt lagen om behandling av minderåriga förbrytare.6

Den första fosterbarnslagen var minst sagt försiktigt utformad. Den gällde endast barn under sju

års ålder, som mot ersättning vårdades av annan än förälder, annan nära släkting eller förmyndare.

Barn över sju års ålder som utackorderades saknade helt lagligt skydd.7

3 Mattsson,  Barnet  och  rättsprocessen s.  41,  se  även  ;  Bramstång,  Förutsättningarna för  barnavårdsnämnds

ingripande mot asocial ungdom s. 1-60 för den idéhistoriska bakgrunden till rättsligt reglerad barnavård.

4 Bramstång, Förutsättningarna för barnavårdsnämnds ingripande mot asocial ungdom s. 51.

5 Mattsson, Barnet och rättsprocessen s. 41.

6 Holgersson, Socialtjänst s. 99.

7 Ibid. s. 99.
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2.2 1924 års lag om samhällets barnavård

Vanartslagen ersattes  1926 med  lagen (1924:361) om samhällets  barnavård.  Från start  hade

kritiken  mot  1902 års  vanartslag varit  ganska  omfattande,  då  den  mest  ansågs  som en  lag  på

pappret. Lagens vaga utformning i kombination med de dåliga möjligheterna till övervakning från

statligt  håll  fick  till  följd  att  många  av  de  omhändertagna  barnen  levde  under  utbredda

missförhållanden.  Barnavårdslagen  flyttade  ansvaret  för  barnavården  till  en  barnavårdsnämnd

inrättad  i  varje  kommun.  Barnavårdsnämnden  ställdes  under  statlig  tillsyn  från

barnavårdskonsulenterna å ena sidan, och länsstyrelsen å andra sidan. Förändringarna syftade till att

regleringen av vården skulle bli enhetligare.8 

I och med den nya lagen särskiljde man två typer av vård. Omhändertagande för samhällsvård

förutsatte  att  föräldrarna  samtyckte  till  åtgärden,  medan omhändertagande för  skyddsuppfostran

kunde göras mot föräldrarnas samtycke.9

Man  var  enligt  1924  års  barnavårdslag  tvingad  att  följa  lindrigaste  ingreppets  princip.  Ett

omhändertagande  kunde  endast  bli  aktuellt  sedan  mindre  ingripande  åtgärder  inte  kunnat

genomföras.  Åtgärder  som enligt  lagen  var  aktuella  innan  ett  beslut  om omhändertagande  var

förmaning till barnets föräldrar eller barnet självt, varning, aga och skiljande från hemmet. Denna

repressiva hållning återfinns i 1902 års lag och är i stort sett oförändrad i 1924 års barnavårdslag

och i 1960 års barnavårdslag som gällde fram till 1982.10

Barn upp till  16 års ålder kunde omhändertas om han eller  hon ansågs vara vanvårdad eller

vanartad på grund av brister  hos föräldrarna,  eller  om det  framkom uppgifter  om misshandel  i

hemmet. I särskilda fall kunde barnet omhändertas fram till 18 års ålder om bedömningen gjordes

att  den  unge  var  så  vanartad  att  särskilda  uppfostringsåtgärder  krävdes  för  hans  eller  hennes

återanpassning till samhällsnormerna.11

8 Mattsson, Barnet och rättsprocessen s. 44 ff.

9 Ibid. s. 45 f.

10 Holgersson, Socialtjänst s. 100; se även Mattsson, Barnet och rättsprocessen s. 45 f.

11 Holgersson, Socialtjänst s. 100.
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2.3 1934 års lag om samhällets barnavård och ungdomsskydd

År  1934  skrevs  barnavårdslagen  om ytterligare  en  gång  och  fick  det  nya  namnet  Lag  om

samhällets barnavård och ungdomsskydd. Den stora förändringen i den nya lagen var att ungdomar

upp  till  21  års  ålder  kunde  omhändertas  om  de  hade  ett  oordentligt,  lättjefullt  eller  lastbart

levnadssätt.12 Beslutsprocessen  för  tvångsvård  förändrades  och  kom  nu  även  att  underställas

Länsstyrelsens prövning.13

2.4 1960 års lag om samhällets vård av barn och ungdom

1 jan 1961 trädde en ny reformerad barnavårdslag i kraft, Lag (1960:97) om samhällets vård av

barn och ungdom. Lagen var en produkt av dels 1924 och 1934 års barnavårdslagar, dels moderna

tankar om ökade krav på innehåll i vården och krav på ökad rättssäkerhet för den som var i behov

av vård. 

Lagen präglades fortfarande av vissa auktoritära inslag och tankarna om att lagen syftade till att

skydda  övriga  samhället  från  asociala  och  missanpassade  unga  personer  fanns  fortfarande

närvarande.14 En nyhet i lagen var att ungdomar kunde omhändertas för utredning om man ville

förhindra  framtida  brottslighet  eller  annan  skadlig  verksamhet.15 Förutsättningen  som  behövde

uppfyllas  för att  barnavårdsnämnden skulle  ha rätt  att  fatta  ett  beslut  om omhändertagande för

utredning, var att det förelåg sannolika skäl för ett ingripande med stöd av barnavårdslagen, samt att

det fanns en risk ”för brottslig eller annan skadlig verksamhet från hans sida”.16 Polismyndigheten

fick även i och med den nya lagen befogenhet att omhänderta personer under 18 år om det förelåg

risk för fara för allmän säkerhet och ordning. Detta hade tidigare varit begränsat till personer mellan

18 och 21 år.17

Barnet saknade fortfarande i 1960 års barnavårdslag en självständig rättslig ställning innan man

uppnått 15 års ålder. Barnets behov och rätt till  skydd för sin integritet ansågs fortfarande höra

samman och var fortfarande en del  av föräldrarnas  rätt  till  integritet  och skydd för sin rätt  till

familjeliv.18 Diskussionen runt den enskildes krav på rättssäkerhet gentemot dåtidens myndigheter

12 Ibid. s. 101.

13 Mattsson, Barnet och rättsprocessen s. 44 ff.

14 Ibid. s. 47.

15 30 § Lag (1960:97) om samhällets vård av barn och ungdom.

16 Ibid.   

17 33 § ibid.

18 Jacobsson, Ett barns rättigheter s. 9.
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koncentreras runt konflikten mellan statens skyldighet att gripa in och omhänderta eller skydda ett

barn  eller  en  ungdom,  och  föräldrarnas  rätt  att  själva  uppfostra  sitt  eget  barn.19

Barnavårdskommitténs uppfattning i  frågan var att  beslut om ett  ingripande inte berörde barnet

självt, utan beslutet var riktat gentemot föräldrarna tills barnet hade uppnått  viss ålder.20

”Men det måste framhållas, att barns skiljande från hemmet och omhändertagande i samhällets

vård  mot  förälderns  vilja  i  princip  är  något  annat  än  de  (egentliga)  administrativa

frihetsberövandena,  i  det  att  dessa,  senare  innebär  ingrepp  i  den  med  åtgärden  avsedda

personens  frihet  att  råda  över  sin  person,  medan  omhändertagandet  av  barn  inbegriper  i

föräldrarnas rätt – frihet om man så vill  –  att bestämma över barnets person.  Sedan barnet

uppnått den ålder, 15 år eller ett stycke därunder, vid vilken dess mot vårdnadshavarens stridande

vilja  i  fråga  om vistelseort  enligt  rättstillämpningens  nuvarande  ståndpunkt  respekteras  från

samhällets sida /.../ kan väl barnets omhändertagande betecknas såsom ett verkligt ingrepp i dess

frihet.”21 [egen fetstilsmarkering]

Barnet sågs inte som ett eget rättssubjekt med egna rättigheter som kunde kränkas innan barnet

hade uppnått åldern 15 år. Innan dess var barnet, som det kan uttolkas ur ovanstående text, utan

självbestämmanderätt. Till följd av att barnet inte sågs som ett rättssubjekt i 1960 års barnavårdslag

saknades  möjligheten  för  barnet  att  tillvarata  sina  rättigheter  i  de  fall  barnets  och  föräldrarnas

intressen kolliderade. Ett beslut om tvångsvård sågs fortfarande inte som ett frihetsberövande eller

ingripande i föräldrarnas eller den omhändertagna ungdomens intressesfär.22 Fortfarande var synen

på  denna  typ  av  ingripande  att  barnet  fick  en  förmån,  i  och  med  att  barnets  vårdbehov  blev

tillgodosett.23

Fortfarande saknades i 1960 års barnavårdslag grundläggande rättssäkerhetsgarantier i form av

ett lagreglerat processuellt förfarande. Bramstång framförde i samband med att lagen trädde i kraft

krav på att barnavårdslagstiftningen skulle vila på legalitetsprincipen och att lagtolkningsmetoden

vid en prövning av förutsättningarna måste vara restriktiv.24 

Likt  tidigare  lagstiftning  krävdes  att  förebyggande  åtgärder  föregick  ett  beslut  om

omhändertagande och placering av ett barn eller en ungdom i fosterhem, barnavårdsanstalt eller

ungdomsvårdsskola. Den nya lagen präglades dock av principen om minsta möjliga ingrepp. De

19 SOU 1956:61 Ny barnavårdslag s. 404.

20 Mattsson, Barnet och rättsprocessen s. 47.

21 SOU 1956:61 Ny barnavårdslag s. 130. [Egen fetstilsmarkering]

22 Bramstång, Förutsättningarna för barnavårdsnämnds ingripande mot asocial ungdom s. 60.

23 Mattsson, Barnet och rättsprocessen s. 48.

24 Bramstång, Förutsättningarna för barnavårdsnämnds ingripande mot asocial ungdom s. 60.
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förebyggande åtgärderna gavs ett betydande utrymme i lagtexten.25 Exempel på åtgärder som var

aktuella  innan  ett  omhändertagande  var  råd  och  stöd  till  föräldrarna,  förmaning  och  varning,

föreskrifter angående vilka levnadsförhållanden som skulle gälla för barnet, samt övervakning.26

Först efter att förebyggande åtgärder ansågs uttömda eller lönlösa, eller inte ansågs kunna ha någon

effekt, kunde det bli aktuellt med ett omhändertagande.27

I 1960 års barnavårdslag såg man för första gången en klar uppdelning mellan ett miljöbetingat

omhändertagande och ett  omhändertagande som görs  på  grundval  av  det  egna  beteendet.  Vård

kunde enligt 1960 års lagstiftning komma ifråga om den unga exempelvis misshandlades i hemmet

eller på andra sätt blev utsatt för vanvård.28 Ett omhändertagande kunde även grunda sig på att den

unga uppvisat ett ”sedeslöst levnadssätt”, på grund av brottsliga gärningar eller brukande/missbruk

av rusdrycker eller narkotiska medel, och därför var i behov av särskilt tillrättavisande åtgärder.29

Vård av ungdomar i det förra fallet kunde göras till och med att den unga fyllde 18 år. I det senare

fallet, när det gällde ett omhändertagande på grund av det egna beteendet, kunde vården ske upp till

21 års ålder. Detta justerades 1969 till  att istället bli 20 års ålder.30 Båda dessa åldersgränser är

desamma för motsvarande idag gällande lagstiftning.31

2.5 Utvecklingen 1960 -1980

Under 1960-talets senare del började röster höjas för att reformera alla delar av socialvården.

Därför tillsattes år 1967 en socialutredning med uppgiften att göra en genomgripande översyn av

hela  sociala  vårdlagstiftningen.  Utredningens  betänkande  innehöll  förslag  till  fullständiga

förändringar av socialvårdlagstiftningen. Utredningen föreslog att  de tidigare lagstiftningarna på

området skulle upphävas och ersättas av en gemensam lag, Socialtjänstlagen, samt att de tidigare

social-, barnavårds- och nykterhetsnämnderna skulle slås samman till en nämnd, socialnämnden.

Lagen skulle omfatta samtliga områden som tidigare legat under ovan nämnda nämnder.32

Den nya lagen var en ramlag och skulle enligt socialutredningen i större utsträckning ha sin

grund i en helhetsbedömning av individens behov. Kommunerna fick i och med den nya lagen en

25 Mattsson, Barnet och rättsprocessen s. 49 .

26 26 § Lag (1960:97) om samhällets vård av barn och ungdom.

27 29 § ibid.

28 25a § ibid.

29 25b § ibid.

30 SFS 1969:164

31 Jämför 25a och 25b §§ Barnavårdslagen (1960:97) med 2 och 3 §§ Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU)

32 Mattsson, Barnet och rättsprocessen s. 50.

13



större frihet att anpassa åtgärderna efter den enskildes egna förutsättningar, önskemål, förmåga och

behov. Vården skulle så långt det var möjligt bygga på frivillig basis och ett ömsesidigt samförstånd

mellan socialtjänsten och klienten. Även barnavården skulle genomsyras av samma grundtankar av

frivillighet och ömsesidighet som vuxenvården. I de fall det fanns behov av skydd och stöd, men

vården inte kunde ges med den unges eller vårdnadshavarens samtycke, föreslogs en särskild lag

med reglering om tvångsvård i särskilda fall.33

2.6 Från och med 1980 - två parallella lagar

Den nya socialtjänstlagen antogs i juni 1980 och trädde i kraft den 1 januari 1982. Lagen var i

kraft till  och med 1 januari 2002 då den ersattes av en reviderad socialtjänstlag,  Socialtjänstlag

(2001:621) (SoL).

I samband med 1980 års socialtjänstlag, trädde även lag (1980:621) med särskilda bestämmelser

om vård av unga i kraft. Lagen var en kompletterande lag till Socialtjänstlagen, i linje med 1967 års

socialutrednings rekommendation. Lagen trädde in i de fall vård inte kunde ges på frivillig väg eller

med vårdnadshavarens medgivande. 

I och med införandet av den nya lagstiftningen ändrades grundtanken när det kom till vård inom

socialtjänsten.  Den  auktoritära  och  kontrollerande  roll  som  präglat  tidigare  lagstiftning  skulle

ersättas med frivillighet, integritetshänsyn och samförstånd. När det gällde barn- och ungdomsvård

inom  socialtjänsten  innebar  den  nya  lagstiftningen  att  det  inte  längre  var  möjligt  att  göra  ett

tvångsomhändertagande  med  motiv  att  tillgodose  samhällets  skyddsbehov.  Ett

tvångsomhändertagande kan numera endast motiveras med att den enskildes vårdbehov kräver ett

ingripande av den storleken.34 Det är det aktuella vårdbehovet som avgör vilka åtgärder som kan

och får sättas in. Om en ungdom begår en brottslig handling, och därmed anses vara i behov av

någon form av vård, är det vårdbehovet som allena ska avgöra vårdformen, inte vilka konsekvenser

den begångna handlingen får för samhällsskyddet.35

33 Ibid. s. 50.

34 Ibid. s. 51.

35 Ibid. s. 76.

14



2.7 Analys

Samhällets skyldighet att i vissa fall ingripa till skydd för den enskilde, även om det innebär en

kränkning av vissa rättigheter, har varit genomgående i den lagstiftning som funnits på området

historiskt. Grundtanken om det gemensammas ansvar gentemot den enskilda har funnits även långt

innan det fanns någon egentlig socialrätt att tala om. Sedan 1902 har samhället insett vikten av att

skilja på barn och ungdomar å ena sidan, och vuxna å andra sidan. Innan förra sekelskiftet gjordes

exempelvis ingen skillnad mellan barn som hamnade i kriminalitet och utanförskap, och vuxna i

motsvarande situation. 

Under 1900-talet  har det funnits två parallella utvecklingar i lagstiftningen inom den sociala

barnavården. Den ena sidan är den som berör barnets integritet och synen på barnet som individ.

Den äldre lagstiftningen präglades av synen att barn och ungdomar i sig saknar en egen identitet

rent rättsligt. Barnet sågs i äldre lagstiftning som en osjälvständig del av den biologiska förälderns

familj. Ett beslut om tvångsvård var därmed inte ett beslut som berörde barnet som person, utan

beslutet var något som riktades mot föräldern. De rättigheter som kränktes genom ett sådant beslut

var  först  och främst  föräldrarnas  rättighet  till  sitt  barn,  och rättigheten att  uppfostra  sitt  barn i

enlighet med sina personliga värderingar. 

Barnet ansågs länge inte ha något eget behov av skydd för sin integritet. Även om kraven på

reformering  av  gällande  lagstiftning  fanns  från  och  med  1960-talet,  är  det  inte  förrän

Socialtjänstlagen träder  i  kraft  1982 det  för  första  gången finns  ett  krav  i  lagstiftningen på att

samtliga berördas integritet ska respekteras, även barns och ungdomars. Alla vårdinsatser som sker

mot den enskildes vilja anses numera vara ett betydande ingrepp i vårdtagarens integritet, oavsett

personens  ålder.  Barnet  har  därför,  oavsett  ålder,  samma  rätt  till  integritetsskydd  som  sin

vårdnadshavare, eller en vuxen person i en liknande situation.

Det andra spåret i utvecklingen under 1900-talet berör behovet av rättssäkerhet. I och med att

gällande  lagstiftning  numera  bygger  på  grundläggande  principer  som  återfinns  i  exempelvis

Förvaltningslagen (1986:223), förkortad FL, och  Förvaltningsprocesslagen (1971:291), förkortad

FPL, har den enskilde tillförsäkrats ett betydligt högre skydd för sina rättigheter än tidigare. När det

gäller  LVU  finns  det  även  i  lagstiftningen  särskilda  krav  på   att  handläggningen  ska  ske

skyndsamt.36 Mer om rättssäkerhet och rättssäkerhetsbegreppet behandlas i nästa avsnitt.

36 33 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
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3 Grundläggande rättigheter

3.1 Regeringsformen

Regeringsformen (Kungörelse  [1974:152]  om  beslutad  ny  regeringsform)  är  en  av  fyra

grundlagar  i  Svensk lagstiftning.  Dessa  lagar  kan ses  som en kodifiering  av  de grundläggande

viktiga principer som ska gälla i ett demokratiskt samhälle. För att skydda dessa principer från att

lättvindigt ändras krävs det två likalydande riksdagsbeslut med ett mellanliggande val för att göra

en ändring i någon av grundlagarna.

I RF:s andra kapitel specificeras de fri- och rättigheter som varje person är tillförsäkrad gentemot

det allmänna. Rättighetskatalogen är utformad som en uppräkning av handlingar som det allmänna

ska avhålla sig från att göra gentemot de personer som omfattas av svensk lagstiftning. Med det

allmänna  menas  i  allmänhet  alla  de  som  på  något  sätt  företräder  staten  eller  som  delegerats

myndighetsutövande eller ansvar i någon form, exempelvis kommuner, landsting och domstolar.37

De rättigheter som återfinns i uppräkningen i RF brukar ibland indelas i absoluta rättigheter och

relativa rättigheter. Skillnaden mellan dessa två är att de relativa rättigheterna kan inskränkas till

viss del genom lag, medan de absoluta rättigheterna är just absoluta och därför inte kan inskränkas.

Till de absoluta rättigheterna brukar räknas bland annat förbudet mot dödsstraff (RF 2 kap 4 §),

förbudet mot kroppsbestraffning och förbudet mot tortyr (RF 2 kap 5 §). 

De relativa rättigheterna, samt i vilken utsträckning de får begränsas, specificeras i RF 2 kap 20-

24 §§. Gemensamt för samtliga inskränkningar är att de måste vara proportionerliga i förhållande

till syftet med begränsningen, godtagbara i ett demokratiskt samhälle och får inte göras på grundval

av etnisk, politisk, religiös eller liknande åskådning.38

Några av de rättigheter som är relevanta i diskussionen angående tvångsvård är bland annat det

förbud mot frihetsberövande utan stöd i lag som finns i RF 2 kap 8 § och skyddet för privatlivets

helgd som återfinns i RF 2 kap 6 §.              

I  enlighet med  Regeringsformens 2 kap 8 § skyddas var och en från att  frihetsberövas utan

uttryckligt stöd i lag. Principerna som kommer till uttryck i Regeringsformen gäller i de allra flesta

fall gentemot det allmänna. De reglerar hur myndigheter, domstolar och liknande företrädare för

staten ska agera gentemot sina medborgare.39 Rörelsefriheten räknas till de relativa friheterna, vilket

37 Holmberg, Grundlagarna, s. 70.

38 RF 2 kap 20 §

39 Holmberg, Grundlagarna, s. 70.
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gör att den kan begränsas genom lag. Lagar som begränsar rörelsefriheten är vanliga; i första hand

kommer nog de flesta att tänka på de straffprocessuella bestämmelser som möjliggör fängelsestraff

för de som av domstol dömts till brott.40

De äldre förarbetena till  Regeringsformen ger flera exempel på godtagbara frihetsberövanden.

De  mest  uppenbara  är  exempelvis  fängelsestraff  och  andra  frihetsberövanden  av  den  som  är

misstänkt eller dömd för brott. Även tvångsmässiga omhändertaganden inom hälso- och sjukvård,

samt  tvångsomhändertaganden  inom  socialtjänsten,  har  ansetts  vara  godtagbara  skäl  för  ett

frihetsberövande.  Den numera  upphävda värnpliktslagen (1941:967)  ska också  räknas  till  dessa

lagar.41

En persons rörelsefrihet kan med andra ord begränsas med stöd av lag, men endast, som  tidigare

nämnts,  under  förutsättning  att  begränsningen  är  proportionerlig  i  förhållande  till  syftet  med

inskränkningen, och förenlig med värderingarna för ett demokratiskt samhälle.42 Begränsningen får

utöver detta aldrig göras på ett sätt som kan vara ett hot mot den fria åsiktsbildningen, då just den

fria åsiktsbildningen anses vara en av folkstyrets grundvalar.43

Däremot är garantin för att få ett frihetsberövande med anledning av brott eller brottmisstanke

prövat av domstol utan oskäligt dröjsmål undantagslöst. Stadgandet är på grund av sin formulering

inte  tillämpligt  på  kortvariga  frihetsberövanden,  vilka  regleras  av  bland  annat  Polislagen

(1984:387)44 eller lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. Enligt 24 kap

13 § Rättegångsbalken (1942:740) är den tidsfrist som anses som skälig, innan ett frihetsberövande

ska ha prövats av domstol, satt till fyra dygn.45

Regleringen i 2 kap. 9 § 2 st. RF öppnar för att den som är frihetsberövad på andra grunder än

brott  eller  brottsmisstanke,  exempelvis  vid  tvångsvård  inom  socialtjänsten  eller  psykiatrisk

tvångsvård, ska få grunderna för sin frihetsberövning prövad av domstol utan oskäligt dröjsmål.

Prövningen kan även göras av en nämnd vars sammansättning är bestämd i lag och vars ordförande

är en aktiv eller pensionerad ordinarie domare.46

40 Nergelius, Svensk statsrätt, s. 146

41 Nergelius, Svensk statsrätt, s. 146

42 RF 2 kap 20 § 3 p. i kombination med RF 2 kap 21 §

43 RF 2 kap 21 §

44 Nergelius, Svensk statsrätt, s. 147

45 Nergelius, Svensk statsrätt, s. 147

46 Nergelius, Svensk statsrätt, s. 147
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3.2 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna

och grundläggande friheterna

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna  och grundläggande friheterna

(EKMR) ratificerades av Sverige den 4 februari 1952, och blev i och med det bindande för Sverige.

För att ytterligare markera dess rättsliga status inkorporerades EKMR i svensk rätt i samband med

inträdet i Europeiska Unionen 1995.47 I och med införandet av RF 2 kap 19 § har EKMR getts

samma rättsliga status som de grundlagsskyddade rättighetsstadgarna. RF 2 kap 19 § ger EKMR

näst  intill  grundlagsliknande  status  då  det  efter  paragrafens  införande  krävs  att  all  svensk

lagstiftning, nu gällande och framtida, är förenlig med EKMR. Sverige har även förbundit sig till att

tolkningen  av  artiklarna  i  EKMR  måste  överensstämma  med  den  tolkning  som  är  gällande  i

Europadomstolen.48 

Konventionen har dessutom, på grund av Sveriges EU-medlemskap och då den är en integrerad

del av Europarätten, företräde framför svensk lagstiftning i det fall en konflikt skulle uppstå.49

Då Europadomstolen i Strasbourg inte kan upphäva eller i efterhand ändra domar från svenska

domstolar, kan den inte formellt ses som en överdomstol för svenska domstolar. Den ska istället ses

som ett alternativt rättsmedel som den enskilda kan ta till när alla nationella rättsmedel är uttömda.50

Europadomstolen kan, i de fall staten bryter mot en bestämmelse i EKMR, döma ut ett skadestånd

som staten är skyldig att betala till  den som fått sina rättigheter kränkta.51 Europadomstolen har

getts  tolkningsföreträde  när  det  gäller  tolkning  av  innehållet  i  artiklarna  i  EKMR.  Även  EU-

domstolen har i sin rättspraxis varit noggrann med att  inte avvika från den konventionsrättsliga

praxis Europadomstolen utvecklat genom åren.52

3.2.1 Tvångsomhändertagande av barn och rätten till personlig frihet

Artikel 5 i EKMR behandlar var och ens rätt till personlig frihet och säkerhet. Huvudregeln är att

var och en är skyddad från frihetsberövanden under normala förutsättningar. Rörelsefriheten kan

dock begränsas i vissa fall, under förutsättning att det görs i överensstämmelse med de situationer

som anges i EKMR artikel 5.1. Gemensamt för samtliga situationer är att beslutet måste ha stöd av

47 Bernitz, Europarättens grunder, s. 227.

48 Bernitz, Europarättens grunder s. 94. 

49 Ibid. s. 77, se även Costa v. ENEL (nd).

50 Artikel 35.1 EKMR.

51 Artikel 41 ibid.

52 Bernitz, Europarättens grunder s. 134.
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lag. 

En  underårig  kan  i  enlighet  med  artikel  5.1.d  omhändertas  för  att  placeras  under

skyddsuppfostran eller på annat sätt ställas inför en behörig rättslig myndighet.53 Det finns endast ett

fåtal fall där Europadomstolen har haft anledning att pröva om ett frihetsberövande har omfattats av

artikeln.54 

I fallet  Boumar v. Belgien55 gällde det en marockansk yngling som omhändertagits av belgiska

myndigheter på grund av sin asociala livsföring. På grund av att myndigheterna inte kunde placera

Boumar vid någon lämplig institution, valde myndigheterna att vid flera tillfällen placera honom i

häkte. Europadomstolen fann att då det inte bedrevs någon form av behandling som kunde tänkas ha

någon  påverkan  på  livsföringen  under  placeringarna  i  häktet,  uppfylldes  inte  kraven  för  ett

frihetsberövande enligt artikel 5.1.d.

D.G. v. Irland56 liknar på många sätt tidigare nämnda mål. En 16-åring placerades i väntan på en

lämpligare placering i häkte, där han kvarhölls i en månad. Även i detta fall fann Europadomstolen

att rekvisiten för en placering enligt 5.1.d inte hade uppfyllts.

Kommissionen fann i ett av sina mål att kraven i artikel 5.1.d var uppfyllda när en 15-åring, som

misstänktes  för  att  ha  begått  brott,  i  samband  med  brottsutredningen  blev  placerad  på  en

vårdanstalt.57

3.2.2 Tvångsomhändertagande av barn och rätten till familjeliv

Bland de mest grundläggande mänskliga rättigheterna räknas rätten till sitt privat- och familjeliv.

Familjen  räknas  enligt  FN:s  konvention  om  de  mänskliga  rättigheterna till  en  av  de  mest

grundläggande  samhälleliga  enheterna.58 Artikel  8  i  EKMR skyddar  rätten  till  ett  privat-  och

familjeliv.  Sverige  är  genom  medlemskapet  i  EU  skyldiga  att  verka  för  att  skydda  samtliga

rättigheter i EKMR.59 

Definitionen av familj bör hållas åtskild från definitionen av hushåll, eftersom det senare grundas

på  en  gemensam lokalitet,  medan  familjen  är  baserad  på  släktskap.60 En  möjlig  definition  av

53 ”SOU 1974:88 Europakonventionen och europeiska sociala stadgan”, 37.

54 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 110.

55 ECHR : Bouamar v. Belgium Publication : A 129.

56 ECHR : D.G. v. Ireland Publication : 2002-III.

57 X v. Switzerland Application 8500/79.

58 ”FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna” artikel 16.3.

59 Mattsson, Rätten till familj inom barn- och ungdomsvården, 49.

60 ”familj | Nationalencyklopedin” hämtat 2013-10-17.
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familjebegreppet är att familjen definieras av ett stadigvarande sammanboende mellan två personer

i ett äktenskap eller registrerat partnerskap, alternativt under äktenskapsliknande former.61 Tidigare

definitioner  har  omfattat  endast  konstellationer  med  en  man  och  en  kvinna.  Efter  att

äktenskapslagen gjorts könsneutral62, omfattas numera även samkönade konstellationer av nämnda

bestämmelser. 

Då det inte nödvändigtvis är artikel 8 som konstituerar äktenskapet,63 finns även möjligheten att

andra former av familjekonstellationer kan bli aktuella. Europadomstolen och Kommissionen har

vid flera tillfällen genom praxis64 visat att man inte gör någon skillnad mellan vad man kallar den

”legitima familjen” och den ”illegitima familjen”.65

Exempelvis uppstår familjeband mellan båda föräldrarna och ett barn vid födelsen, även i det fall

föräldrarna tidigare varit sammanboende under äktenskapsliknande former, men inte längre lever

tillsammans vid barnets födelse.66 Om det däremot inte funnits något sammanboende innan barnets

födelse, är det osäkert om det uppstått något familjeband mellan fadern och ett utomäktenskapligt

barn. Här blir bedömningen beroende av omständigheter som faderns relation till barnet.67

Andra definitioner av familjen som omfattar både tre och fyra generationer kan vara relevant68,

liksom självklart fallet där en ensamstående part lever tillsammans med sina barn.69 Strängt taget

skulle  man kunna säga att  familjerättsliga regler  inte  handlar  om familjen som enhet,  utan om

inbördes relationer mellan olika individer.70

Europadomstolens  definition  av  familjeliv  och  vilka  rättigheter  som  följer  av  artikel  8  är

autonom, vilket gör att domstolen inte är beroende av nationell lagstiftning. Europadomstolen har

valt  att  tolka innebörden av familj  betydligt mer vidsträckt än vad exempelvis nationell  svensk

lagstiftning normalt gör. 

Tidigare  har  statens  skyldighet  att  skydda  familjerättsliga  relationer  i  de  flesta  fall  endast

omfattat de biologiska föräldrarna. Senare praxis har visat att även en eventuell fosterfamilj och

61 Schmidt och Saldeen, Äktenskapsrätt sid. 21.

62 Äktenskapsbalk (1987:230)1 kap. 1 §.

63 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 319.

64 Se exempelvis ECHR: Marckx v. Belgium Application no. 6833/74; Jolie v. Belgium application 11418/85 (nd);

och X v. United Kingdom Application 7626/76 (nd).

65 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 319.

66 Keegan v. Ireland Application no. 16969/90.

67 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 319.

68 Ibid. s. 320.

69 ”familj | Nationalencyklopedin”.

70 Ibid.

20



andra  släktingar  än  de  biologiska  föräldrarna  ska  inkluderas  i  begreppet.  Det  är  faktiska

förhållanden, som en eventuell familjehemsplacering och släktskap, som avgör om rätten till  ett

skyddat familjeliv uppkommer. Exempelvis om barnet inte bor ihop med sina biologiska föräldrar

ska omfattningen av det umgänge som finns mellan föräldrarna och barnet, och med den kontinuitet

umgänget  förekommer,  vara avgörande för bedömningen om det  förekommer ett  familjeliv.  En

helhetsbedömning av Europadomstolens praxis, där hänsyn till de faktiska omständigheterna och

personens särskilda kulturella, religiösa och etniska tillhörighet, ska vägas in i bedömningen av om

det förekommer ett egentligt familjeliv.71 

Ett  verkställande  av  ett  myndighetsbeslut  om  att  omhänderta  ett  barn  eller  skilja  det  från

föräldrarna, mot barnets eller föräldrarnas vilja, är ett ingrepp i deras rättigheter enligt artikel 8. Det

krävs för att det inte ska stå i strid med artikel 8 att vilkoren i artikel 8.2 är uppfyllda.

Rätten till familjeliv och privatliv har varit under granskning av Europadomstolen vid ett flertal

tillfällen,  åtskilliga  av  dem  avser  svenska  förhållanden.  Europadomstolens  praxis  visar  att  i

samband med tvångsomhändertaganden bryter staterna mot rättigheterna i artikel 8 i huvudsak vid

tre  tillfällen.  Det  första  är  när  staterna  inte  aktivt  arbetat  för  en  återförening  mellan  barn  och

föräldrar. I det andra fallet handlar det om att staterna inte använt mindre ingripande åtgärder än

tvångsomhändertagande.  Beslutet  om  tvångsomhändertagande  har  således  ansetts  strida  mot

proportionalitetsprincipen. Det sista tillfället handlar om att någon av parterna inte getts möjlighet

att  tillvarata sina egna intressen under  rättsprocessen och därmed har  partens rätt  till  en rättvis

rättegång enligt artikel 6.1 EKMR kränkts.72

Staterna är tvingade till att alltid arbeta för att en placering ska upphöra så snart det är möjligt.

Ett tvångsomhändertagande måste alltid ses som en sista utväg då det alltid betyder en kränkning av

dels barnets rättigheter, dels föräldrarnas rättigheter. Samtidigt har staterna  skyldighet att aktivt

ingripa till skydd om det visar sig att vården brister i något avseende.73 

Sverige har ett starkt regelmässigt skydd för de biologiska föräldrarnas rättighet till sina barn.

Detta kan många gånger hamna i konflikt med barnets rätt och behov av skydd, i vissa fall från sina

föräldrar eller från en destruktiv hemmiljö. Vid en eventuell intressekonflikt, där barnets rätt till

vård  och/eller  skydd  ställs  mot  föräldrarnas  rätt  till  familjeliv  eller  privatliv,  måste  en

helhetsbedömning göras där barnets bästa är avgörande för om en återförening är möjlig, innehållet

i en eventuell återföreningsplan och vilka tidsramar som ska gälla för en sådan plan.74

71 Mattsson, Rätten till familj inom barn- och ungdomsvården sid. 56.

72 Ibid. sid. 56 f.

73 Ibid. sid. 50 f.

74 Ibid. sid. 56 f; se även Olson v. Sweden (Europadomstolen 1988); samt K & T v. Finland (Europadomstolen
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Den tolkning som görs i doktrin av begreppet familjeliv, och vilka som ska omfattas, har gjorts

mer vidsträckt än vad praxis förespråkat. En risk med att en alltför stor krets av individer omfattas,

är att skyddets kraft avtar istället. Enligt doktrin kan i vissa fall förhållanden som har likheter med

familjeliv uppstå vid mer varaktiga familjehemsplaceringar.75 Europadomstolen har dock visat att

huvudregeln är att staterna ska arbeta för att en återförening ska bli möjlig så snart det är möjligt

och förenligt med barnets bästa.76

3.3 Den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter

Samtliga internationella konventioner och deklarationer som behandlar fri- och rättigheter har

det gemensamt att de i grund och botten bygger på Rätten till lika människovärde. Jag skulle vilja

påstå att det finns en människovärdesprincip som genomsyrar de flesta, om inte alla, internationella

konventioner och deklarationer om mänskliga fri- och rättigheter. Den ska dock inte förväxlas med

den människovärdesprincip som ligger till grund för hälso- och sjukvården även om den bygger på

samma  grund  och  strävar  åt  samma  håll.  Varje  människa  har  utifrån  den  grunden  att  hen  är

människa, samma inneboende värde som alla andra. Med människovärdet följer vissa universella

rättigheter, de så kallade mänskliga rättigheterna.  

Bland de konventioner som har fått störst genomslagskraft återfinns den Allmänna förklaringen

om mänskliga rättigheter (engelska titeln  Universal Declaration of Human Rights). Förklaringen

antogs  1948  enhälligt  av  FN:s  generalförsamling  (48  röstade  för,  ingen  emot  medan  åtta

röstberättigade valde att lägga ner sina röster).77

Den allmänna förklaringen omfattar bland annat de politiska och medborgerliga rättigheter som

varje enskild människa har. Samtliga människor i världen ska anses omfattas av de 30 artiklarna,

oavsett medborgarskap, religion, kön m.m.78 Med andra ord har samtliga i FN deltagande stater

förbundit sig att ge varje människa samma rättigheter och förutsättningar att tillvarata sina egna

rättigheter oavsett ursprung, social status eller liknande. 

Artikel 12 i förklaringen om mänskliga rättigheter fastslår att  rätten till privatliv innefattar  ett

skydd mot godtyckliga ingripanden ifråga om privatliv, familj, hem och korrespondens. Rätten till

2001).

75 Mattsson, Rätten till familj inom barn- och ungdomsvården sid. 61.

76 Se exempelvis K & T v. Finland (Europadomstolen 2001).

77 Fisher, Mänskliga rättigheter s. 23.

78 ”FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna” artikel 2.
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privatliv är ingen absolut rättighet i den bemärkelsen att rättigheten kan begränsas i vissa fall, dock

endast om förutsättningarna i artikel 29 är uppfyllda. Där står det att en begränsning av fri- och

rättigheterna kräver  lagstöd och endast  får  verkställas  dels  för att  trygga andras  rättigheter  och

respekten för dessa, dels för att tillgodose ett demokratiskt samhälles krav på moral, allmän ordning

och allmän välfärd.

3.4 FN:s konvention om barnets rättigheter

Internationell rätt präglas av en något splittrad syn när det kommer till barns rättigheter. Å ena

sidan finns det äldre synsättet där konventionerna försöker tillförsäkra familjen som enhet, och livet

inom familjen, ett visst skydd från intrång från det allmänna. Skyddet för familjen har behandlats i

samma artikel som skyddet för den enskildes privatliv. Dessa två har, om de inte benämnts som

synonyma, i vart fall ansetts vara nära besläktade.79 Modernare tolkningar av familjebegreppet har

gått från att tidigare endast se familjen som en mer eller mindre statisk och homogen enhet som ska

skyddas, där den biologiska familjen varit någon form av norm, till att se familjen som en grupp

individer med inbördes relationer av något slag, där var och en har egna specifika rättigheter.80 FN:s

barnkonvention ska ses som ett komplement till FN:s övriga konventioner om mänskliga rättigheter,

exempelvis  FN:s  allmänna  förklaring  om de  mänskliga  rättigheterna,  som inkluderar  samtliga

människor,  vuxna  som barn.81 Barn  som grupp  hade  redan  innan  Barnkonventionens tillkomst

identifierats som en grupp med ett särskilt skyddsbehov. Redan 1924 gjordes ett första försök av

Nationernas  förbund till  en mellanstatlig  överenskommelse om barns rättigheter,  den så kallade

Genévedeklarationen.82 Deklarationen innehöll fem artiklar som kortfattat förklarade vilka plikter

och vilket ansvar var man och kvinna har gentemot barn. Det handlade först och främst om att se till

att barn, särskilt föräldra- och hemlösa barn, överlevde, fick mat och tak över huvudet. De fem

artiklarna utökades senare till 10 principer i och med ratificeringen av  FN:s generalförsamlings

deklaration om barns rättigheter från 1959.83 Den nya deklarationen var inte lika fokuserad på att

endast  säkerställa  överlevnad  för  barnet.  Flera  av  artiklarna,  samt  deklarationens  preambel,

fastställde att barnet även hade rättighet att växa upp i en kärleksfull och intellektuellt stimulerande

miljö, med rätt till fri grundskola.

79 artikel 17 Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter; och artikel 8EKMR.

80 Van Bueren, The international law on the rights of the child s. 72.

81 Jämför artikel 1 och 2 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna; och art 1 Barnkonventionen.

82 ”Geneva Declaration of the Rights of the Child of 1924”.

83 ”A/RES/14/1386 - Declaration of the Rights of the Child”.
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Principen om ”barnets bästa” kan även härledas till  dessa två dokument.  Den framträder för

första gången i preambeln till 1924 års Genévedeklaration.

”...men and women of all nations, recognizing that mankind owes to the Child the best that it has

to give...”84

Formuleringen återkommer i  preambeln till  1959 års deklaration, med ett  tillägg att samtliga

aktörer som jobbar eller kommer i kontakt med barn ska beakta barns rättigheter:

”...Whereas mankind owes to the child the best it has to give … and calls upon parents, upon men

and women as  individuals,  and upon voluntary  organizations,  local  authorities  and national

Governments to recognize these rights and strive for their observance by legislative and other

measures progressively taken in accordance …”85

Principen om barnets  bästa  återfinns  idag  i  Barnkonventionens artikel  3.1.  Den är  idag,  till

skillnad från tidigare, skriven i klartext i konventionen.

Då deklarationer är att se som policydokument, i och med att de inte är juridiskt bindande för de

kontraktsslutande  staterna,  fick  de  båda  barnrättsdeklarationerna  aldrig  någon  egentlig

genomslagskraft. Det är först efter Barnkonventionens ratificering och ikraftträdande som det går att

tala om ett egentligt skydd för barns rättigheter.86

I likhet med FN:s övriga konventioner om mänskliga rättigheter innefattar  Barnkonventionen

såväl medborgerliga och politiska rättigheter,87 som sociala, kulturella och ekonomiska rättigheter.88

Utöver dessa rättigheter tillförsäkrar  Barnkonventionen alla barn ett utökat skydd mot övergrepp

och utnyttjande i flertalet situationer.89

FN:s barnkonvention har än så länge inte inkorporerats i svensk lagstiftning, trots att Sverige var

en av de första staterna att ratificera konventionen. Frågan om att införliva konventionen i svensk

lagstiftning  har  varit  på  riksdagens  dagordning  vid  ett  flertal  tillfällen.  Dock  har

Konstitutionsutskottet vid samtliga tillfällen ansett att en inkorporering av  Barnkonventionen inte

84 ”Geneva Declaration of the Rights of the Child of 1924”.

85 ”A/RES/14/1386 - Declaration of the Rights of the Child”.

86 Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 20 november 1989. Konventionen ratificerades och började
gälla i Sverige från och med 2 september 1990.

87 Se exempelvis artikel 7 och 8 (registrering vid födseln, namn och nationalitet), artikel12 (åsiktsfrihet och rätten
att bli hörd i frågor som rör barnet), artikel 14 (tanke-, samvets- och religionsfrihet), artikel 16 (skydd för privat-
och familjeliv), artikel 22 (rätt till asyl) och artikel 40 (rätt till domstolsprövning vid misstanke om brott)

88 Se exempelvis artikel 24 (Hälso- och sjukvård), artikel 27 (skälig levnadsnivå), artikel 28 (utbildning) och artikel
31 (rätt till kultur, vila och fritid, lek och rekreation).

89 Se exempelvis artikel  19 (skydd mot fysiskt  och psykiskt  våld,  försumlig behandling,  vanvård och sexuella
övergrepp), artikel 32 (skydd mot ekonomiskt utnyttjande), artikel 34 (skydd mot sexuellt exploaterande) och
artikel 38 (skydd i väpnade konflikter).
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borde  ske.  Man  anför  från  Konstitutionsutskottets  sida  att  Barnkonventionen inte  är  utpräglat

juridisk till sin uppbyggnad, till skillnad från  Europakonventionen om mänskliga rättigheter som

från 2008 gäller som svensk lag, vilket gör Barnkonventionen betydligt mer svårtolkad. Kritik mot

internationella konventioners lagstiftningsteknik, och åsikten att de är svårare att tolka än inhemsk

lag, har framförts vid ett flertal tillfällen.90 

Våren  2013  begärde  regeringen  en  ny  utredning  av  en  eventuell  inkorporering  av

Barnkonventionen  som svensk lag.  Utredningen ska bland annat se över vilka områden som är

särskilt angelägna att kartlägga. Kartläggningen ska särskilt se till  hur tillämpningen av lagar och

andra föreskrifter överensstämmer med Barnkonventionen och de tilläggsprotokoll som Sverige har

tillträtt  inom  dessa  områden.  Regeringen  vill  även  ha  svar  på  frågan  om  omfattningen  och

karaktären av eventuella avvikelser vid rättstillämpningen, orsakerna till eventuella avvikelser och,

när  det  gäller  tydliga  avvikelser,  att  utredningen  lämnar  förslag  till  åtgärder  samt,  vid  behov,

föreslår kompletteringar och förtydliganden i lagstiftningen för att förstärka barnets rättigheter.91

Som utredare tillsattes Anita Wickström, domstolsjurist med stor erfarenhet av familjerätt.  Anita

Wickström var även sakkunnig i Barnkommittén som under åren 1996-1997 såg över frågan om

införlivande av  Barnkonventionen i  svensk rätt.  Uppdraget  ska slutredovisas  senast  den 4 mars

2015.92

Det som utöver lagstiftningstekniska metoder gör att  Europakonventionen  intar en särställning

bland de av Sverige ratificerade internationella traktaten, är möjligheten för enskilda att få sin talan

prövad av en dedikerad domstol. Europadomstolen har med tiden utvecklat en omfattande praxis till

stöd för hur konventionen ska tolkas. På dessa grunder anses Europakonventionen intagit en sådan

ställning att den kunnat införlivas i den svenska lagstiftningen till skillnad från andra internationella

överenskommelser.93 

 Flertalet  internationella  och  nationella  barnrättsorganisationer  har  framfört,  och  framför

kontinuerligt, kritik mot dels det svenska ställningstagandet att inte ge Barnkonventionen status som

gällande  lag,  dels  mot  hur  övrig  lagstiftning  ges  företräde  då  det  uppstår  kollisioner  mellan

Barnkonventionen och svensk lagstiftning. Två områden som speciellt lyfts fram av UNICEF är

asylärenden  och  tvångsomhändertaganden.  Den  kritik  som  framförs  av  UNICEF  är  att  barns

rättigheter inte tas på allvar eller allt för lätt får ge vika för andra hänsynstaganden.94

90 Se exempelvis SOU 1975:75 s. 15 och prop. 1973:90 s. 195.

91 Dir 2013:35 ”Översyn av barnets rättigheter i svensk rätt”.

92 http://www.regeringen.se/sb/d/16774/a/213626 ”Anita Wickström ska utreda barnkonventionen i Sverige”

93 ”bet. 1995/96:SoU4”.

94 ”UNICEF Sweden Comments on Sweden crc report 2008”.
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Hur Barnkonventionen efterlevs, och barns rättigheter, övervakas av en särskild kommitté inom

FN bestående av 10 experter på barnrättigheter.95 Samtliga kontraktsslutande stater är skyldiga att

rapportera de åtgärder staten gör för att tillse att Barnkonventionen införs och att barns rättigheter

skyddas.96 Första rapporten inlämnas två år efter ratificering av konventionen, därefter vart femte

år.97

I och med ratificeringen av Barnkonventionen förbinder sig varje medlemsstat att erkänna varje

enskilt  barns  lika  människovärde,98 oaktat  etnicitet,  kön,  hudfärg,  språk,  religion,  politisk  eller

annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.99 Barnet

tillerkänns i och med Barnkonventionen samma människovärde som den vuxne oavsett vilken ålder

barnet har. Det är därför inte tillåtet att tillåta diskriminering av ett barn, eller att bortse från barnets

egenvärde eller människovärde, till förmån för en vuxen. 

Vid varje beslut som rör ett barn, oavsett om det är vid domstolar, myndigheter eller sociala

välfärdsinstitutioner, privata eller offentliga, måste beslutsfattaren först och främst se till  barnets

bästa.100 Det finns inget krav på att barnets bästa ska vara det avgörande i beslutet, men det ska ses

som  ett  tungt  vägande  skäl.  I  originaltexten  står  det  att  barnets  bästa  ska  vara  ”a  primary

consideration”, inte ”the primary consideration”. Med andra ord finns det utrymme för att väga in

andra omständigheter som kan vara av värde för bedömningen.

3.4.1 Barnkonventionen och rätten till privatliv

Barnkonventionen ger  barn  motsvarande  skydd  för  sitt  privatliv  som  det  en  vuxen  har.

Bestämmelsen i artikel 16.1 Barnkonventionen är i stort sett identisk till sin ordalydelse med artikel

17 i  FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och artikel 12 i  FN:s generella

deklaration  om  mänskliga  rättigheter.  Skillnaden  konventionerna  emellan  ligger  endast  i  att

Barnkonventionen  specificerar att det är barn som omfattas, medan de andra gäller generellt för

samtliga människor som uppehåller sig under en konventionsstats jurisdiktion.

I  och  med  att  Barnkonventionen specifikt  anger  att  barnets  privat-  och  familjeliv  ska  vara

95 Kommitténs  sammansättning,  arbetsordning,  mandatperioder,  uppgifter  m.m.  styrs  av  artikel  43  i
Barnkonventionen.

96 Ibid. artikel 44

97 Ibid. artikel 44.1 
98 Brukar  ibland  refereras  till  som  Människovärdesprincipen.  Framgår  även  av  Ingressen  till  FN:s  allmänna

förklaring om de mänskliga rättigheterna samt artikel 1 i densamma.

99 ur preambeln till Barnkonventionen. Se även artikel 2 i densamma.

100 artikel 3 ibid.
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skyddat från godtyckliga och/eller olagliga intrång från det allmänna, torde det betyda att barnets

behov av skydd för sitt privatliv ska anses vara lika stort som det skydd som garanteras en vuxen

person. Även barnets korrespondens och hem tillmäts samma skyddsbehov som en vuxen. Att man i

Barnkonventionen så klart och tydligt ger barn samma skydd för sitt privatliv som vuxna, har lett till

diskussionen om även vårdnadshavaren kan omfattas av den krets av personer som, medvetet eller

omedvetet,  kan  kränka  barnets  rättigheter  i  artikel  16.  Bland  annat  har  Nederländerna  valt  en

mycket  strikt  tolkning  av  artikel  16.  Det  betyder  bland  annat  att  föräldrar  enligt  nederländsk

lagstiftning  måste  respektera  barnets  rätt  till  ett  privatliv  rörande  exempelvis  brev  och  annan

korrespondens sedan barnet uppnått en viss mognad. I annat fall kränker de barnets rättigheter och

gör sig skyldiga till godtyckligt och olagligt intrång i barnets rätt till privatliv.101

3.4.2 Medbestämmande och rätten att få komma till tals

Ett barns rätt att få komma till tals i frågor som rör barnet fastställs i Barnkonventionens artikel

12. Artikeln säger att konventionsstaterna är skyldiga att tillförsäkra att de barn som är i stånd att

skapa sig en egen åsikt i frågor som rör barnet inte bara ska ha rätt att fritt uttrycka sina åsikter.

Barnets åsikter ska dessutom tillmätas betydelse och relevans i förhållande till barnets ålder och

mognad.102 Konventionsstaterna har i och med ratificeringen av artikel 12 även förbundit sig att

bereda barnet möjligheten att höras, direkt eller via företrädare, i alla domstolsärenden och övriga

beslut som rör barnet.103

Kravet  på  att  låta  barnet  få  komma  till  tals  tidigt  under  processen  ställs  högt  på

konventionsstaterna. Man kan utläsa ur både punkt ett och två i artikel 12 att rätten att få höras

gäller så snart barnet är i stånd att bilda sig en egen åsikt,104 inte när det de facto har en klar åsikt i

frågan.  Det  skulle  med  andra  ord  kunna  tolkas  som att  barnet  måste  höras  innan  man  börjar

beslutsprocessen för att  på så sätt  kunna på bästa sätt  tillvarata och arbeta utifrån barnets egna

åsikter och önskningar.

Staterna har en skyldighet att hitta lösningar för att säkerställa att även mycket små barns rätt att

få komma till tals inte kränks. Det finns inget krav på hur barnet skall höras. Artikeln uttrycker

exempelvis inte att barnet måste få komma till tals inför beslutsfattaren, eller vem som ska höra

barnet.  Det enda kravet  är  att  barnets intressen på ett  eller  annat sätt,  direkt  eller  indirekt,  ska

framkomma innan ett  beslut  som rör  barnet  fattas.  Det  kan med andra ord vara  tillräckligt  att

101 Mattsson, Barnet och rättsprocessen s. 127.

102 artikel 12.1 Barnkonventionen.

103 artikel 12.2 ibid.

104 Mattsson, Barnet och rättsprocessen s. 128.
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barnets vårdnadshavare formulerar barnets intresse,  vilket  kan anses vara en svaghet  i  artikelns

utformande.105 Problemet uppstår framförallt i fall där barnets och vårdnadshavarens intressen inte

är desamma. Även om vårdnadshavaren kan framföra barnets intressen eller önskemål i stort, torde

bilden i många fall tendera att bli aningen onyanserad eller inte helt rättvisande.

Kravet  på  konventionsstaterna  stannar  inte  vid  att  barnet  ska  få  göra  sin  ståndpunkt,  sina

önskemål och sin åsikt, känd när det kommer till beslut som rör barnet. Bestämmelsen innefattar

även ett krav på att konventionsstaterna är skyldiga att ta det barnet framför i beaktande när beslutet

ska fattas. Artikelns första punkt fastställer att: 

”... barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.” [min

fetstilsmarkering]

Då båda kriterierna ska beaktas, borde betydelsen bli att ett ungt barn som uppvisar en högre

mognadsgrad än jämnåriga barn, bör kunna ställa högre krav på att dess åsikt ska tas i beaktande, på

samma sätt som att talan från ett äldre barn som uppvisar en lägre mognadsgrad, istället ska få en

mer begränsad betydelse för det fattade beslutet.106 Barnkonventionen har ibland kritiserats för att

den saknar  klara  riktlinjer för hur mognadsgraden på ett  barn ska bedömas,  samt  hur  man ska

bedöma  mognadsgraden  i  barnets  uttalande.107 Istället  överlämnas  ansvaret  för  att  avgöra  hur

bedömningen bör göras, i vaga ordalag, till den icke-specificerade enskilde beslutsfattaren.108

Det bör även noteras att barnets rätt att få komma till tals, och barnets möjlighet att få uttrycka

sin  åsikt  enligt  artikel  12.1  i  Barnkonventionen,  inte  ska  förväxlas  med  barnets  yttrandefrihet.

Barnets  yttrandefrihet  som regleras  i  artikel  13  handlar  om rätten  att  mottaga,  utge  och  söka

information rent generellt. Vidare handlar den om att ge barnet möjlighet och rättighet att oberoende

av  andra  uttrycka  sig  politiskt,  konstnärligt  eller  på  liknande  sätt.  Den  är  att  jämföra  med  de

rättigheter  som  ges  genom  artikel  19.2  i  FN:s  konvention  om  politiska  och  medborgerliga

rättigheter,  eller  artikel  10  i  Europakonventionen  om  de  mänskliga  fri-  och  rättigheterna.

Barnkonventionens artikel 12 behandlar endast barnets möjlighet att få komma till tals i frågor och

beslut som rör barnet. En annan skillnad är att artikel 12 är begränsad till de barn som själva har

förmågan att skapa sig en åsikt i dessa frågor, medan den generella yttrandefriheten i artikel 13

omfattar alla barn.109

105 Ibid. s. 129.

106 Ibid. s. 129.

107 Ibid. s. 129.

108 Bennett, ”Critique of the Emerging Convention on the Rights of the Child, A” s. 6 f.

109 Mattsson, Barnet och rättsprocessen s. 127 f.
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4 Allmänt om tvångsvård

4.1 Vård på frivillig väg kontra tvångsvård

Svensk lagstiftning utgår ifrån att all vård ska så långt det är möjligt ske på frivillig väg och med

den enskildes eget samtycke. Detta gäller oavsett om vården som erbjuds sker inom hälso- och

sjukvård,  psykiatrivård  eller  inom  ramen  för  socialtjänstens  arbetsområde.  Principen  om  att

frivillighet  att  mottaga vård ska vara huvudregel  kan klart  urskiljas i  den lagstiftning som styr

respektive vårdområde.

”Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär

att den skall särskilt […] 3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, […]

Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med

patienten.....”110

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

ekonomiska och sociala trygghet,  jämlikhet i  levnadsvillkor, aktiva deltagande i  samhällslivet.

[…]  Verksamheten  skall  bygga  på  respekt  för  människornas  självbestämmanderätt  och

integritet.”111

I en del fall kan inte frivillighet uppnås från den som är i vårdbehov. Samhället kan då tvingas gå

in  och  besluta  om  att  personen  ändå  är  i  sådant  behov  av  vård,  att  vården  behöver  ges  på

tvångsmässiga grunder. Den lagstiftning som då kommer i beaktande är väldigt tydlig med vilken

målsättning som gäller. All tvångsvård ska syfta till att ”motivera” den vårdade till att mottaga vård

under frivilliga förhållanden istället. Tvångsvård ska endast pågå så länge vårdbehovet kvarstår och

det  inte  kan  tillgodoses  på  frivillig  väg.  Detta  kan  utläsas  på  flera  ställen  i  den

tvångsvårdslagstiftning som är gällande.

”Tvångsvården ska syfta till att sätta patienten i stånd att frivilligt medverka till nödvändig vård

och ta emot det stöd som han eller hon behöver. ”112

”Tvångsåtgärder i syfte att genomföra vården får användas endast om patienten inte genom en

individuellt  anpassad  information  kan  förmås  att  frivilligt  medverka  till  vård.  De  får  inte

användas i större omfattning än vad som är nödvändigt för att förmå patienten till detta. ”113

110 Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)1 kap 2a §.

111 Socialtjänstlag (2001:453)1 kap. 1 §.

112 Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård2 § 2 st.

113 Ibid.2b §.

29



”Tvångsvården skall  syfta till  att  genom behövliga insatser motivera missbrukaren så att  han

eller hon kan antas vara i stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för

att komma ifrån sitt missbruk.”114

”Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, […] 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.”115

En av de svåraste frågorna när det gäller bedömningen, är om vård kan ges på frivillig väg eller

om det krävs att samhället kliver in och beslutar om vård under mer tvångsmässiga förhållanden.

Det kan exempelvis handla om att vårdbehovet anses vara väldigt högt och att frivillighet till den

erbjudna vården inte kan uppnås. 

All form av inskränkning av en persons självbestämmande, eller förälders bestämmanderätt över

sitt barn i egenskap av förälder, är en kränkning av personens eller förälderns mänskliga rättigheter.

Självbestämmandet ska ställas mot samhällets ansvar att skydda sina medborgare. Den svåra frågan

blir att besluta var gränsen går för när samhället på grund av sitt ansvar är tvingad att gripa in och

åsidosätta självbestämmandet.116 Samhällets  ansvar blir  extra stort  när personen som riskerar att

komma till skada vid ett dröjsmål i beslutet är ett barn.

4.2 Rättssäkerhetsbegreppet

4.2.1 Johan Hirschfeldt

Kravet på rättssäkerhet ökar ju mer inskränkande på den personliga integriteten en åtgärd kan

anses vara. Rätten till personlig frihet, rörelsefrihet och privatliv är rättigheter som anses vara helt

grundläggande för ett demokratiskt samhälle. Dessa friheter får endast begränsas genom lagstiftning

till den del det kan anses vara förenligt med demokratiska principer. Med andra ord behöver varje

beslut om inskränkning av en människas beslutskapacitet eller rörelsefrihet göras på ett rättssäkert

sätt för att kunna ges någon form av legitimitet. 

Före  detta  hovrättspresidenten  i  Svea  hovrätt  Johan  Hirschfeldt  har  i  Tidskrift  för  Sveriges

Domarförbund 3/96 sammanfattat rättssäkerhetsbegreppet på följande sätt:

114 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 3 §.

115 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 1 § 2 st.

116 SOU 2006:100 sid. 409.
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– Legalitetsprincipen, varje ingripande måste ha klart och tydligt stöd av lagstiftning

– fria och oavhängiga domstolar, endast bundna av lag (maktdelning)

– Likhetsprincipen (lika inför lagen)

– rätt till domstolsprövning/överprövning av ingripande åtgärder

– allmän lagstiftning (ej lagstiftning om enskilda fall eller enskilda personer)

– retroaktivitetsförbud

– krav på full bevisning

4.2.2 Aleksander Peczenik

En annan definition av rättssäkerhet som till stora delar ansluter till Johan Hirschfeldts definition

står Aleksander Peczenik för. Enligt Peczeniks definition har rättssäkerheten sin grund i att regelverket i

en rättsstat uppvisar en hög grad av förutsebarhet. En rättsregel vars konsekvenser uppvisar en hög grad

av förutsebarhet för den enskilde blir i förlängningen även en rättssäker regel. När maktutövningen sker

i enlighet med de stiftade lagarna och gällande rättsregler blir medborgarna skyddade mot godtycklig

maktutövning.  Därmed  präglas  de  beslut  som  fattas  i  högre  grad  av  rättssäkerhet.  Den  enskilda

individen har därmed blivit skyddad från staten.117

Det  mest  grundläggande i  rättssäkerhetsbegreppet  omfattas  ofta  av  ett  förutsebarhetskrav,  då

detta  även  kan  ses  som en  av  rättsstatens  och  demokratins  mest  grundläggande  värderingar.118

Peczenik gör en uppställning av vad som utmärker en hög grad av rättssäkerhet. Ju fler av de av

Peczenik uppställda kriterierna som uppfylls,  desto högre grad av rättssäkerhet  kan anses råda.

Under förutsättning att övriga omständigheter är oförändrade blir rättssäkerheten högre:

– ju exaktare och generella rättsreglerna är,

– ju mer idealet om likhet inför lagen återspeglas av rättsreglerna,

– ju långsammare förändringstakten är för rättsreglerna, 

– ju fler statliga beslut som fattas med hjälp av reglerna, 

– ju större grad av insyn allmänheten har i rättsreglernas innehåll och den praxis som ansluter

till rättsreglerna, 

– ju större grad av oberoende domstolarna åtnjuter, 

– ju effektivare ansvaret är på beslutande makthavare, 

– ju mindre beroende rätten är av andra samhälleliga normer och institutioner, samt

– ju  bättre  den  juridiska  argumentationen  är  som  stödjer  rättsreglernas  tillämpning  och

117 Peczenik, Vad är rätt? sid. 50 f.

118 Ibid. sid. 89 f.
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tolkning.119

Dock är inte förutsebarhet det enda värde som måste tas i beaktande vid en tillämpning av en

rättsregel. Peczenik gör en klar åtskillnad mellan formell rättssäkerhet och materiell rättssäkerhet.

Båda dessa måste ställas mot varandra och vägas in i en rättssäkerhets-diskussion.120

Den materiella rättssäkerheten ska garantera vissa grundläggande medborgerliga och mänskliga

fri- och rättigheter. Därför krävs det att för att ett beslut ska vara materiellt rättssäkert måste beslutet

även  vara  godtagbart  ur  etisk  synvinkel.  Ett  materiellt  rättssäkert  beslut  som  innebär

myndighetsutövning  bör  enligt  Peczeniks  mening  vara,  inom  rimlighetens  gränser,  förutsebart

samtidigt som det är förenligt med etiska hänsynstaganden.121

Tyvärr är förutsebarheten och de etiska aspekterna inte alltid helt förenliga. En ökning av lagens

förutsebarhet kan i vissa fall leda till att de etiska hänsynstagandena får mindre vikt eller i värsta

fall  måste helt förbises vid tillämpning av lagregeln. En mycket konkret och exakt regel skulle

kunna bli väldigt orättvis och därmed oetisk, då den tolkning av lagen som är gällande  i samhället

skulle  kunna strida  mot  lagtolkarens  egen etiska  bedömning.  Även omvänt  kan  gälla.  Ett  ökat

beaktande av etiska bedömningar kan göra att lagregelns förutsebarhet minskar. En lagregel som ger

större utrymme för etiska bedömningar i det enskilda fallet kan leda till att besluten blir svårare att

förutse.122

I  ett  idealt  samhälle  skulle  det  enligt  Peczenik  räcka  med  att  den  formella  rättssäkerheten

tillgodoses, då den formella rättssäkerheten medför att även den materiella rättssäkerheten uppfylls.

Kravet för att uppnå Pezceniks ideala samhälle, är att någon oetisk lagstiftning inte förekommer.

Det skulle även krävas att lagen kontinuerligt anpassar sig så snart en ny typ av fall uppstår. Om

myndighetsutövningen i ett sådant samhälle sker genom en ren bokstavstolkning av lagen kommer

etikens krav automatiskt att uppfyllas. Ju närmare ett samhälle står det ideala samhället desto större

anledning  att  välja  det  formella  rättssäkerhetsbegreppet.  De  orättvisor  som  kan  uppstå  är  så

sällsynta och av så liten grad att de enligt Peczenik är mindre förkastliga än den minskning av

förutsebarheten ett val av den materiella rättssäkerheten automatiskt medför. Ju mer vårt samhälle

avviker från vårt idealsamhälle, desto större vikt måste vi ge den materiella rättssäkerheten. Det vill

säga att vid alla beslut som innebär rättsskipning eller någon form av myndighetsutövande måste

konsekvenserna av beslutet, utöver att vara i rimlig grad förutsebart, anses vara etiskt godtagbara.123

119 Ibid. sid. 51 f.

120 Ibid. sid. 60 f.

121 Ibid. sid. 92.

122 Ibid. sid. 94 f.

123 Ibid. sid. 98.
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4.2.3 Annika Staaf

Av särskilt intresse för diskussionen om rättigheter vid tvångsvård är Annika Staafs definition av

rättssäkerhetsbegreppet. Staaf behandlar i sin avhandling ”Rättssäkerhet och tvångsvård” specifikt

de frågor som kan bli aktuella vid ett tvångsomhändertagande.124 Den rättsliga regleringen måste

enligt Staaf tillämpas så att utfall och tolkning blir förutsägbart och inte i allt för stor utsträckning

skiljer  sig  från  liknande  fall  med  liknande  omständigheter.  Utöver  detta  måste  den  juridiska

beslutsfattaren  tillse  att  sociala  och  etiska,  värden  samt  rättvisa  effekter,  måste  vägas  in  i  det

enskilda fallet.125

Staafs definition av rättssäkerhetsbegreppet omfattar fyra delar; formellt riktiga beslut, likvärdig

behandling, en godtagbar rättsprocess och möjligheten att överklaga fattade beslut.126

Första  delen  av  Staafs  definition  av  rättssäkerhetsbegreppet,  formellt  riktiga  beslut,  tar  upp

grundläggande  juridiska  värderingar  centrala  för  rättssäkerhet  även  på  andra  områden,  såsom

legalitet,  likformighet  och  förutsebarhet.  Även  om  förutsebarhet  är  av  central  vikt  i  alla

rättssäkerhetsdiskussioner,  anser  Staaf  att  den  inte  alltid  är  det  viktigaste.  Alla  tillämpare  av

tvångslagstiftning måste utgå från detta värde, men endast för att sedan utföra andra avvägningar

utifrån exempelvis sociala och/eller etiska värden.127

Ett av de värden som enligt Staaf ibland måste få företräde framför förutsebarhet är likvärdig

behandling. I denna kategori väljer Staaf att inkludera värden som rättvisa och etik. Dessa värden är

framförallt viktiga under tvångsvårdens verkställighet. Rättvisevärdet ska enligt Staaf innefatta ett

krav  på  åtgärdens  effektivitet  i  relation  till  det  önskade  resultatet.  Ett  effektivt  utfall  har  inte

uppnåtts, enligt Staaf, om ett frihetsberövande eller andra inskränkningar i rörelsefrihet eller intrång

i individens integritet i slutändan leder till att vård eller behandling kan genomföras i frivillig form.

Inskränkningen skulle  i  ett  sådant  fall  strida mot  kravet  på proportionalitet  och  vara ett  alltför

ineffektivt medel för att uppnå det önskade resultatet. Rättvisevärdet innehåller vidare möjligheten

att kunna individanpassa vården och exempelvis ta hänsyn till individuella behov eller önskemål

hos den intagna, det som Staaf benämner fördelning av sociala resurser. Staaf lägger vidare en stor

vikt vid integritetsaspekter för den som är ställd under tvångsvård. Integritetsaspekterna innefattas i

Staafs definition av etiska kriterier. Inom tvångsvård är det framför allt den personliga integriteten

som riskerar att kränkas i oproportionerligt hög grad. Det är därför av extra vikt att beslutsfattaren

124 Staaf, Rättssäkerhet och tvångsvård sid. 105.

125 Ibid. sid. 76.

126 Ibid. sid. 107 ff.

127 Ibid. sid. 107.
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särskilt beaktar detta i varje ärende som ska handläggas.128

Den tredje delen i Staafs definition av rättssäkerhet handlar om en godtagbar rättsprocess. Staaf

talar  här  om  vikten  av  en  korrekt  handläggning  av  ärendet,  insyn  för  den  enskilde  och  rätt

beslutskompetens hos de som fattar beslut under ärendets gång. En korrekt handläggning innefattar

ett tydligt effektivitetskrav vid handläggning av beslut inom tvångsvård. Under hela processen ska

samtliga berörda ha möjlighet till inflytande över beslutsprocessen. Den intagne måste involveras

och göras delaktig i planerandet och utförandet av vården i så hög grad det bara är möjligt. Staaf

framhåller även vikten av samhällets möjligheter att utöva tillsyn över ärendet. Samtliga aktörer

under ärendets gång måste enligt Staaf ha tillräcklig kompetens för att kunna göra ett fullgott arbete.

Rättstillämparen måste ha omfattande kunskaper om, så väl den som ska tvångsomhändertagas, som

om de rättsliga regler som existerar inom området och hur dessa ska tillämpas på ärendet ifråga.

Rättstillämparen måste utöver detta ha kunskaper om på vilka konkreta sätt man tillgodoser värdet

av likvärdighet för de enskilda individerna.129

Slutligen diskuterar Staaf runt individens överklagandemöjligheter. I sin definition talar Staaf om

värdet av att föra en process mot staten i de fall det har begåtts fel,  och om möjligheten att få

ersättning för de fel som begåtts. Olika individer har olika förutsättningar och lever under olika

villkor.  Individens  förutsättningar  och  de  situationer  som uppstår  i  den  enskildes  liv  påverkar

individens faktiska möjligheter till att kräva upprättelse. Staafs definition tar inte endast hänsyn till

den  intagnes  faktiska  möjlighet  att  överklaga  ett  beslut,  utan  även  till  individens  faktiska

möjligheter till upprättelse. Det krävs ofta mer än bara en formell rättighet för att kunna överklaga

ett beslut. Andra faktorer som får stor vikt kan vara den enskildes tilltro till rättssystemet, kunskap

om hur systemet fungerar, synen på individens egenvärde och därigenom känslan av kontroll över

sitt eget liv och möjligheten att styra genom sina val.130

4.2.4 Analys 

Det  finns  många  gemensamma  nämnare  i  de  ovanstående  författarnas  definitioner  av

rättssäkerhetsbegreppet,  men  även  vissa  skillnader.  De  skillnader  som  finns  kan  med  stor

sannolikhet härledas till respektive persons verksamhetsområde. Jag är av åsikten att var och en av

de tre författarnas rättsäkerhetsdefinition präglas av respektive persons verkningsområde.

Jag har medvetet valt att ställa dessa tre personer och deras rättssäkerhetsbegrepp mot varandra

128 Ibid. sid. 107 ff.

129 Ibid. s. 108.

130 Ibid. s. 109 f.
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för  att  på  så  sätt  belysa  vilka  skillnader  som  finns  beroende  på  vilket  perspektiv  man  ser

rättssäkerheten utifrån. Med andra ord är det ett högst medvetet val att jämföra de två mer erkända

rättsvetenskapsmännen Hirschfeldt och Peczenik med rättsociologen Staaf. Jämförelsen omfattar i

och med detta även en tidigare lagfaren domare, fd justitiekansler och fd hovrättspresident i Johan

Hirschfeldt och en rättsvetenskaplig forskare, Alexander Peczenik. Dessa två som får anses stå för

det renodlat juridiska perspektivet. Mot dessa ställs Annika Staaf som visserligen är jurist i grund

och botten, men som har ett mer rättssociologiskt perspektiv i sin forskning.

Likheter mellan författarna

Gemensamt för de tre författare är att samtliga lägger stor vikt vid att ett betungande beslut,

oaktat beslutets innehåll, måste uppfylla kravet för legalitetsprincipen. Med andra ord krävs att det

finns ett uttalat lagstöd för varje åtgärd gentemot den enskilde som kan uppfattas om betungande i

någon del. Hirschfeldt uttrycker det i klartext, medan Staaf talar om att beslutet måste präglas av

legalitet, likformighet och förutsebarhet. Peczenik talar istället om att en högre grad av rättssäkerhet

uppnås  vid  en  långsammare  förändringstakt  på  rättsreglerna,  och  ju  fler  myndighetsbeslut  som

fattas med hjälp av dessa regleringar. 

Hirschfeldt och Peczenik skriver i anslutning till detta att en hög grad av rättssäkerhet kräver att

rättsreglerna är generella i den bemärkelsen att de inte får vara riktade mot enskilda fall, företag

eller personer i sin utformning. Staaf berör till viss del detta i och med kravet på likformighet vid

bedömningen. Staaf menar att i första skedet ska fall med liknande förutsättningar bedömas enligt

samma lagtolkning, men att det därefter krävs en form av kontroll av följderna av beslutet utifrån ett

etisk, moraliskt och rättviseperspektiv. Det kan därför krävas att man gör avsteg från den gängse

tolkningen  i  det  enskilda  fallet,  om följderna  av  beslutet  strider  mot  vad  som kan  anses  vara

godtagbart.

Samtliga tre författare är även överens om att en hög grad av rättssäkerhet inbegriper ett krav på

likhet inför lagen. Däremot verkar författarna fästa olika stor vikt vid detta värde. Peczenik å ena

sidan menar på att ”idealet om likhet inför lagen ska återspeglas av rättsreglerna”, medan Staaf å

andra  sidan  ger  uttryck  för  att  en  likvärdig  behandling  är  bland  det  mest  grundläggande  för

rättssäkerheten. Staaf går så långt som att påstå att likvärdig behandling är viktigare än exempelvis

förutsebarhet av ett beslut. 
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Skillnader

Skillnaderna  författarna  emellan  kan  lättast  sammanfattas  i  två  olika  teman.  Det  ena  berör

rättssäkerhet utifrån ett processrättsligt perspektiv, och det andra utifrån ett mer rättssociologiskt

perspektiv.

Enligt  Staaf  och  Hirschfeldt  krävs  det  för  att  uppnå  en  hög  rättssäkerhet  att  rättssystemet

innefattar regleringar som ger möjligheten att få ett fattat beslut omprövat, alternativt möjligheten

att överklaga ett beslut till en högre rättsinstans. Det är föga förvånande att det är just Hirschfeldt

med sin bakgrund som domare och Staaf i egenskap av rättssociolog som för fram denna åsikt.

Båda författarna kan antagas ha ett perspektiv som ser till hur den enskilde påverkas av ett fattat

beslut, och förståelse för hur den enskilde kan behöva få sin sak prövad i högre instans. Peczenik

berör inte möjligheten till omprövning i sin uppställning.

Peczenik och Hirschfeldt anser gemensamt att en hög grad av rättssäkerhet ställer krav på en hög

grad av oberoende för domstolar och andra beslutsfattande myndigheter. Hirschfeldt skriver att de

endast ska vara bundna av lag. I övrigt behövs det att domstolarna är fria och oavhängiga. Peczenik

menar på att rättssäkerheten ökar ju mindre beroende rätten är av andra samhälleliga normer och

institutioner, och ju större grad av oberoende domstolarna åtnjuter gentemot samhället i övrigt. 

Det rättssociologiska perspektivet förs fram av Peczenik och Staaf, då båda dessa ger uttryck för

att den enskilde måste förstå och vara delaktig i de beslut som fattas gentemot den enskilde. Staaf

benämner det som en godtagbar rättsprocess, och innefattar förutom delaktighet i beslutet även att

de personer som handlägger och beslutar i varje enskilt ärende ska ha tillräcklig kompetens och

information om den enskilde för  att  kunna fatta  ett  godtagbart  och rättssäkert  beslut.  Peczenik

kräver att allmänheten ska ha en hög grad av insyn i innehållet i rättsreglerna och den praxis som

ansluter till dessa. 
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5  Beslutskompetens och tidsutsträckning

5.1 Allmänt om beslutskompetens

För att säkerställa att myndighetsutövande sker skyndsamt, och med högsta möjliga effektivitet,

ges möjligheten för en beslutande myndighet att delegera vissa former av beslutsfattande. De olika

nämnderna  är  oftast  politiskt  tillsatta  organ  som  ska  arbeta  med  förvaltnings-  och

verkställighetsbeslut  för  kommunens  eller  det  beslutande  organets  räkning.  Nämnderna  bereder

ärenden som ska avgöras av myndigheten, men har även ofta till uppgift att verkställa myndighetens

fattade beslut. Härutöver har nämnderna egen beslutsrätt i frågor som rör förvaltningen, eller som

de enligt lag eller annan författning har getts i uppgift att handha. De beslutar även i frågor som

myndigheten eller fullmäktige delegerat till dem.131

Tidigare har det i lagstiftningen varit obligatoriskt för en kommun att tillsätta ett antal nämnder,

många gånger via föreskrifter i ett flertal speciallagar.132 Numera finns det endast  krav på att inrätta

en  kommun-/landstingsstyrelse,133 en  valnämnd,134 och  en  överförmyndarnämnd  i  de  fall  en

överförmyndare  inte  är  utsedd.135 Det  ska  dessutom  finnas  en  krisledningsnämnd  utsedd  för

samordning vid extraordinära störningar i viktiga samhällsfunktioner under fredstid.136 Fullmäktige

kan dock besluta att detta ska vara en del av kommunstyrelsens arbetsuppgifter.137

Vad gäller  övriga  nämnder  har  kommunerna  en  betydande frihet  att  besluta  hur  arbetet  ska

organiseras. Kravet från lagstiftningshåll är att det ska finnas en utsedd nämnd vars uppgift är att

fullgöra  de  olika  uppgifter  kommunen  har  enligt  särskilda  författningar,  exempelvis

Socialtjänstlagen. Det måste finnas ett fullgörande organ för uppgiften, men det behöver inte längre

inrättas en speciell nämnd för varje uppgift.138

Alla former av myndighetsutövning som görs gentemot en enskild måste göras i enlighet med de

grundläggande offentligrättsliga principer som finns i Sverige. Den mest grundläggande av dessa

principer fastslås i kap 1 1 § 3 st Regeringsformen: 

131 Bohlin, Kommunalrättens grunder s. 29.

132  Exempel på obligatoriska nämnder var skolstyrelse, byggnadsnämnd och socialnämnd.

133  3 kap 2 § Kommunallagen (1991:900)

134  3 kap 3 § Vallagen (2005:837)

135  19 kap 2 § Föräldrabalken (1949:381)

136  Lag (2006:544)  om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap

137 Bohlin, Kommunalrättens grunder s. 30.

138 Ibid. s. 31.
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”Den offentliga makten utövas under lagarna.”

Ovan nämnda princip, som brukar benämnas Legalitetsprincipen, säger att det alltid krävs stöd

av någon form av författning vid myndighetsutövande, eller vid en myndighets beslutsfattande. Vid

enklare former av beslut  kan det  räcka med stöd av en författning eller  ett  lägre normgivande

dokument, medan det, när det handlar om mer ingripande åtgärder eller frihetsberövanden, krävs att

det  finns  ett  lagstöd  för  åtgärden.139 Legalitetsprincipen  brukar  tillsammans  med

objektivitetsprincipen, proportionalitetsprincipen och non-diskrimineringsprincipen av många anses

vara det som utmärker en rättsstat.

Den enskildes skydd mot frihetsberövanden återfinns i den åttonde paragrafen i den så kallade

rättighetskatalogen i Regeringsformens andra kapitel. Lagrummet säger att ”var och en är gentemot

det allmänna skyddad mot frihetsberövanden”.  Skyddet mot frihetsberövanden är inte av absolut

karaktär, utan kan begränsas i viss utsträckning (2 kap. 20 § 3 st. RF). Begränsningen får dock bara

göras utifrån de förutsättningar som anges i 2 kap. 21 §, om det är godtagbart i ett demokratiskt

samhälle och endast om begränsningen kan anses vara proportionerlig till det ändamål den syftar

till.

Utifrån  ett  rättsperspektiv  har  det  från  den  lagstiftande  makten  krävts  att  ett  beslut  om ett

frihetsberövande ska fattas av någon form av domstol. Detta för att säkerställa kravet på att alla har

rätt  till  en  rättvis  rättegång.  Kravet  kommer  från  flera  av  de  internationella  konventioner  som

Sverige har undertecknat och ratificerat, men kanske framför allt från Europakonventionen om de

mänskliga rättigheterna.  I  det fall  ett  beslut om frihetsberövande inte tagits  av en domstol ska

beslutet underställas en domstol så snart det är möjligt.140

I vissa fall får beslut om frihetsberövanden, i enlighet med 2 kap 9 § Regeringsformen, delegeras

till en nämnd. Nämndens ordförande ska i sådana fall vara, eller tidigare ha varit, ordinarie domare.

Detta gäller dels i de fall frihetsberövandet har gjorts på grund av misstanke om brott, men beslutet

inte  har  tagits  av  en  domstol,  dels  i  de  fall  frihetsberövandet  har  gjorts  på  någon  annan

tvångsmässig grund.141

139 Bohlin och Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder s. 14.

140  Se exempelvis 24 kap 11-12 §§ Rättegångsbalk (1942:740), beslut om anhållan som inte dragits tillbaka ska
inom 3 dagar överlämnats till domstol för vidare bedömning.

141  För frihetsberövanden p.g.a. brottsmisstanke se 2 kap 9 § 1 st. RF, för frihetsberövande på grund av annan
tvångsmässig grund se 2 kap 9 § 2 st. RF
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5.2 Socialnämndernas beslutskompetens

Varje kommun har skyldighet att till någon av sina inrättade nämnder delegera de uppgifter som

specificeras i  Socialtjänstlagen (2001:453). För enkelhets skull kommer jag att antaga i följande

text att den nämnd som har till uppgift att fullgöra kommunens förpliktelser på det sociala området

kallas  Socialnämnden,  då  detta  är  det  namn  som  oftast  används  i  litteraturen.  Till  nämndens

uppgifter och arbetsuppgifter hör bland annat att besluta om individstöd i ekonomisk form, men

även i frågor som rör individstöd i frågor om missbruk, familjefrågor och liknande.

I de fall ett behov uppstår i frågor som rör vanvård av barn, övergrepp i hemmet eller liknande är

det  hos  socialtjänsten som frågan anhängiggörs.  Socialtjänsten utreder  ärendet  och beslutar  om

vidare åtgärder  om det  behövs.  Om socialtjänstens  utredning uppdagar  att  behovet  finns av ett

omhändertagande av en ungdom på grund av eget beteende i enlighet med 3 § i Lag (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga, och det anses vara särskilt brådskande, kan socialtjänsten

ansöka om ett omedelbart omhändertagande i enlighet med 6 §  i samma lag.

En  sådan  ansökan  görs  av  socialtjänsten  till  socialnämnden  i  den  kommun  ungdomen  är

folkbokförd. Socialnämnden beslutar då vid nästa sammanträde om man ska bifalla socialtjänstens

ansökan om omedelbart omhändertagande. Vid särskilt brådskande fall får nämndens ordförande,

eller  någon  beslutsfattande  som nämnden  utsett,  besluta  om omhändertagandet.  Om nämndens

ordförande eller annan beslutsfattare har beslutat om ett omedelbart omhändertagande ska beslutet

underställas  socialnämndens  prövning  på  nästa  sammanträde.142 Socialnämndens  beslut  om  ett

omedelbart omhändertagande ska underställas Förvaltningsrätten för prövning senast en vecka efter

det att socialnämnden beslutat om att omhänderta en ungdom med omedelbar verkan. 

Socialnämndens sammansättning skiljer sig inte från övriga nämnder i en kommun, utan består

av de ledamöter som kommunfullmäktige väljer.143 Ledamöterna är med andra ord politiskt tillsatta

och nominerade/valda i egenskap av kommunpolitiker. Det ställs inga krav på att de ska ha någon

form av juridisk skolning eller kunskap.

Med andra ord uppfyller inte socialnämnden det krav på juridisk kompetens som i enlighet med

2 kap 9 § 2 st. krävs för att kunna fatta beslut om ett frihetsberövande. Detta då det kan hållas för

sannolikt att ordföranden i de flesta socialnämnder inte är, eller har varit, ordinarie domare.

Rättssäkerheten och lagenligheten för ett omedelbart omhändertagande måste istället tillgodoses

på annat sätt. Socialnämndens beslut om omedelbara omhändertaganden ska därför inom en vecka

142 6 § 2 st. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

143 Socialnämndens sammansättning regleras genom 10 kap 1 § Socialtjänstlag (2001:453) som hänvisar vidare till
Kommunallagens (1991:900) reglering om nämnder.
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underställas  Förvaltningsrätten.  Förvaltningsrätten  ska därefter  pröva  socialnämndens  beslut  om

omedelbart omhändertagande. Om det inte finns synnerliga hinder, ska Förvaltningsrätten göra sin

prövning inom en vecka från det att nämndens beslut underställdes dem och samtliga handlingar

kommit Förvaltningsrätten till del.144

I de fall ett beslut om omedelbart omhändertagande inte underställts Förvaltningsrätten inom

tidsramen,  eller  att  socialnämnden inte  inkommit  med de handlingar som krävs för att  göra en

prövning, upphör omhändertagandet med omedelbar verkan.145

5.3 Tidsaspekten

Om man ser till hur Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga är utformad,

syns  det  mig  att  beslutet  om  tvångsomhändertagande  för  vård  i  normalfallet  ska  fattas  av

Förvaltningsrätten. Socialnämnden skulle i sådana fall göra en begäran till Förvaltningsrätten som

fattar beslutet på de handlingar socialnämnden bifogar med sin begäran om beslut. Beroende på den

arbetsbelastning som råder hos den förvaltningsrätt som ska meddela beslutet, kan det löpa en viss

tid  mellan  socialnämdens  begäran  och  förvaltningsrättens  utslag.  Socialtjänsten  har,  efter  att

Förvaltningsrätten meddelat ett beslut om vård enligt  LVU, fyra veckor på sig att påbörja vården,

sedan beslutet vunnit laga kraft. I annat fall förfaller giltigheten för rättens beslut om vård.146 Då

beslutet görs på ett sådant sätt får det anses uppfylla alla kriterier för ett fullt rättssäkert beslut.

Rätten  har  då  kunnat  pröva  socialnämndens  begäran  om  tvångsomhändertagande  utifrån  det

material  som  inlämnats  från  socialnämnden  i  den  unges  hemkommun,  och  därmed  kunnat

säkerställa att de förutsättningar som krävs för ett omhändertagande verkligen föreligger.

Svårare är det i de fall det handlar om ett omedelbart omhändertagande. I de allra flesta fall är

frihetsberövandet redan verkställt, då man gjort bedömningen att det fanns en fara i dröjsmål för

den unges hälsa eller utveckling. Det finns därför ett skyndsamhetskrav på själva handläggningen

av ärendet,  då  lagen  uttrycker  att  ett  beslut  ska  vara  avkunnat  inom en vecka,  utom i  de  fall

särskilda skäl föreligger. 

I  det  mest  gynnsamma  fallet,  har  den  unge  suttit  frihetsberövad  upp  till  en  vecka  när

socialnämndens beslut om omedelbart omhändertagande, samt alla handlingar i ärendet, underställs

Förvaltningsrätten. Om inte särskilda försvårande omständigheter föreligger, bör Förvaltningsrätten

i sådana fall kunna meddela sitt beslut angående huruvida det omedelbara omhändertagandet ska

144 7 § 2 st. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

145 7 § 3 st. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

146 5 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.
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bestå inom en vecka från att  socialnämndens beslut underställdes Förvaltningsrätten.  Det skulle

med  andra  ord  betyda  att  den  unge  vid  det  här  laget  suttit  frihetsberövad  två  veckor.  Om

Förvaltningsrätten fastställer beslutet om omedelbart omhändertagande, ska socialnämnden inom

fyra veckor göra en begäran om vård enligt nämnda lag, räknat från den dag omhändertagandet

verkställdes.  Den  unge  har  vid  det  här  laget  suttit  frihetsberövad  upp  till  fyra  veckor  innan

socialnämnden gör den egentliga begäran om vård enligt LVU. Först därefter kan Förvaltningsrätten

besluta om ett datum för muntlig förhandling.

I ovanstående fall har beslutet om det omedelbara omhändertagandet tagits av socialnämnden vid

ett av deras ordinarie sammanträden. Det finns fall där det anses föreligga sådan risk i dröjsmål för

den  unges  hälsa  och  utveckling,  att  det  inte  finns  möjlighet  att  invänta  ett  ordinarie

socialnämndsmöte.  I  6  §  LVU ges  möjligheten  att  vid  särskilt  brådskande  ärenden  kan

socialnämndens ordföranden, eller annan ledamot som nämnden förordnat, ensam ta beslut om ett

omedelbart omhändertagande. Beslutet ska i sådana fall anmälas till socialnämnden vid nämndens

nästa  ordinarie  sammanträde.  Socialnämnden  ska  därefter  besluta  huruvida  man  ska  låta  det

omedelbara  omhändertagandet  bestå,  med  följden  att  man  inom en  vecka  underställer  beslutet

Förvaltningsrättens bedömning.

 Om den unge påträffas under sådana omständigheter som bedöms vara så pass skadliga för den

unges hälsa och utveckling att socialtjänsten bedömer att det inte går att invänta ett beslut vid nästa

socialnämndsmöte,  kan nämndens ordförande,  som ovan nämnts, i  enlighet med 6 §  LVU själv

besluta om ett omedelbart omhändertagande. I det fallet detta sammanfaller med att nämnden precis

haft  sitt  ordinarie möte,  exempelvis  samma kväll  eller  dagen innan, kan det  dröja upp till  fyra

veckor  innan  ordförandens  beslut  om omedelbart  omhändertagande  kommer  att  komma  övriga

nämnden till del. Rent teoretiskt skulle därför den unge kunna vara frihetsberövad ytterligare fyra

veckor innan det omedelbara omhändertagandet underställs Förvaltningsrättens bedömning.

Det har innan den muntliga förhandlingen inte gjorts en egentlig bedömning av om det faktiskt

föreligger sådana omständigheter som föranleder ett beslut om tvångsvård av den unge, utan endast

att faran vid dröjsmål för att den ungen skadar sig eller utsätter sig för fara är så pass stor att man i

väntan  på  en  fullständig  bedömning  måste  vidta  åtgärder.  Med  andra  ord  kan  den  ungen  rent

teoretiskt  vara  frihetsberövad  under  hela  processen  fram  till  muntlig  förhandling  i

Förvaltningsrätten utan att rekvisiten för ett tvångsomhändertagande är uppfyllda. 
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6 Slutlig analys

Samtliga internationella konventioner och deklarationer som behandlar fri- och rättigheter har

det gemensamt att de i grund och botten bygger på Rätten till lika människovärde. Preambeln till

både  Allmänna  definitionen  om de  mänskliga  rättigheterna  och  Barnkonventionen talar  om att

erkännandet  om det  inneboende  människovärdet  hos  samtliga  individer  av  människosläktet  är

grunden  för  rättvisa,  frihet  och  fred  i  världen.147 Jag  skulle  därför  vilja  påstå  att  det  finns  en

människovärdesprincip  som genomsyrar de flesta, om inte alla, internationella konventioner och

deklarationer om mänskliga fri- och rättigheter. Det inneboende mänskliga värdet är okränkbart och

tillkommer var  person på grund av  att  de är  en del  av mänskligheten.  Samtliga  internationella

överenskommelser har en uttalad non-diskrimineringsprincip. Det är med andra ord inte tillåtet att

förvägra en annan människa dess rättigheter på grund av yttre omständigheter så som etnicitet,

religion,  ålder  eller  liknande.  Ett  barn,  oavsett  ålder,  ska  därför  ges  samma rättigheter  som en

vuxen. Ett barns rättigheter är därför i lika stor grad okränkbara som en vuxens rättigheter.

Rätten till rörelsefrihet, rätten till ett privatliv och rätten till ett familjeliv är samtliga rättigheter

som erkänns som del av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Då ingen av dessa kan anses

vara absoluta rättigheter, som exempelvis rätten till liv eller skyddet mot att utsättas mot tortyr, kan

rättigheterna inskränkas om det anses föreligga ett behov av en sådan inskränkning. Dock måste en

inskränkning alltid stå i  proportion till  det resultat  som eftersträvas,  inskränkningen måste vara

godtagbar i ett demokratiskt samhälle och det önskade resultatet ska inte ha kunnat uppnås med en

mindre kränkande åtgärd. 

Det är med andra ord tillåtet att tvångsomhänderta barn, eller att skilja dem från deras föräldrar,

mot föräldrarnas  vilja.  Ibland är  det  till  och med en nödvändighet  att  ingripa för  att  förhindra

vanvård  eller  övergrepp.  Det  får  däremot  inte  göras  godtyckligt,  det  måste  anses  vara

proportionerligt  och  åtgärden  måste  ha  stöd  av  lag.  Vid  flera  tillfällen  har  frågan  om

medlemsstaternas lagstiftning är förenlig med  EKMR behandlats av Europadomstolen. I de flesta

fall  har Europadomstolen valt  att  godkänna tvångsomhändertaganden. De gånger domstolen har

ifrågasatt länders agerande har i de flesta fall handlat om att möjligheten till en rättslig prövning av

besluten inte varit tillräcklig, att åtgärden varit oproportionerlig mot det resultat som eftersträvats,

eller att staterna inte i tillräcklig utsträckning arbetat för att en återförening mellan föräldrar och

barn ska komma till stånd. 

FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter omfattar  varje  människa,  oavsett  ålder.

147 EKMR hänvisar  i  sin  preambel  till  att  samtliga  kontraktsslutande stater  för  konventionen  ska  beakta  FN:s
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
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Därför ska samma rättigheter och förutsättningar ges till varje människa, oaktat personens ålder.

Sverige har ratificerat  Barnkonventionen och har därmed gjort det till sin skyldighet att erkänna

barns människovärde. Under större delen av 1900-talet har barn tillskrivits ett ökat skyddsbehov. I

Genévedeklarationen från 1924 försökte flertalet av världens stater för första gången att kodifiera

vilka skyldigheter vuxna hade gentemot barn. De fem artiklarna strävar mot att säkerställa varje

barns överlevnad. Senare dokument har även erkänt exempelvis behovet av en stimulerande och

kärleksfull uppväxtmiljö, och rättigheten till grundskoleutbildning. Innan Barnkonventionen trädde i

kraft  saknades något egentligt  skydd för barn, då tidigare överenskommelser inte varit  juridiskt

bindande för någon av kontraktsstaterna.

Trots att Sverige var en av de första staterna att ratificera Barnkonventionen har den fortfarande

inte fullt ut getts genomslag i svensk lagstiftning. UNICEF har vid flertalet tillfällen framfört kritik

mot Sveriges beslut att inte införliva Barnkonventionen. Det finns enligt UNICEF många konflikter

mellan Barnkonventionen och svensk lagstiftning. Den kritik som ofta framförs från UNICEFs håll

är att svensk lagstiftning ges företräde i de fall det uppkommer en konflikt mellan dessa. Detta trots

att  Sverige  förbundit  sig  att  se  till  barnets  bästa  i  samtliga  fall.  Förhoppningsvis  kommer  den

statliga  utredning  som  tillsatts  belysa  de  problemområden  som  finns  i  dagens  lagstiftning.  I

uppdraget ligger även att komma med förslag till de förändringar som krävs för att barns rättigheter

och Barnkonventionen ska få större genomslagskraft i svensk lagstiftning. Vi har kommit långt, men

det finns fortfarande områden där barns rättigheter är eftersatta. Ett sådant område anser jag är just

vid  tvångsomhändertaganden  av  barn  och  ungdomar.  Min  övertygelse  är  att  en  eventuell

inkorporering  av  Barnkonventionen  i  svensk  lagstiftning  skulle  tvinga  fram förändringar  i  det

regelverk som styr hur tvångsomhändertaganden av barn och ungdomar görs. 

Krav på rättssäkerhet ökar med graden av intrång i, eller inskränkning av, en persons rättigheter.

Personlig frihet, rörelsefrihet och privatliv är grundläggande värden i ett demokratiskt samhälle.

Detta  kräver att  varje inskränkning måste göras rättssäker  eller  kunna anses vara förankrad via

legalitetsprincipen.

Rättssäkerhet  kan  defineras  som  krav  på  legalitet,  lika  behandling,  förutsebarhet  och  en

godtagbar rättsprocess. Jag delar Annika Staafs uppfattning att för att uppnå kravet på en godtagbar

rättsprocess är det viktigt att den enskilde som beslutet riktar sig mot har insyn i processen samt att

personen ifråga har ett  visst mått  av inflytande i  densamma. Detta ligger även helt  i  linje med

Barnkonventionens krav på att barnet ska ha rätt att få göra sin röst hörd. Konventionsstaterna har

även förbundit sig till att inte bara låta barnet göra sin röst hörd, utan även att barnets åsikter ska ha

inverkan på de beslut som berör barnet, allt i förhållande till den mognadsgrad och ålder som barnet
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uppnått.  Tyvärr saknas det klara riktlinjer i dagsläget för hur bedömningen av mognadsgrad ska

göras. Det saknas även riktlinjer för hur stor påverkan barnets åsikter och önskningar ska få ha på

det slutgiltiga beslutet.

För att ett beslut ska kunna anses vara rättssäkert måste, utöver att den beslutet berör har fått

komma till tals och fått möjlighet att påverka beslutet, de som handlägger ärendet och i slutändan

tar beslut i frågan, inneha rätt kompetens för att kunna fatta ett formellt och materiellt riktigt beslut.

Det  krävs  inte  bara  att  beslutsfattaren  har  kännedom om vilka  lagar  som innehar  relevans  för

beslutet, och de omständigheter som existerar i fallet. Det krävs även att beslutsfattaren har kunskap

om hur dessa lagar ska tolkas,  vilken praxis som är rådande och hur detta ska tillämpas på de

rådande omständigheterna i fallet.

Socialnämnden består av politiskt tillsatta personer. Då det inte ställs något krav på  juridisk

skolning på de ledamöter som nomineras till och sedermera tillsätts i nämnden, finns det i dagsläget

inga garantier för den juridiska kunskapsnivån. I fall där det handlar om frihetsberövanden finns det

från  Regeringsformen ett  krav på att  sådana beslut ska tas av antingen en domstol,  eller  av en

nämnd där ordföranden ska vara, eller tidigare ha tjänstgjort som, ordinarie domare. Detta för att

säkerställa att sådana beslut ska vara förenliga med rättssäkerhet och legalitetsprincipen. Då det i

dagsläget saknas krav på juridisk kompetens hos socialnämndens ordförande, saknas även garantier

för att de beslut om omedelbara omhändertaganden som tas i nämnden, eller av ordföranden själv,

har gjorts baserade på en förståelse för vilka regler som gäller, och hur dessa ska tillämpas. Besluten

saknar med andra ord grundläggande rättssäkerhet i mitt tycke.

Rättssäkerheten måste istället tillgodoses i ett senare skede i processen. Socialnämndernas beslut

om  ett  omedelbart  omhändertagande  ska  enligt  7  §  LVU underställas  Förvaltningsrätten  för

bedömning  så  snart  det  är  möjligt,  dock  senast  en  vecka  efter  att  beslutet  är  verkställt.

Förvaltningsrätten  har  därefter  en  vecka  på  sig  att  göra  en  bedömning  om  det  omedelbara

omhändertagandet är fattat på rätt grunder. Detta för att tillgodose att det finns en så hög grad av

rättssäkerhet som möjligt.

Om Förvaltningsrätten bedömmer att socialnämnden har haft tillräckliga skäl för att omedelbart

omhänderta den unge, ska socialnämnden inom fyra veckor från beslutet verkställdes inkomma med

en begäran angående beslut om tvångsomhändertagande på de grunder som finns i 2 eller 3 §§ LVU.

Förvalningsrätten kommer därefter sätta ett datum för muntlig förhandling angående fortsatt vård.

Det är först vid den muntliga förhandlingen som den unge för första gången får en chans att bemöta

de påståenden som görs av socialtjänsten och/eller socialnämnden. Tidsperioden som löper fram till

en muntlig förhandling handlar i de allra flesta fall om flera månader. I bästa fall fattas beslut om
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omedelbart  omhändertagande  vid  ett  av  socialnämndens  ordinarie  möten.  En  begäran  om

tvångsvård kan då vara Förvalningsrätten tillhanda efter ungefär fyra veckor från det att beslutet

verkställdes. I värsta fall tas beslutet av nämndens ordförande dagarna efter nämndens ordinarie

sammanträde.  Beslutet  blir  då  anmält  vid  socialnämndens  nästa  ordinarie  sammanträde.  Detta

betyder att det kan ta ytterligare fyra veckor innan det omedelbara omhändertagandet underställs

Förvalningsrätten  för  bedömning.  Till  detta  kommer  tiden  som  flyter  mellan  socialnämndens

begäran om tvångsomhändertagande till  den muntliga förhandlingen. Den ungen kommer under

hela  denna  tidsperiod  vara  placerad  utanför  sitt  hem.  Placeringen  kan  vara  i  formen  alltifrån

familjehemsplacering  till  placering  under  närmast  häktesliknande  former  på  någon  av  Statens

Institutionsstyrelses låste avdelningar för akutplaceringar. Värt att notera är att den unge har i de

flesta fall fortfarande inte fått möjlighet att uttala sig om eller bemöta socialnämndens påståenden

eller placeringsgrunder.

Om vi ställer detta i kontrast till tidsaspekten vid ett beslut om ett frihetsberövande av en vuxen,

exempelvis vid en anhållan, så är kravet på skyndsamhet betydligt större. Rättegångsbalkens krav är

att en häktningsförhandling ska hållas inom 4 dagar från det att ett beslut om anhållan verkställdes

eller den anhållne greps.

Att ett frihetsberövande skulle vara mindre kränkande bara för att den som blir frihetsberövad

inte  uppnått  vuxen ålder visar att  det  fortfarande lever kvar  rester i  svensk lagstiftning från en

förlegad människosyn, där barns rättigheter inte ges samma relevans som vuxnas. Istället borde den

kränkning som görs vid frihetsberövande, tvångsomhändertaganden eller tvångsavskiljande av ett

barn från dess föräldrar, anses vara större än när en vuxen person blir frihetsberövad eller får sina

rättigheter begränsade. I de fall ett tvångsomhändertagande av ett barn sker, är det inte bara barnets

rättigheter som allvarligt kränks, utan även föräldrarnas rättigheter att vara föräldrar till sitt barn.

Det borde därför ställas än högre krav på rättsäkra beslut där barnet, och till viss del föräldern, fått

vara delaktig och göra sin röst hörd, och att ärendet handläggs med än större skyndsamhet. 

Med detta  för  handen kan jag inte  komma till  en annan slutsats,  än att  reglerna för hur  ett

omedelbart omhändertagande med stöd av 6 och 7 §§ Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser

om vård av unga inte är utformade på ett sätt som tillgodoser barns rättigheter till ett rättssäkert och

skyndsamt beslut. Socialnämnden saknar den kompetens som enligt 2 kap 9 §  Regeringsformen

krävs  för  att  ett  beslut  om frihetsberövande,  som inte  tagits  av  domstol,  ska  vara  rättssäkert.

Förvaltningsrätten uppfyller  de krav som ställs  på kompetens,  men den tidsrymd som passerar,

mellan beslutet om ett omedelbart omhändertagande verkställs tills den unge får chansen att bemöta

socialnämndens påståenden, är även i de mest gynnsamma fall alldeles för lång. 
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Artikel 6.1 EKMR ger var och en rätt till att få ett frihetsberövande eller en anklagelse som riktas

mot  den  enskilde  lagligen  prövat  inom  skälig  tid.  Sverige  har,  på  grund  av  kritik  från

Europadomstolen,  förändrat  regelverket  kring häktningar.  Efter förändringen i  rättegångsbalkens

kap  24  kap  13  §  måste  tingsrätten  hålla  en  häktningsförhandling  inom fyra  dygn  från  det  att

personen blev gripen eller beslut om anhållning verkställdes. 

Sverige har i och med ratificeringen av Barnkonventionen, Europeiska konventionen om skydd

för  de  mänskliga  fri-  och  rättigheterna och  FN:s  allmänna  förklaring  om  de  mänskliga

rättigheterna förbundit sig till att tillvarata och skydda barn och vuxnas rättigheter. Samtliga tre har

ett klart uttalat förbud mot att godtyckligt förvägra en person dess rättigheter på grund av yttre

omständigheter. Barn och ungdomar kan med dagens lagstiftning vara frihetsberövade upp till sex

veckor innan en domstol har gjort en bedömning av grunderna för frihetsberövandet. För en vuxen

person gäller att en domstol inom 4 dygn måste gjort motsvarande bedömning. 

Jag anser att detta står i klar strid mot skyddet för den personliga friheten i  EKMR.  Barn och

unga ges inte heller chansen till en rättvis bedömning då det många gånger kan dröja flera månader

innan  de  får  chansen  att  bemöta  de  påståenden  som  ligger  till  grund  för  socialnämndernas

bedömning av vårdbehov, omedelbart omhändertagande och placering utanför den egna familjen.

Det sistnämnda står i även i strid mot barnets rättigheter till sin familj, rättigheten att få göra sin röst

hörd samt rätten till delaktighet i beslut som rör den egna personen.

Det  råder  ingen  tvekan  om  att  en  bedömning  och/eller  utredning  av  vårdbehov,  påstådda

övergrepp  etc.  är  oerhört  komplicerade,  och  att  det  kräver  omfattande  resurser  och  tid  för  att

säkerställa att slutresultatet blir rättvisande. Men det behöver inte betyda att den ungen inte ska få

vara  delaktig  under  denna  process.  Det  finns  enligt  mig  ingen  anledning  till  att  beröva  den

omhändertagne dess rättigheter att vara delaktig och få göra sin röst hörd under utredningsarbetet,

snarare tvärtom. I  Barnkonventionen   finns ett uttalat krav på att den unge ska ges möjlighet till

delaktighet i sitt eget ärende. Innan svensk lagstiftning utformas på ett sådant sätt att det kravet

tillgodoses kan vi inte till  fullo anses uppfylla de åtaganden vi har i och med ratificeringen av,

framför allt, EKMR och Barnkonventionen. 
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