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Förord 

Med den här uppsatsen avslutas mina studier på juristprogrammet och en ny fas i livet börjar. 
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Förkortningar 

 

ADHD  Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

FB  Föräldrabalk (1949:381) 

HFD  Högsta förvaltningsdomstolen 

HVB  Hem för vård eller boende 

LPT  Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 

LSS  Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

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

RF  Regeringsformen 

RÅ  Regeringsrättens årsbok 

SoL  Socialtjänstlag (2001:453) 

SOU   Statens offentliga utredningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

1.   Inledning 

 

1.1 Introduktion  

Barn står som huvudregel under vårdnad av sina föräldrar som är vårdnadshavare. Det är dock 

staten som har det yttersta ansvaret för barn i Sverige. Ansvaret gäller exempelvis att se till att 

ett barn som behöver vård får det, om inte behovet tillgodoses av barnets föräldrar. Det är 

socialtjänsten i barnets kommun som utövar det närmsta ansvaret. 

 

Enligt statistik från Socialstyrelsen omfattades 32 562 barn av någon form av insats enligt SoL 

eller LVU under 2013.1 Antalet placerade barn var 22 668 samma år.2 Att över 30 000 barn får 

någon typ av vård eller insats från statens sida är både positivt och negativt. Sett utifrån det 

totala antalet barn i Sverige är siffran låg, men fortfarande är det många barn som vårdas inom 

den sociala vården och därför är det viktigt att vården, dess syften och dess utförande 

kontinuerligt diskuteras och utvecklas. 

 

Utgångpunkten för samhällets vård av barn och unga är att den ska ske via frivilliga insatser 

enligt SoL. Frivillighet innefattar samtycke från barnet och hans eller hennes föräldrar. Om det 

finns ett vårdbehov hos ett barn, men inte ett samtycke till vård, kan staten i vissa fall besluta 

om tvångsvård för barn. Tvångsvården utgår från de förutsättningar som anges i LVU. LVU 

utgör ett  komplement till SoL, vilket framgår i 1 § LVU, och tvångsvård kommer endast ifråga 

om vård på frivillig väg inte kan ges. Syftena med tvångsvården är att det ska finnas en 

möjlighet för staten att uppfylla sitt ansvar och ett skydd för barn och deras rätt till vård.  

 

I 1 § st. 2 LVU anges att vård kan beslutas mot barnets eller vårdnadshavarnas vilja i två fall. 

Vård beslutas antingen i så kallade miljöfall eller beteendefall. Miljöfallen återfinns i 2 § LVU. 

Ett miljöfall innefattar exempelvis brister i omsorgen eller misshandel som utgör en påtaglig 

risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas. Ett beteendefall föreligger när barnets eget 

beteende innebär en påtaglig risk för hans eller hennes hälsa eller utveckling. Beteendefallen 

regleras i 3 § LVU och ett av kriterierna för vård är när risken har sin grund i något annat socialt 

nedbrytande beteende, vilket också är ett av rekvisiten i lagrummet. Ett socialt nedbrytande 

                                                           
1 Socialstyrelsen, Statistik – Socialtjänst, s. 23 och s. 54. 
2 Socialstyrelsen, Statistik – Socialtjänst, s. 28 och s. 54. 



 

4 

 

beteende är ett beteende som avviker från samhällets normer och kan exempelvis innefatta 

vistelse i olämpliga miljöer, prostitution eller ett utagerande beteende. Nedan citeras 3 § st. 1 

LVU: 

 

 ”Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en 

påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 

verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.” 

 

I år, 2015, kom en ny statlig utredning som föreslår en ändring av kriteriet något annat socialt 

nedbrytande beteende i 3 § LVU. Förslaget är att lägga till ”i sig självt” i rekvisitet så det 

formuleras som något annat i sig självt socialt nedbrytande beteende. Motiveringen har sin 

utgångspunkt i senaste årens praxis från Högsta förvaltningsdomstolen som delvis uteslutit vård 

enligt 3 § LVU för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Med det nya rekvisitet 

ska beteendet vara avgörande för om barn ska vårdas eller inte, och således ska en diagnos inte 

utesluta tvångsvård om barnet behöver sådan.  

 

Vård enligt LVU sker tvångsvis, vilket betyder att staten med tvång kan besluta om något 

betungande för den enskilde, utan hans eller hennes samtycke. Eftersom besluten tas av staten 

mot den enskildes vilja är det betydelsefullt att diskutera rättssäkerhet, som innefattar 

exempelvis förutsebarhet och legitimitet. Rättssäkerhetsfrågor har sin utgångpunkt i grundlag, 

rättsliga principer och syften bakom tvångsvårdslagstiftningen.  

 

Eftersom vård enligt LVU gäller barn är det också av betydelse att ha ett barnperspektiv i 

diskussionen samt undersöka olika frågeställningar och lösningar utifrån bestämmelser om 

barnets bästa. Både barnkonventionen och svenska bestämmelser innehåller stadganden om att 

barnets bästa ska beaktas eller vara avgörande vid beslut som rör barn. 

 

En särskild grupp av barn och unga som inte sällan aktualiseras när det gäller tvångsvård är 

barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom ADHD och 

autismspektrumtillstånd. De är i många fall i behov av extra stöd från samhällets sida eftersom 

de kan ha problem med bland annat skolarbete och det sociala samspelet. En del barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan vara aggressiva eller inåtvända, på ett sätt som 

skiljer sig från barn utan funktionsnedsättningar. Symptomen för neuropsykiatriska 
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funktionsnedsättningar kan likna de beteenden som klassas som något annat socialt 

nedbrytande beteende. Behovet av extra stöd, och det faktum att symptomen liknar beteendena 

i 3 § LVU, gör det intressant att diskutera både nuvarande och föreslagna rekvisit utifrån barn 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras behov.  

 

Uppsatsen kommer diskutera tvångsvård för barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Diskussionen görs utifrån det nuvarande rekvisitet något annat socialt 

nedbrytande beteende i 3 § LVU. Vidare kommer uppsatsen behandla förslaget till ny LVU, 

med fokus på det nya föreslagna rekvisitet något annat i sig självt socialt nedbrytande beteende. 

Utgångspunkterna för uppsatsens presentation och diskussion är tillgången till samhällets stöd 

för alla barn, rättssäkerhet och barnets bästa. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att kritiskt granska förslaget till ny LVU, och särskilt det nya 

rekvisitet något annat i sig självt socialt nedbrytande beteende, för att kunna avgöra om det 

kommer leda till ett bättre rättsläge för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

utifrån barnets bästa, rättssäkerhet och tillgång till vård. 

 

1.3 Avgränsningar och definitioner 

För att uppsatsen ska bli tydlig och för att syftet med den lättare ska kunna uppnås behöver 

avgränsningar göras. Avgränsningarna hjälper vid författandet eftersom de gör det lättare att 

upprätthålla en röd linje i texten. För läsaren gör avgränsningarna det enklare att följa med i 

resonemangen och kanske skapas ett intresse för att söka och läsa vidare om andra närliggande 

frågor. Syftet med definitionerna är att motivera val av begrepp så att läsaren förstår texten på 

det sätt som var avsett vid författandet. 

 

Jag kommer diskutera tvångsvård på grund av eget beteende, vilken utgår från 3 § LVU. Endast 

rekvisitet något annat socialt nedbrytande beteende diskuteras ingående. Övriga rekvisit i 3 § 

LVU, och även andra bestämmelser i SoL och LVU, presenteras endast kortfattat för att ge en 

bra överblick för hela regleringen av vården. 
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Barn är någon fram tills 18 års ålder, då personen blir myndig.3 I en del förarbeten används 

istället ordet unga när det talas om personer över 15 år. I den här uppsatsen likställs de båda 

begreppen. Tvångsvård enligt LVU kan också innefatta personer mellan 18 - 20 år, vilket är 

stadgat i 1 § st. 3 LVU. Den här uppsatsen fokuserar på vård av barn och därför kommer inte 

vård som sker efter 18 års ålder att beröras.om    

 

Tillgången till adekvat vård för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar undersöks 

och diskuteras i förhållande till rekvisitet något annat socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU. 

Andra funktionsnedsättningar tas inte upp i den här uppsatsen eftersom de inte är relevanta för 

uppsatsens syfte.  

 

I domar används emellanåt uttrycket psykisk störning när en person har ADHD eller liknande 

diagnoser. Begreppet jag kommer använda är neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I den här 

uppsatsen likställs de båda formuleringarna eftersom de används för samma diagnoser. 

Angående specifika diagnoser som autism och liknande kommer jag använda samlingsnamnet 

autismspektrumtillstånd. 

 

SOU 2015:71. Barns och ungas rätt vid tvångsvård, Förslag till ny LVU behandlas i den här 

uppsatsen och benämns som SOU 2015:71, den statliga utredningen, utredningen eller 

lagförslaget. 

 

1.4 Metod och material 

För uppsatsens författande används en rättsdogmatisk metod. Den rättsdogmatiska metoden 

fungerar både som en akademisk rättsvetenskaplig metod och som en praktisk 

tillämpningsmetod i juristers arbetsliv.4 Metoden innebär att de traditionella rättskällorna, vilka 

främst är lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin, används i den ordningen både för att samla 

in information och för att beskriva gällande rätt, även kallad de lege lata. Användning av 

rättskällorna innebär också ett beaktande av hierarkin dem emellan enligt principerna lex 

superior och lex specialis.5 Den rättsdogmatiska metoden kan även innefatta analys. Hierarkin 

mellan rättskällorna är det som ligger till grund för analys enligt den rättsdogmatiska metoden, 

                                                           
3 Se 9 kap. 1 § FB e contrario. 
4 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 44. 
5 Mer om principerna i Samuelsson & Melander, Tolkning och tillämpning, s. 162. 
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genom att rättskällorna ställs emot varandra. När lagens innebörd tolkas utifrån vad dess syften 

och motiv är görs en så kallad teleologisk tolkning (även kallad ändamålstolkning),6 vilket 

exempelvis kan göras genom att lagtext ses i ljuset av uttalanden i förarbeten. 

 

Det går också att analysera om hur lagens materiella innehåll bör vara, en så kallad de lege 

ferenda-diskussion. Som huvudregel ingår inte en sådan diskussion i den rättsdogmatiska 

metoden, utan det blir i sådant fall snarare fråga om rättspolitisk eller rättsfilosofisk diskussion.7  

 

Olika rättsområden innefattar olika lagstiftningsteknik. Ett rättsområde kan ha utförliga lagar 

medan ett annat baseras mer på sedvana snarare än lagtext.8 Rättskällehierarkin kan således 

variera mellan områdena.9 I den här uppsatsen kommer socialrättsliga regler att beaktas. För att 

få en klar bild av lagstiftningen och för att kunna beskriva rättsläget kompletteras lagarna med 

en presentation av förarbeten till lagarna, praxis på området och en del juridisk doktrin. 

Diskussionen och analysen utgörs dels av att innehållet i de olika rättskällorna ställs mot 

varandra, dels att gällande rätt prövas mot ett nytt lagförslag, nämligen en statlig utredning. 

Andra källor än de traditionella rättskällorna kommer användas för att få en bredare och mer 

nyanserad presentation och diskussion. Inom socialrätten kompletteras lagen av bland annat 

allmänna råd från Socialstyrelsen.10 Sådana allmänna råd är exempel på källor som inte hör till 

de traditionella rättskällorna, men som används i den här framställningen. Trots användandet 

av material utanför rättskällehierarkin anser jag att metoden genomgående i uppsatsen är 

rättsdogmatisk. Uppsatsen är inte helt socialrättslig även om rättskällorna häri tillhör 

socialrätten traditionellt. Frågorna som diskuteras här i uppsatsen gäller barn och därför finns 

principen om barnets bästa med, likaså finns ett barnperspektiv. 

 

1.5 Disposition 

Inledningsvis kommer uppsatsen behandla gällande rätt på ett deskriptivt sätt, för att läsaren 

ska få en god förståelse av hur rättsläget ser ut idag. I avsnitt 2 introduceras olika centrala 

begrepp som används som utgångpunkter i uppsatsen. Avsnittet behandlar barnets rätt till stöd 

från samhällets sida, statens ansvar över barn, vård med eller utan samtycke, barnets bästa, 

                                                           
6 Alexius Borgström, Rättsdogmatik, s. 23f. 
7 Alexius Borgström, Rättsdogmatik,  s. 24. 
8 Alexius Borgström, Rättsdogmatik, s.  23. 
9 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 30. 
10 Alexius Borgström, Rättsdogmatik, s. 23. 
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rättssäkerhet och grundläggande fakta om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Avsnitt 3 

går sedan djupare in på vad syftet med tvångsvård är. Avsnittet innehåller en genomgång av 3 

§ LVU med fokus på rekvisitet något annat socialt nedbrytande beteende, vårdens utförande 

och tillhörande praxis. Sedan kommer avsnitt 4 där det nya lagförslaget, SOU 2015:71, 

presenteras. De för uppsatsen mest relevanta delarna av lagförslaget tas upp och 

problematiseras. I avsnitt 5 presenteras sedan några remissvar till SOU 2015:71 för att få en 

nyanserad bild av lagförslaget. Avsnitt 6 innehåller en kritisk granskning av de i avsnitt 5 

presenterade delarna av SOU 2015:71. Avsnittet är en sammanfattande analys av rättsläget och 

det undersöks om lagförslaget kommer förbättra eller försämra rättsläget och den faktiska 

vården för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

 

 

2.   Utgångspunkter för framställningen 

 

2.1 Inledning 

Det här avsnittet innehåller utgångspunkterna för den här uppsatsen. Utgångspunkterna är 

tänkta att underlätta kommande läsning om gällande rätt och om det nya lagförslaget. Först 

behandlas de rättsliga utgångspunkterna; rätten till vård, statens ansvar över barn som behöver 

stöd, vård med eller utan samtycke, barnets bästa och rättssäkerhet. Sedan kommer kort fakta 

om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

 

2.2 Barnets rättighet - statens ansvar 

I 6 kap. 1 § FB finns ett stadgande om att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och fostran. 

Vanligtvis är det barnets föräldrar som är barnets vårdnadshavare och de ska se till att 

omvårdnaden, tryggheten och fostran säkerställs, enligt 6 kap. 2 § st. 2 FB. Vårdnadshavarna 

har dels det juridiska ansvaret för barnet, dels ansvaret för den faktiska omsorgen om barnet.  

 

Även om vårdnadshavarna har ett ansvar, så har samhället det yttersta ansvaret för barns 

välfärd.11 Socialnämnden ska enligt 5 kap. 1 § SoL verka för att barn växer upp under trygga 

förhållanden. Lagrummet innebär dels en rättighet för barn att få stöd och omsorg från 

                                                           
11 Singer, Barnets bästa, s. 194. 
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samhällets sida, dels en skyldighet för staten att utöva sitt ansvar. Om ett vårdbehov finns hos 

ett barn kan staten komma att tvångsvis vårda ett barn för att kunna fullgöra det yttersta 

ansvaret, vilket då sker genom exempelvis LVU. Det kan även formuleras som att det föreligger 

en skyldighet för det allmänna att förhindra att barn far illa.12 De skyldigheter som det allmänna 

har enligt både SoL och LVU angående stöd till barn motsvarar i stort sett med de rättigheter 

som barn har enligt barnkonventionen.13 Samhällets ansvar över barns omsorg och välfärd 

framgår bland annat i artikel 3 (p.2) i barnkonventionen. 

 

Samhällets insatser för barn görs på många olika sätt och socialtjänsten har olika hjälpinsatser 

i kommunerna för att barnets rätt till stöd från det allmännas sida ska kunna uppfyllas, 

exempelvis genom kommunala daghem, kommunal skola, försörjningsstöd till föräldrar, 

familjeterapi och vård. Den sistnämnda insatsen, vård, är den som kommer vara i fokus i den 

här uppsatsen. Insatsernas utförande har sin grund i SoL. Det kan tilläggas att insatser inom 

socialtjänsten är underställda krav på god kvalitet och rätt kompetens hos personal, enligt 3 kap. 

3 § SoL. 

 

2.3 Vård med eller utan samtycke 

Att vård ska ges genom frivilliga insatser är utgångspunkten, vilket framgår av 1 § LVU. Den 

frivilliga vårdens utförande utgår som sagt ifrån SoL och i 3 kap. 6 a-b §§ och 5 kap. 1 § finns 

de främsta grunderna för vården. För att vård enligt SoL ska vara aktuell krävs också att det 

finns ett vårdbehov hos barnet. Det är socialnämnden i barnets kommun som har ansvaret över 

vården.  

 

Kan frivilliga insatser inte användas för att samtycke från barnets vårdnadshavare och/eller 

barnet självt saknas, kommer tvångsvård i fråga, enligt 1 § LVU. Eftersom vård i första hand 

ska ges genom frivilliga insatser i samråd med barnet och vårdnadshavarna, understryks att 

LVU och vård tvångsvis kommer i andra hand och sker under statens ansvar. LVU är således 

ett komplement till SoL.14 Det finns även vårdformer som ligger mellan frivillig vård och 

tvångsvård.15 

                                                           
12 Singer, Barnets bästa, s. 199. 
13 Singer, Barnets bästa, s. 196. Mer om barnkonventionen i avsnitt 2.4.1. 
14 Prop. 1989/90:28 s. 38. 
15 S.k. mellantvång eller öppenvårdstvång i 22 § LVU och vård enligt LVU trots att samtycke finns, vilket bl.a. 

presenteras i SOU 2015:71 s. 319f och s. 351f. 



 

10 

 

 

Vårdbehovet vid tvångsvård bedöms enligt de kriterier som anges i 2 § (miljöfallen) eller i 3 § 

(beteendefallen) i LVU. För båda fallen krävs det att det föreligger en påtaglig risk att barnets 

hälsa eller utveckling skadas. I den här uppsatsen fokuseras på ett av beteendefallen, nämligen 

något annat socialt nedbrytande beteende. Rekvisitet utvecklas mer ingående i avsnitt 3.4. 

 

2.4 Barnets bästa 

2.4.1 I grundlag och i barnkonventionen 

Barnets bästa uttrycks på olika sätt i olika författningar. I 1 kap. 2 § st. 5 RF uttrycks ”Det 

allmänna ska verka för att /…/ barns rätt tas till vara”. I grundlag finns således endast ett 

generellt stadgande om att barns rättigheter ska tas till vara, och inget nämns om barnets bästa 

mer detaljerat.  

 

Barnkonventionen är ett internationellt instrument från FN som innebär en rättslig 

överenskommelse mellan konventionsstaterna att beakta vissa mänskliga rättigheter gällande 

barn.16 Sverige är en av de 193 stater som ratificerat barnkonventionen. Det innebär att 

konventionen är juridiskt bindande i landet och svensk rätt har anpassats efter konventionen. 

Konventionen är inte inkorporerad och gäller således inte som lag.17  I barnkonventionen finns 

artikel 3 (p.1) som konstituerar barnets bästa. Barnets bästa uttrycks i barnkonventionen som 

att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som berör barn, vilket innebär 

att barn som grupp också kan beaktas, likaså vid andra åtgärder än enskilda beslut.18 Artikeln 

är en av de fyra grundläggande principerna som ska genomsyra läsningen av alla andra artiklar 

i konventionen. 

 

2.4.2 I LVU och i SoL 

Eftersom tvångsvård är tänkt att skydda barnet och dess rättigheter, utgår regleringen från att 

det är barnets behov som ska tillgodoses, vilket framhålls i förarbetena till LVU.19 Det finns 

också en bestämmelse om barnets bästa i lagen, i 1 § st. 5 LVU, vilket formuleras på så sätt att 

”vid beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara avgörande”. Vad barnets 

                                                           
16 Se mer UNICEF, (26/11 2015). 
17 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s. 13 och SOU 2015:71 s. 140. 
18 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s. 48. 
19 Prop. 1989/90:28 s. 59. 
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bästa mer specifikt innebär uttrycks inte i lagen, och enligt förarbetena till införandet av 

principen får innebörden avgöras i varje enskilt fall.20 Enligt förarbeten till LVU är stadgandet 

en anpassning till barnkonventionens artikel 3.21  

 

Förarbetena uttrycker vidare att inga andra intressen än barnets kan komma att påverka beslutet 

om tvångsvård.22 Föräldrars, andra personers och samhällets intressen ska alltså inte vara i 

fokus.23 Barn kan dock inte ses som helt isolerade från sina föräldrar, utan föräldrarna kan 

exempelvis få stöd från socialtjänsten eftersom det ligger i barnets intresse.24  

 

Bestämmelsen om barnets bästa i SoL liknar den i LVU. Barnets bästa ska vara avgörande vid 

beslut som rör vård för barnet. Precis som LVU har SoL anpassats till barnkonventionen.25 

Barnets bästa i både LVU och SoL är mer långtgående än barnkonventionens bestämmelse. I 

de svenska lagarna ska barnets bästa vara avgörande, medan enligt konventionen ska barnets 

bästa komma i främsta rummet. 

 

2.5 Rättssäkerhet 

Eftersom vård utifrån något annat socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU kan ges utan 

samtycke uppkommer frågor om individens intressen av rättssäkerhet. Beslut enligt LVU gäller 

barn vilket gör det angeläget att besluten är rättssäkra och att hänsyn tas till den svaga parten, 

barnet. Principen om barnets bästa finns stadgat i LVU, vilket är positivt ur ett barnrättsligt 

perspektiv. Det finns dock inte så många diskussioner om andra rättsprinciper eller om etik i 

anslutning till tvångsvård av barn enligt LVU.26  

 

Ett beslut om tvångsvård är betungande för den enskilde och det är viktigt att alla förutsättningar 

för vård är uppfyllda för att beslutet ska anses vara rättssäkert.27 Rättssäkerhet innefattar 

generellt sett legitimitet, förutsebarhet, lagstöd/legalitet28, likhet inför lagen29 och 

                                                           
20 Prop. 2002/03:53 s. 77. 
21 Prop. 2012/13:10 s. 126 och s. 137. 
22 Prop. 2012/13:10 s. 126 och s. 137. 
23 Prop. 1989/90:28 s. 59. 
24 Singer, Barnets bästa, s. 197. 
25 Prop. 2012/13:10 s. 126. 
26 SOU 2015:71 s. 151. 
27 Mattsson, Barnet och rättsprocessen, s. 29 och Samuelsson & Melander, Tolkning och tillämpning, s. 147. 
28 Legalitetsprincipen finns stadgad i 1 kap. 1 § st. 3 RF. 
29 Alla människor lika värde och den enskildas frihet och värdighet stadgas i 2 kap. 2 § RF. 
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kontrollerbarhet, men beroende på vilken sorts juridik det handlar om och beroende på situation 

kan rättssäkerhet innebära olika saker.30 Att beslutsfattarna har rätt kompetens för 

beslutsfattandet, att lagarna är tydliga och att överklagandemöjligheter finns är exempel på 

faktorer som bidrar till rättssäkerhet.31  

 

Det krävs klara och tydliga regler för att individen ska kunna förutse vad rättsföljden av ett visst 

handlande blir.32 För vård som beslutas med hänvisning till rekvisitet något annat socialt 

nedbrytande beteende ska det gå att förutse att ett visst beteende anses asocialt/socialt 

nedbrytande och kan leda till tvångsingripande och vård. Om rättsföljden kan förutses kan det 

vara enklare att avgöra om rättsföljden är legitim.33 En legitim lag kan sägas innebära att den 

är rättfärdigad. Hur en lagbestämmelse utformas i ord spelar roll för om den kommer vara tydlig 

eller inte - en specifik och uttömmande lag ger en god förutsebarhet, medan en mer generell 

ram-lag inte är lika förutsebar.34 LVU är exempel på en mer specifikt utformad lagstiftning, 

medan SoL inte är det. En mer konkret lag ger också mindre utrymme för godtyckliga beslut 

vilket uppfyller legalitetskravet.35 Vård utifrån LVU ges tvångsvis och beslutet om tvångsvård 

är betungande för den enskilde, och därför är en mer konkret utformad lag i sådant fall bra 

eftersom den skapar mer förutsebarhet och mindre godtycklighet. Det negativa med ett högt 

krav på förutsebarhet är att det ofta också innebär en stelhet.36 En specifikt utformad lag lämnar 

inte utrymme för tolkning och mycket måste lämnas utanför lagens område, vilket i LVU:s fall 

skulle kunna leda till att barn som behöver vård inte kan få sådan om deras beteende inte 

uppfyller alla förutsättningar. 

 

2.6 Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

2.6.1 Anledning till och symptom på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

Det finns olika typer av funktionsnedsättningar och en av dem är den neuropsykiatriska, även 

kallad psykiska.37 Funktionsnedsättningen beror på hur hjärnan arbetar och fungerar, och 

                                                           
30 Ang. att definitionen varierar, se ex. SOU 2015:71 s. 148. 
31 Mattsson, Barnet och rättsprocessen, s. 30. 
32 Mer om förutsebarhet, se ex. Samuelsson & Melander, Tolkning och tillämpning, s. 146f. 
33 Eneroth, Unga på hem för vård eller boende, s. 32. 
34 SOU 2015:71 s. 336. 
35 Eneroth, Unga på hem för vård eller boende, s. 31. 
36 Samuelsson & Melander, Tolkning och tillämpning, s. 147. 
37 Persson, Funktionsnedsättning, (26/11 2015). 
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kommer både av ärftlighet och av miljö.38 Vanliga diagnoser är ADHD och 

autismspektrumtillstånd.39  

 

Symptom på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är koncentrationssvårigheter, svårt att 

reglera uppmärksamhetsbehov och impulskontroll, problem i samspelet med andra människor 

och problem med inlärning, motorik, tal, skrift och minne.40 Vanliga symptom för just ADHD 

kan vara uppmärksamhetsproblem och impulsivitet,41 För autismspektrumtillstånd handlar det 

mer om problem med det sociala samspelet och språket.42 

 

Den här uppsatsen behandlar främst barn i tonåren och därför är symptomen för ungdomar mest 

intressanta. Ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hamnar ofta utanför den 

sociala gemenskapen eftersom de är inåtvända eller impulsiva.43 Tonåren är en händelserik tid 

för alla människor eftersom vi då utvecklas mycket både fysiskt och psykiskt. För barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan det bli ännu mer tankar, press och svårigheter 

med rutiner, energi och humör än vad det är för barn utan någon funktionsnedsättning.44 

 

2.6.2 Ett fall för LVU? 

Ovan beskrivna, i avsnitt 2.6.1, symptom på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar liknar de 

beteenden som beskrivs som socialt nedbrytande inom LVU-vård.45 Praxis har fastslagit att 

beteenden som är att betrakta som symptom på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inte 

kan föranleda vård enligt 3 § LVU. I det följande undersöks ifall den föreslagna lagändringen i 

SOU 2015:71 kan komma att inkludera barn med diagnos, och i sådant fall om det är en bra 

lösning.46 

 

 

                                                           
38 Riksförbundet attention, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, (26/11 2015). 
39 Persson, Funktionsnedsättning, (26/11 2015). 
40 Riksförbundet attention, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, (26/11 2015). 
41 Socialstyrelsen, Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd, s. 12. 
42 Socialstyrelsen, Barn som tänker annorlunda, s. 11ff. 
43 Riksförbundet attention, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, (26/11 2015). 
44 Kadesjö, ADHD, (26/11 2015) och Bromark & Granat, Autism, (26/11 2015). 
45 Vilka beteenden som kan innefattas i rekvisitet något annat socialt nedbrytande beteende, se avsnitt 3.4. 
46 SOU 2015:71 presenteras i avsnitt 4.  
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3.   LVU och beteendefall 

 

3.1 Inledning 

I det här avsnittet redogörs för motiven bakom LVU eftersom det är viktigt att ha kunskap om 

dem vid den fortsatta läsningen. Syften bakom en lag visar hur lagstiftaren tänkt att lagen ska 

användas av tillämparna och vad lagen ska leda till för resultat. I avsnittet behandlas också 3 § 

LVU mer ingående och hela lagtexten finns med. Kort fakta om vårdens utförande behandlas 

också i det här avsnittet för att ge läsaren en inblick i vad ett beslut enligt 3 § LVU innebär. 

Slutligen presenteras praxis på området för att ge en mer nyanserad bild av rättsläget än vad 

endast lag och förarbeten ger.  

 

3.2 Syften med vård enligt LVU 

I förarbetena till LVU framgår tydligt att syftet med lagen är att samhället ska kunna fullgöra 

sin skyldighet att tillgodose barns behov av vård och behandling när sådan inte kan ges på 

frivillig väg.47 Förarbetena uttrycker därtill att det grundläggande syftet med lagen är att utgöra 

ett skydd för barn och unga.48 Som exempel på att lagen fokuserar på barnet anger förarbetena 

att vid en intressekonflikt mellan barn och förälder måste barnets behov ges företräde.49 Å ena 

sidan är avsikten med LVU att skydda barnet och hans eller hennes rätt till vård, och därför ska 

barnets behov alltid stå i centrum. Å andra sidan finns LVU för att staten ska kunna utöva sitt 

ansvar över barn som är i behov av stöd utanför vårdnadshavarnas omsorg. 

 

3.3 Beslutsfattande och vårdens utförande   

Vården anses börja när barnet enligt ett beslut har placerats utanför sitt eget hem, enligt 10 § 

LVU. Ansökan om vård görs av socialnämnd och beslut tas av förvaltningsrätt, vilket stadgas i 

4 § LVU. Det är socialnämnden i barnets vistelsekommun som har det yttersta ansvaret för att 

stöd ska ges till barnet, och det är den socialnämnden som också ska utreda eventuella insatser 

enligt LVU och upprätta en vårdplan. Allt nämnda framgår i 2a kap. 1-5 §§ och 11 kap. 1-4 §§ 

SoL. Socialnämndens ansökan innehåller bland annat en vårdplan för barnet och information 

                                                           
47 Prop. 1989/90:28 s. 38. 
48 Prop. 1989/90:28 s. 59. 
49 Prop. 1989/90:28 s. 59. 
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om barnets egen inställning till vården, se 4 § st. 2 strecksats 4 och 7 LVU. Enligt 10 § st. 2 

LVU bestäms vårdens innehåll och utformning både av SoL och av bestämmelser i LVU. 

 

Vad gäller placering av barnet för utförande av vård finns följande alternativ: familjehem, HVB 

och särskilda ungdomshem. Placeringsalternativen framgår i 6 kap. 1 § SoL och i 12 § LVU. 

Socialnämnden har bestämmanderätt över barn som är placerade utifrån LVU, enligt 11 § LVU. 

Det rättsliga ansvaret ligger som huvudregel kvar hos barnets föräldrar.  

 

3.4 Beteendefallet något annat socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU 

Hur beteendefallen, och då särskilt något annat socialt nedbrytande beteende, konstitueras i lag  

är av intresse för den fortsatta läsningen och presenteras därför i detta avsnitt. Nedan finns 3 § 

LVU i sin helhet: 

 

”Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en 

påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig 

verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. 

Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 

5 § brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av 

fortsatt vård för att inte löpa sådan risk som avses i första stycket. SFS 2006:896” 

 

För att vård ska vara aktuellt krävs först och främst att den unge utsätter sin hälsa eller 

utveckling för en påtaglig risk att skadas, vilket framgår som rekvisit i 3 § LVU. Det ska vara 

en klar och tydlig risk för skada, och inte vara några subjektiva antaganden.50  

 

Risken att skadas ska föreligga på grund av ett beteende som barnet har och därför kallas fall i 

3 § LVU för beteendefall. Det är barnet självt och hans eller hennes beteende som inverkat 

negativt på barnets liv. Någon yttre faktor verkar inte vara tänkt att påverka, om man läser 

förarbetena till lagen. Enligt statistik från Socialstyrelsen gällande barn som omfattades av 

insatser enligt SoL och LVU under 2013, var 24 % av barnen omhändertagna på grund av deras 

eget beteende.51 Beteendefall är inte den största kategorin av barn i vård, men är en betydande 

                                                           
50 Singer, Barnets bästa, s. 221. 
51 Socialstyrelsen, Statistik – Socialtjänst s. 24. 

http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/SFS1962-0700_K32_P5?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/SFS1962-0700_K32_P5?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/abs/SFS2006-0896?src=document&versid=146-1-2005
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del. Det är vanligare bland pojkar än flickor att vårdas på grund av sitt eget beteende.52 Totalt 

sett är det fler pojkar än flickor som är föremål för samhällsvård.53 

 

Beteendefallen, inkluderat rekvisitet något annat socialt nedbrytande beteende, är enligt äldre 

förarbeten främst tänkt att användas på ”äldre barn, tonårsungdomar med sociala 

anpassningssvårigheter”.54 Socialstyrelsens statistik från 2013 gällande barn som omfattades av 

insatser utifrån SoL eller LVU visar på att beteendefallen oftast avser barn i högre åldrar.55 

 

Rekvisitet något annat socialt nedbrytande beteende kan sägas bestå av två delar. Uttrycket 

”något annat” visar på att med ett socialt nedbrytande beteende menas inte det som övrigt finns 

stadgat i 3 § LVU, det vill säga missbruk eller brottslig verksamhet. Den andra delen, ”socialt 

nedbrytande beteende” har i förarbeten sagts innebära ett beteende som “avviker från 

samhällets grundläggande normer”.56 Socialstyrelsen har allmänna råd för hur bedömningar ska 

göras hos socialnämnder, vilka är de som beslutar om vård. Angående något annat socialt 

nedbrytande beteende har angetts att en sammantagen bedömning av barnets alla beteenden ska 

göras.57  

 

Exempel på beteenden som avviker från samhällets normer kan vara att barnet befinner sig i en 

olämplig miljö eller prostituerar sig, enligt förarbetena till LVU.58 I förarbetena framhålls även 

att enstaka brott som inte innebär brottslig verksamhet eller att ”den unge vistas - annat än 

tillfälligt - i en s.k. knarkarkvart eller någon annan missbruksmiljö /…/ eller uppträder på en 

sexklubb” också kan vara exempel på något annat socialt nedbrytande beteende.59 I praxis har 

sedan utvecklats vidare vad något annat socialt nedbrytande beteende kan innefatta och inte. I 

RÅ 2000 ref. 33 ansåg domstolen att ett aggressivt beteende och svårigheter att behärska sig 

kan utgöra något annat socialt nedbrytande beteende.60 I en del kammarrättsdomar har det 

ansetts vara socialt nedbrytande att vilja återvända till en miljö där man riskerar att utsättas för 

                                                           
52 Socialstyrelsen, Statistik – Socialtjänst s. 24. 
53 Socialstyrelsen, Statistik – Socialtjänst s. 8, s. 23 och s. 54. 
54 Prop. 1979/80:1 s. 582. 
55 Socialstyrelsen, Statistik – Socialtjänst s. 24. 
56 Prop. 1989/90:28 s. 67 
57 SOFS 1997:15 s. 35. 
58 Prop. 1989/90:28 s. 67 och prop. 1979/80:1 s. 583. 
59 Prop. 1989/90:28 s. 109. 
60 Se mer om fallet i avsnitt 3.5.1. 
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våld och förtryck.61 Överdrivet datorspelande har också ansetts kunna inkluderas i 3 § LVU.62 

Socialstyrelsen har också utvecklat vad rekvisitet kan innefatta. I sina allmänna råd om 

omhändertagande enligt LVU är Socialstyrelsen av den uppfattningen att bruk av anabola 

steroider kan innefattas i rekvisitet något annat socialt nedbrytande beteende, medan skolkande 

från skolan inte kan det.63 I avsnittet nedan presenteras de mest relevanta rättsfallen för 

rekvisitet något annat socialt nedbrytande beteende närmare. 

 

3.5 Praxis 

3.5.1 Innebörden av rekvisitet 

I RÅ 2000 ref. 33 behandlades frågan om innebörden av något annat socialt nedbrytande 

beteende i 3 § LVU. Fallet berörde en 15-årig pojke med ett aggressivt uppträdande och som 

hade svårt att behärska sig. Barnet hotade och slog sina vänner och anhöriga, ibland användes 

kniv. Pojken hade stängts av från skolor och andra institutioner för att hans egen säkerhet inte 

kunnat garanteras, likaså andras säkerhet.  

 

Kammarrätten ansåg inte att rekvisitet något annat socialt nedbrytande beteende var uppfyllt 

och dömde därför inte till vård enligt 3 § LVU. Någon vidare motivering gjorde domstolen inte. 

En skiljaktig mening fanns i kammarrätten och den var av åsikten att pojkens destruktiva 

utveckling inte kunde brytas med annat än tvångsvård. Efter kammarrättens dom förvärrades 

pojkens beteenden, bland annat genom bruk av narkotika, en del brottsliga handlingar och han 

hade uppträtt på ett sätt i hemmet så att familjens situation blivit ohållbar.  

 

Regeringsrätten framhöll dock att redan av det som framkommit i underinstanserna hade pojken 

ett socialt nedbrytande beteende och det förelåg en risk för att hans utveckling skulle skadas. 

Regeringsrätten framförde vidare att pojken tydligt hade visat en dragning till destruktiva och 

asociala miljöer. Domstolens bedömning var att rekvisitet något annat socialt nedbrytande 

beteende var uppenbart tillämpligt i fallet och pojken kunde tvångsvårdas enligt 3 § LVU.  

 

                                                           
61 Se ex. Kammarrätten i Stockholms dom den 14 januari 2010 i mål nr 7473-09, Kammarrätten i Stockholms 

dom den 24 mars 2014 i mål nr 386- 14, Kammarrätten i Sundsvalls dom den 16 juni 2015 i mål nr 914-15 och 

Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 4414-15 från den 17 juli 2015. 
62 Kammarrätten i Sundsvalls dom den 11 juni 2014 i mål nr 931-14. I målet hänvisas också till Kammarrätten i 

Göteborgs domar den 27 juni 2013 och den 10 december 2013 i mål nr 2831-13 respektive mål nr 5958-13. 
63 SOFS 1997:15 s. 35. 



 

18 

 

Det kan tilläggas att barnet i förevarande fall i den muntliga förhandlingen hos Regeringsrätten 

anförde att han misstänkte att han hade en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, nämligen 

DAMP, och att hans beteende kunde bero på det.  Idag är DAMP en kombination av ADHD 

och en annan funktionsnedsättning.64 Diagnos fanns ej, men diagnoskriterierna stämde in på 

barnets beteende och även barnets mor och farmor trodde att pojken hade DAMP. 

Regeringsrätten tar inte ens upp frågan om funktionsnedsättning, vilket är en aning märkligt. 

Rekvisitet något annat socialt nedbrytande beteende innefattar ett asocialt beteende och det är 

av intresse att utreda om beteendet faktiskt är asocialt eller beror på andra faktorer. I dagens 

rättsläge hade kanske domstolen utrett frågan mer ingående och skulle en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning varit orsaken till barnets beteende skulle tvångsvård via LVU inte komma 

ifråga.65 

 

I RÅ 2000 ref. 33 utvidgades innebörden av rekvisitet något annat socialt nedbrytande 

beteende, jämfört med vad förarbetena angett som exempel på beteenden för rekvisitet. 

Beteendet i RÅ 2000 ref. 33 innefattade våld, hot, bruk av narkotika, enstaka brott, vistelse i 

destruktiva miljöer och avstängning från skola. Troligtvis menade Regeringsrätten i fallet att 

inte alla nämnda handlingar måste ha gjorts för att beteendet ska ses som socialt nedbrytande. 

Om ett barn endast exempelvis är våldsamt, och då på ett sätt som skadar barnet självt, räcker 

det antagligen för tvångsvård enligt rekvisitet. Brottsliga handlingar eller bruk av narkotika 

flera gånger kan dock komma att bedömas under övriga rekvisit i 3 § LVU. Som vi sett ovan, 

ska en sammantagen bedömning ändå göras av barnets alla beteenden och handlingar enligt 

Socialstyrelsen.66 

 

Det kan anmärkas på ytterligare en sak i målet RÅ 2000 ref. 33, nämligen faktumet fara för 

andra. Barnet hade i målet varit aggressiv, hotfull och våldsam mot andra, vilket tas med i 

motiveringen till att barnet ska omfattas av något annat socialt nedbrytande beteende och få 

tvångsvård.  Å ena sidan måste ett beteende som äventyrar andras säkerhet ses som asocialt, å 

andra sidan ska tvångsvård utifrån ett beteendefall ha fokus på att barnet utsätter sig själv för 

fara.  Som framgick i avsnitt 3.2 är ett av syftena med LVU att vara ett skydd för barn och unga. 

Barnets behov kommer i första rummet och inte exempelvis ett samhällsintresse.  

 

                                                           
64 Trygg-Hansa, ADHD, (26/11 2015). 
65 Utvecklas i avsnitt 3.5.2. 
66 Se avsnitt 3.4. 
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3.5.2 Rekvisitet i förhållande till en diagnostiserad psykisk störning 

Senare kom fallet RÅ 2010 ref. 24. Målet gällde en flicka med både diagnostiserad ADHD och 

autismspektrumtillstånd, som var 16 år vid tillfället för domen. Hon hade varit placerad på olika 

hem tidigare. Flickan beskrevs som impulsstyrd, utagerande och aggressiv, enligt 

socialnämndens utredning, som vidare anförde att flickan hade skadat både sig själv och andra 

tidigare. Personal på flickans skola bedömde henne som en risk för de andra elevernas säkerhet. 

 

Regeringsrätten hänvisade i målet till LVU:s förarbeten som uttrycker att en psykisk störning i 

sig inte kan föranleda ett omhändertagande enligt LVU. Regeringsrätten uttalar ”i annat fall 

skulle själva störningen i realiteten tillåtas ligga till grund för ett beslut om LVU vilket /…/ inte 

är avsikten med lagen.” För att ett beteende ska kunna anses vara något annat socialt 

nedbrytande beteende krävs enligt domstolen att beteendet inte framstår som ett uttryck för den 

psykiska störningen, utan är ett sådant beteende som kan finnas hos personer utan 

funktionshinder.  

 

Ett beteende som kan klassas som något annat socialt nedbrytande beteende och som endast är 

en följd av en psykisk störning ska kunna vårdas enligt 3 § LVU, vilket uttalas i förarbetena.67 

Domstolen hänvisade i förevarande fall till förarbetsuttalandena. Finns ett något annat socialt 

nedbrytande beteende och samtidigt en psykiatrisk grundproblematik som domstolen kallar det, 

föreligger inget hinder för LVU-vård. Flickan i förevarande fall hade dock ett beteende som 

inte var endast en följd av hennes diagnos, utan beteendet var att betrakta som ett symptom på 

hennes psykiska störning. LVU kunde inte tillämpas i hennes fall.  

 

I RÅ 2010 ref. 24 gjordes alltså ett försök till att avgränsa innebörden av rekvisitet något annat 

socialt nedbrytande beteende. Beteendet i fallet liknade det i RÅ 2000 ref. 33 – utagerande, 

våldsam, aggressiv. Barnets beteende i RÅ 2010 ref. 24 berodde dock på en psykisk störning  

och LVU kunde därför inte tillämpas. En diagnostiserad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

är gränsen som här dras i praxis för vad som inte kan vårdas enligt något annat socialt 

nedbrytande beteende. Gränsdragningen är dock inte helt klar eftersom handlingarna hos 

barnen i de båda fallen liknade varandra.   

 

                                                           
67 Prop. 1989/90:28 s. 67. 
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Ett fall liknande det ovan presenterade är målet Regeringsrätten 2010-03-03 mål nr 8480-08. 

Fallet berörde en person med diagnostiserad ADHD och en utvecklingsstörning. Personen var 

nästan 20 år vid avgörandet, och alltså inte ett barn enligt definitionen i denna uppsats. Fallet 

är ändå intressant för den här framställningen eftersom det berör gränsdragningen mellan en 

funktionsnedsättning och något annat socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU. Personen 

beskrevs i målet som impulsstyrd och destruktiv. Vidare anfördes att personen hade lätt för att 

bli utagerande och aggressiv, vilket kunde leda till att personen också blev hotfull och våldsam 

mot andra. Frågan i målet var om nyss beskrivna beteende var att anse som något annat socialt 

nedbrytande beteende i 3 § LVU. 

 

Regeringsrätten framförde i mål nr 8480-08 att det inte finns någon klar definition av rekvisitet 

något annat socialt nedbrytande beteende och hänvisade därför till förarbetsuttalanden, precis 

som domstolen i RÅ 2010 ref. 24 gjorde. I förarbetena uttalas att en psykisk störning hos ett 

barn inte i sig kan aktualisera LVU. Barn som till följd av sin diagnos missbrukar eller liknande 

ska dock kunna omhändertas för tvångsvård enligt LVU. Rekvisitet något annat socialt 

nedbrytande beteende i 3 § i lagen kan alltså vara aktuellt när ett beteende i sig är asocialt och 

en psykisk störning finns i bakgrunden. Personen i mål nr 8480-08 hade ett beteende som 

domstolen ansåg var typiska symptom för personens funktionsnedsättning och 

utvecklingsstörning och därför tillämpades inte 3 § LVU. 

 

3.5.3 Tolkning av rekvisitets ordalydelse 

I HFD 2015 ref. 7 handlade det om en flicka som var 18 år när Högsta förvaltningsdomstolens 

dom kom. Hon vistades på hemlig ort på grund av hot, misshandel och kränkande behandling i 

sitt hem. Hon bodde därför på ett hem för flickor utsatta för hedersrelaterat våld, efter beslut 

enligt 2 § LVU. Flickan hade flera gånger utsatt sig själv för situationer där risk fanns för att 

hennes hemliga ort skulle komma att avslöjas, bland annat genom filmer på internet där orten 

kunde framgå och genom telefonkontakt med sin familj. Domstolen framförde också att flickan 

hade ett eskalerande aggressivt agerande mot personal på hemmet och mot jämnåriga personer. 

Frågan i målet var om 3 § LVU kunde vara aktuell för flickan. Det som Högsta 

förvaltningsdomstolen prövade var om flickans beteende, som riskerade att röja hennes 

vistelseort, kunde vara något annat socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU. 
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Domstolen ansåg att även om LVU är en skyddslagstiftning för barn, innebär ett ingripande 

enligt lagen även ett tvång. ”Tillämpningen av 3 § får därför inte sträckas utöver vad som en 

rimlig tolkning av ordalydelsen av paragrafen kan anses innefatta. Enbart det förhållandet att 

den unge utsätter sig för risk innebär inte att det föreligger ett beteende som kan betecknas som 

socialt nedbrytande” uttalade Högsta förvaltningsdomstolen.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen skrev vidare att flickan förvisso genom sitt beteende kunde ha 

röjt sin vistelseort och därmed utsatt sig för fara, men att ett sådant beteende snarare är ett 

obetänksamt handlande av en ung människa än ett något annat socialt nedbrytande som ska 

föranleda tvångsvård. Flickan fick ingen tvångsvård utifrån 3 § LVU.  

 

I HFD 2015 ref. 7 gjordes ännu en avgränsning för beteendefallet. Det som klargjordes i målet 

var att ett beteende som kan anses vara ett obetänksamt handlande av en ung person inte är 

socialt nedbrytande. Det blev också klart att en tolkning av ordalydelsen i 3 § LVU måste göras, 

utöver vad förarbetena säger, för att få fram betydelsen av något annat socialt nedbrytande 

beteende. Det sades i målet att det faktum att barnet utsätter sig för en risk är inte ett socialt 

nedbrytande beteende. Utgången i fallet är rimlig eftersom 3 § LVU har andra rekvisit än något 

annat socialt nedbrytande beteende, vilka är att barnet utsätter sin hälsa eller utveckling för just 

en risk. Det är positivt att Högsta förvaltningsdomstolen ytterligare försöker klargöra vad 

rekvisitet något annat socialt nedbrytande beteende är tänkt att innefatta (eller snarare inte 

innefatta). Att Högsta förvaltningsdomstolens hänvisande till en ordalydelsetolkning är även 

bra ur en rättssäkerhetssynpunkt. En strikt tolkning av lagtext, och möjligtvis utförliga 

förarbeten, ger en god förutsebarhet. Eftersom det i det här fallet handlar om att vårda någon 

tvångsvis är det av särskild vikt att rättssäkerheten upprätthålls.  

 

3.5.4 Misskött medicinering – endast en risk 

I HFD 2015-06-18 mål nr 5850-14 berördes misskött medicinering. Fallet rörde en dåvarande 

17-årig person som hade diabetes och som hade genomgått en levertransplantation, och därför 

behövde medicinering. Barnet misskötte sin medicinering och socialnämnden ansökte därför 

om tvångsvård enligt 3 § LVU för barnet. Socialnämnden hade anfört att barnet även umgicks 

i kriminella kretsar, misskötte sin skolgång, uppvisade ett aggressivt beteende, drack alkohol 

och missbrukade tobak. Domstolen prövade dock endast om misskötandet av medicineringen 

var att anse vara något annat socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU.  
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Högsta förvaltningsdomstolen går igenom förarbeten och tidigare praxis, bland andra HFD 

2015 ref. 7. Domstolen anförde att ett omhändertagande enligt LVU är ett tvångsingripande och 

att det därför är av vikt att tolkningen av rekvisit inte går utöver ordalydelsen. Domstolen anser 

att misskötande av medicinering, som i förevarande fall, innebär en fara för barnet eftersom 

hälsan utsätts för mycket stora risker. Endast en risk eller fara utgör dock inte grund för ett 

omhändertagande enligt LVU, vilket även uttalades i HFD 2015 ref. 7. ”Beteendet kan svårligen 

anses som socialt nedbrytande enligt ordalydelsen i 3 § första stycket LVU” uttalar domstolen. 

Risktagande och misskötsel av medicinering kan heller inte sägas vara socialt nedbrytande, 

varför tvångsvård inte på den grunden bör vara aktuellt anser jag. 

 

HFD 2015-06-18 mål nr 5850-14 tillsammans med HFD 2015 ref. 7 tydliggör vad något annat 

socialt nedbrytande beteende inte innefattar. Endast en risk eller endast att utsätta sig för fara 

är inte socialt nedbrytande. Målen säger dock inget om gränsdragningen mot beteenden 

beroende på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  

 

3.6 Sammanfattning 

Avsnitt 3 har handlat om LVU, beteendefallet något annat socialt nedbrytande beteende och 

tillhörande praxis. Ett syfte med LVU och tvångsvård är att samhället ska kunna utöva sitt 

yttersta ansvar över barn som är i behov av stöd, och som inte kan få stödet från sina föräldrar. 

Ett annat syfte är att fungera som ett skydd för barn. Barnets intresse är det som ska komma i 

främsta rummet. Socialstyrelsen, via socialnämnderna i de olika kommunerna, har ansvaret 

över ansökan om vård och om den praktiska vården. Beslut om vård tas av förvaltningsrätt. För 

att vård ska aktualiseras enligt 3 § LVU krävs först och främst en påtaglig risk för att barnets 

hälsa eller utveckling skadas. Risken kan finnas i barnets eget beteende och därför kallas 

rekvisiten i 3 § beteendefall. Innebörden av beteendefallet något annat socialt nedbrytande 

beteende har stadgats i förarbetena till LVU, men också senare i praxis. Vistelse i asociala och 

olämpliga miljöer så som missbruksmiljöer eller på sexklubb framhålls i förarbeten som 

exempel på rekvisitet. I praxis och enligt Socialstyrelsen har även överdrivet datorspelande, 

aggressivt eller våldsamt beteende, bruk av anabola steroider och vistelse i miljöer där man 

riskerar att utsättas för våld eller förtryck också ansetts vara något annat socialt nedbrytande 

beteende. Vad gäller specifikt barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan sägas att 

det dragits en gräns vid psykisk störning (det vill säga neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) 
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i RÅ 2010 ref. 24 – de kan inte innefattas i 3 § LVU om beteendet är en del av, eller ett symptom 

för, funktionsnedsättningen. Ett beteende som kan klassas som asocialt och som endast är en 

följd av den diagnos barnet har kan inkluderas i 3 § LVU i enlighet med förarbetena till LVU 

och rättsfallet RÅ 2010 ref. 24. 

 

 

4.   Det nya lagförslaget 

 

4.1 Inledning 

I år, 2015, kom ett nytt lagförslag som är relevant för uppsatsens ämne. Lagförslaget är en 

offentlig utredning. Vid författandet av denna uppsats har ännu ingen proposition kommit på 

den statliga utredningen. Det är intressant att presentera och diskutera lagförslaget här eftersom 

det bidrar till analysen av dagens regelverk. Utredningen är SOU 2015:71 Barns och ungas rätt 

vid tvångsvård, Förslag till ny LVU. I den föreslås att rekvisitet något annat socialt nedbrytande 

beteende byts ut mot något annat i sig självt socialt nedbrytande beteende. Ändringen består 

alltså i att ”i sig självt” läggs in i rekvisitet. Innehållet i nuvarande 3 § LVU kommer placeras i 

en ny paragraf, nämligen 5 kap. 3 § LVU.  

 

4.2 Motivering 

Motiveringen till den föreslagna lagändringen är att ”samhället måste ha ett tydligt ansvar för 

att bistå barnet eller den unge oavsett vilka bakomliggande orsaker som kan finnas till 

beteendet”.68 Vidare motiveras förslaget av den praxis från Högsta förvaltningsdomstolen om 

att beteenden direkt kopplade till en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inte är något annat 

socialt nedbrytande beteende,69 vilket lett till att barn inte får tillgång till behövlig vård.70 

 

 

 

                                                           
68 SOU 2015:71 s. 44. 
69 SOU 2015:71 s. 44. Relevant praxis framgår också i avsnitt 3.5.2. 
70 SOU 2015:71 s. 812.  
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4.3 Närmare om de olika delarna i förslaget 

 

4.3.1 Praxis uteslutit barn från vård 

I praxis, främst målet RÅ 2010 ref. 24, har under senare år slagits fast att ett beteende som är 

en del av en diagnos inte ska klassificeras som något annat socialt nedbrytande beteende.71 

Domstolen anförde i RÅ 2010 ref. 24 att det som är att se som symptom på en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning inte kan ligga till grund för ett omhändertagande enligt LVU. I förarbetena 

till LVU sades att det kan finnas skäl till att vårda barn enligt LVU när de ”till följd av en 

psykisk störning /…/ har ett annat socialt nedbrytande beteende”,72 vilket även domstolen i RÅ 

2010 ref. 24 hänvisade till. Det framfördes också i förarbetena att det måste avgöras i det 

enskilda fallet vilken vård som passar bäst, alltså ifall LVU-vård eller vård inom psykiatrin är 

lämpligast.73 Syftet med LVU har alltså aldrig varit att utesluta vård för barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. När domstolen i RÅ 2010 ref. 24 gjorde en 

gränsdragning som delvis lett till att barn med funktionsnedsättning uteslutits från LVU-vård 

frångicks alltså syftet med lagen.74 

 

Enligt SOU 2015:71 har experter inom psykiatrin varnat för att barn som behöver vård lämnas 

utan möjlighet till sådan, eftersom praxis utformat bedömningen av neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning i förhållande till något annat socialt nedbrytande beteende på sätt som 

nyss beskrivits.75 Domstolen i RÅ 2010 ref. 24 menade troligtvis heller inte att utestänga barn 

med diagnoser från den sociala vården, utan ämnade endast klargöra att en diagnos i sig inte 

kan leda till vård enligt LVU. Barn med beteenden som är socialt nedbrytande och är ”en följd” 

av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan omhändertas med LVU enligt dagens praxis. 

 

Det faktum att en del av barnen utesluts från vård är ett problem eftersom staten har det yttersta 

ansvaret för att barn som är i behov av stöd ska få sådant, om de inte kan få det tillgodosett av 

sina vårdnadshavare. Eftersom staten har ansvaret över stöd till barn måste alla som behöver 

vård kunna inkluderas i sådan. Huruvida vården bör ske tvångsvis utifrån LVU eller via andra 

insatser går att diskutera. Tillgången till vård för barn behöver nödvändigtvis inte innebära vård 

                                                           
71 Diagnos på neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (idag) eller psykisk störning (tidigare). 
72 Prop. 1989/90:28 s. 67. 
73 Prop. 1989/98:28 s. 67. 
74 Diskuteras vidare i avsnitt 4.3.6 och avsnitt 6.2.4. 
75 SOU 2015:71 s. 329 och s. 802. 
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enligt något annat socialt nedbrytande beteende, men detta kommer diskuteras vidare i längre 

fram.76  

 

Det nya rekvisitet är alltså tänkt att tydliggöra att det är barnets beteende i sig som ska vara fall 

för tvångsvård, inte en funktionsnedsättning.77 Bedömningen kommer inte fokusera på 

skillnaden mellan vad som är symptom på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och vad 

som är beteenden som kan vara en följd av en sådan, utan fokus kommer vara på själva 

beteendet i sig och huruvida det är asocialt eller ej.  

 

4.3.2 Gränsdragningen för vård enligt LVU 

Det anges i SOU 2015:71 att det finns en oklarhet kring var gränsen mellan psykisk respektive 

social problematik hos barn går.78 Dagens praxis har förutsatt att det går att dra en gräns mellan 

vad som är en följd av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och vad som är ett symptom 

på en sådan. Som vi sett ovan kan något annat socialt nedbrytande beteende vara i princip 

samma som symptomen för en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; impulsivitet, 

aggressivitet, isolering, våldsamhet, svårt med rutiner, svårt med den sociala anpassningen och 

så vidare.79 I den statliga utredningen anges därtill att exempelvis ADHD kan vara en 

bidragande faktor till att ett barn utvecklar ett normbrytande beteende.80 Det framhålls också i 

den statliga utredningen att lagstiftning och rättstillämpning inte kan utesluta att ett asocialt 

beteende inte orsakats av en neuropsykiatrisk diagnos.81 Just en funktionsnedsättning kan alltså 

vara orsak till ett visst beteende hos barn, ett beteende som sedan klassificeras som socialt 

nedbrytande.  

 

Tillägget av ”i sig självt” i något annat socialt nedbrytande beteende skulle, enligt lagförslaget, 

göra det tydligt att det är beteenden som ska ligga till grund för en bedömning, och inte huruvida 

barnet har en diagnos eller inte.82 Finns ett socialt nedbrytande beteende som innebär en 

påtaglig risk för barnets hälsa eller utveckling ska ett omhändertagande enligt LVU således 

kunna göras, och det oavsett vad den bakomliggande orsaken till beteendet är. Den svåra 

                                                           
76 Se ex. avsnitt 4.3.8, avsnitt 6.2.5 och avsnitt 6.2.7. 
77 SOU 2015:71 s. 812. 
78 SOU 2015:71 s. 339.  
79 Se avsnitt 2.6.1, avsnitt 2.6.2 och avsnitt 3.4 tillsammans.  
80 SOU 2015:71 s. 339. 
81 SOU 2015:71 s. 339. 
82 SOU 2015:71 s. 812. 
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bedömningen som uppstått på grund av praxis, skulle utebli om det den statliga utredningen 

föreslår blir lag. Juridiskt måste det vara lättare att avgöra ifall ett beteende kan ses som socialt 

nedbrytande, snarare än att bedöma ifall beteendet är ett symptom på en medicinsk 

funktionsnedsättning. Avgöranden om tvångsvård för ett asocialt beteende skulle därmed 

förenklas.  

 

4.3.3 Gränsdragningen mot LPT  

I LPT finns bestämmelser om tvångsvård för personer med allvarliga psykiska störningar. 

Lagen är intressant att ta upp i den här uppsatsen eftersom det förts många diskussioner i 

samhället och inom juridiken angående gränsen mellan LPT och LVU. Barn med vissa psykiska 

problem kan varken vårdas enligt LPT eller LVU eftersom deras problem inte är vare sig en 

allvarlig psykisk störning eller ett asocialt beteende. Många barn som är placerade enligt LVU 

har troligen något psykiatriskt vårdbehov.83 Barnen kan vara utagerande på grund av olika 

sociala och psykiatriska problem.84 De som är under vård med hänvisning till att de har något 

annat socialt nedbrytande beteende och som utsätter sig för en påtaglig risk enligt 3 § LVU är 

de barn som har problem med hur de ska agera i sociala situationer. Den sociala problematiken 

kan vara svår att skilja från en symptombild av ett psykiskt besvär.85 

 

I en utredning från 1998 framfördes att det finns en stor rättsosäkerhet för barn som varken kan 

vårdas enligt LVU eller LPT, men som ändå är i behov av hjälp.86 I utredningen framhölls att 

det måste finnas möjlighet till psykiatrisk vård även för placerade (enligt LVU eller SoL) barn.87 

I en annan utredning, från 2000, sades vidare att varken LVU eller LPT borde utvidgas för att 

lösa problemet med vård av barn med psykiska besvär.88 Vi har inte kommit längre idag, för i 

SOU 2015:71 diskuteras också problematiken med LPT och LVU.89  

 

Eftersom några barn behöver vård men varken kan få det genom LVU eller LPT ”faller de 

mellan stolarna”. Samhället har det yttersta ansvaret för barn, deras välfärd och deras rätt till 

vård, men ansvaret uppfylls inte för de barn som inte har tillgång till adekvat vård, och därför 

                                                           
83 SOU 1998:31 s. 454 och SOU 2015:71 s. 800f. 
84 SOU 1998:31 s. 454 och SOU 2015:71 s. 797. 
85 SOU 2015:71 s. 800. 
86 SOU 1998:31 s. 216. 
87 SOU 1998:31 s. 329. 
88 SOU 2000:77 s. 171. 
89 SOU 2015:71 s. 325ff, 339 och 342f. 
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finns diskussionerna om hur LVU och LPT ska användas för att lösa det problemet. 

Gränsdragningen mellan LPT och LVU är också intressant i frågan om vård för barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eftersom de barnen, enligt gällande praxis, också kan 

ha hamnat utanför LVU och därmed inte fått adekvat vård.  

 

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är några av de som befinner sig i 

gränslandet mellan sociala och psykiska besvär och således även mellan social och psykiatrisk 

vård.90 Barnen är alltså förmodligen några av de som faller mellan stolarna. När praxis uteslöt 

barn vars beteenden var direkta symptom på deras neuropsykiatriska funktionsnedsättning 

hamnade ännu fler utanför systemet.  

 

Lagförslaget i SOU 2015:71 med det nya rekvisitet något annat i sig självt socialt nedbrytande 

beteende skulle inkludera fler barn och göra bedömningarna enligt LVU enklare. Svårigheterna 

med gränsdragningen mellan vilka som ska vårdas enligt LPT och vilka som snarare behöver 

LVU-vård förblir dock densamma. Barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som inte 

har ett asocialt beteende, eller inte anses utsätta sig för en risk, men samtidigt har psykiska 

problem som dock inte är en psykisk störning – var hamnar de i lagstiftningen? Det kvarvarande 

alternativet för nämnda barn är insatser från samhällets sida utanför LVU och LPT, och således 

vård eller stöd genom frivilliga insatser. Det som i sådant fall krävs är ett samtycke från 

föräldrarnas och/eller barnets sida. Finns ett samtycke, kan frivilliga insatser via socialnämnden 

i barnets kommun vara ett bra alternativ, dels för att barnets rätt till stöd ska tillgodoses, dels 

för att statens ansvar ska uppfyllas. Utan samtycke måste dock staten tvångsvis kunna hjälpa 

barnet, och dagens alternativ är då endast LVU eller LPT.  

 

4.3.4 Praxis påverkat bedömningar i ”fel” riktning 

Förutom problemen med att praxis uteslutit en del barn från vård och att praxis skapat en svår 

gränsdragning, diskuteras också en annan fråga i anslutning till praxis i SOU 2015:71. 

Regeringsrättens (idag Högsta förvaltningsdomstolen) praxis om att beteenden som utgör 

symptom på en funktionsnedsättning inte ska kunna omfattas av LVU, har lett till att diagnoser 

och utredningar anpassat sig till praxis på ”fel sätt”.91 Eftersom barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar sällan kommer omfattas av LVU-vård då det är svårt att skilja mellan 

                                                           
90 SOU 2015:71 s. 342. 
91 SOU 2015:71 s. 329.  
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beteenden beroende på en funktionsnedsättning och inte, har funktionsnedsättningen eller det 

psykiska problemet tonats ner i utredningar och diagnostisering kring barn, för att de inte ska 

vara hinder för LVU-vård.92 Redan i en utredning 1998 framhölls att socialnämnden försökte 

hitta brister i barnets hemmiljö för att få till vård över huvud taget för barn med psykiska 

besvär,93 vilket verkar vara fallet än idag.94 Autism- och Aspergerförbundet (tidigare 

Riksföreningen Autism) har också framfört kritik mot att barns funktionsnedsättning inte 

framhålls i utredningar och att barnets problem klassificeras som något annat, exempelvis 

brister i hemmiljön.95 Även Riksförbundet Attention har uppmärksammat problematiken.96 Det 

är olyckligt att utredningar och diagnoser kring barn blir otydliga, och att de verkliga orsakerna 

till beteenden döljs eller tonas ner. Det bästa för barnet måste vara att få en grundlig och klar 

utredning kring sin eventuella funktionsnedsättning, och att funktionsnedsättningen sedan inte 

ska döljas på något sätt. På så sätt kan vården anpassas bättre utifrån barnets behov. Att 

utredningarna flyttar bort fokus från barnets diagnos visar också på att det troligtvis inte finns 

tillräckliga insatser för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utanför LVU och att 

de därför ”tvingas in” i LVU-vård för att överhuvudtaget få stöd från samhället.  

 

För att nyss nämnda problematik ska lösas måste antingen LVU och tillhörande praxis ändras, 

eller så måste staten ta ett större ansvar och ge hjälp på annan väg än LVU. Den statliga 

utredningen föreslår båda delarna. Vad gäller den första lösningen, att LVU och kommande 

avgörande från domstolen måste ändras, föreslås bland annat det nya rekvisitet något annat i 

sig självt socialt nedbrytande beteende. Om bedömningarna för tvångsvård ska fokusera på 

beteendena i sig, behöver inte funktionsnedsättningarna i socialnämndernas utredningar tonas 

ner. Angående den andra lösningen, att hjälp utanför LVU måste finnas för barn, anförs i 

lagförslaget att kommunerna får skapa möjligheter där barnet på frivillig väg kan delta i LSS-

verksamhet.97 Om hjälp utanför LVU finns tillgänglig för barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar behöver inte funktionsnedsättningen tonas ner eller döljas, eftersom 

insatserna i sådant fall troligtvis skulle anpassas till barnet just utifrån hans eller hennes 

funktionsnedsättning.  

 

                                                           
92 SOU 2015:71 s. 329. 
93 SOU 1998:31 s. 216. 
94 SOU 2015:71 s. 802. 
95 Autism- och Aspergerförbundet, Sammanfattning av problemställningar i LVU-ärenden, avsnitt 1 (i). 
96 SOU 2015:71 s. 420. 
97 Hjälp på andra grunder än tvångsvård enligt LVU kommer behandlas mer i avsnitt 4.3.8. 
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4.3.5 Ett stärkt barnrättsperspektiv 

Utredningen med det nya lagförslaget i SOU 2015:71 föreslår inte endast en ändring av 

rekvisitet något annat socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU, utan vill utforma en ny LVU 

och då också stärka barnrättsperspektivet i lagen.98 Enligt utredningen innebär ett 

barnrättsperspektiv en omfattande skyldighet att förverkliga barns rättigheter genom lämpliga 

åtgärder.99 Det föreslås att barnrättsperspektivet ska gälla hela LVU och inte endast vissa delar 

samt att barnrättsperspektivet inte endast ska innefatta barnets behov.100 Utredningen framför 

också att ett barnrättsperspektiv innebär ett etiskt ställningstagande och en syn på barnet som 

en individ och ett subjekt.101 Enligt barnkonventionen har barn egna rättigheter och barnets 

bästa innefattar inte endast en behovsprövning, utan ska ”/…/ stämma överens med andan som 

genomsyrar hela konventionen”.102 Barnrättsperspektivet har successivt stärkts i LVU, men 

med ett lagstadgat barnrättsperspektiv, vars innebörd dessutom förklaras utförligt i förarbetena, 

kan synen på barnet som eget rättssubjekt förstärkas ännu mer. Idag är LVU inte tillräckligt 

tydlig, bland annat angående vad barnet kan förvänta sig av vården103 och sådant kan motverkas 

av ett stärkt barnrättsperspektiv.  

 

Ett stärkt barnrättsperspektiv i lagen är självfallet värdefullt. Hur barnrättsperspektivet kommer 

fungera i praktiken är dock mer oklart. Om förslaget ska få genomslagskraft måste 

barnrättsperspektivet finnas i Socialstyrelsens allmänna råd, i riktlinjer som finns för de olika 

placeringsmöjligheterna inom LVU och troligtvis även i utbildningen av de som kommer arbeta 

med barn placerade enligt LVU, exempelvis socionomer. Barnrättsperspektivet måste införlivas 

på ett tydligt sätt på varje nivå, så att det hela tiden styr vårdens utförande. Den statliga 

utredningen föreslår att barnrättsperspektivet måste finnas på flera nivåer, och ger flera 

praktiska exempel på hur perspektivet ska fungera.104 Det framhålls också att staten måste verka 

för att den eventuella nya LVU implementeras hos kommunerna så att barnrättsperspektivet på 

så sätt får genomslagskraft.105  

 

                                                           
98 SOU 2015:71 s. 183. 
99 SOU 2015:71 s. 183. 
100 SOU 2015:71 s. 183. 
101 SOU 2015:71 s. 185. 
102 UNICEF, Handbok om barnkonventionen, s. 48. 
103 SOU 2015:71 s. 190. 
104 SOU 2015:71 s. 183ff.  
105 SOU 2015:71 s. 186f. 
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4.3.6 Rättssäkerhet 

Vård enligt LVU är ett tvångsingripande och innebär ett betungande beslut för det enskilda 

barnet, vilket gör att rättssäkerhetsfrågor är betydelsefulla att uppmärksamma och beakta. I 

SOU 2015:71 föreslås åtgärder som ska ge ökad rättssäkerhet och skydd för barns integritet 

inom tvångsvården.106 

 

Rättssäkerhet innebär enligt utredningen förutsebarhet, kontrollerbarhet och likhet inför lagen, 

medan skydd för integritet innefattar informationsutbyte och leder till autonomi.107 Definitionen 

av rättssäkerhet liknar den som ges här uppsatsen, men här i uppsatsen inkluderas även frågan 

om lagstöd.108 Rekvisiten och övervägandena som finns i nuvarande 3 § LVU är enligt 

utredningen bra utformade ur en rättssäkerhetssynpunkt och ska därför behållas i princip 

oförändrade.109 En ändring i lagrummet föreslås, och det är tillägget ”i sig självt” i rekvisitet 

något annat socialt nedbrytande beteende. I övrigt lämnas lagrummet oförändrat. 

 

Ändringen är enligt utredningen tänkt att stärka rättssäkerheten eftersom det ska göras tydligt 

att det är beteenden som ska ligga till grund för tvångsvård, och oavsett bakomliggande orsak. 

För barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kommer diagnosen inte spela någon 

roll för möjligheten till vård för asociala beteenden, och därmed kommer alla barn med liknande 

beteenden behandlas lika.  

 

Ett uttryckligt lagstöd ger också en större förutsebarhet. I lagförslaget framhålls att dagens 

praxis gjort rättsläget oklart.110 En mer klart utformad lag, som tydligt anger att bedömningarna 

av något annat socialt nedbrytande beteende ska fokusera på beteenden, kommer göra lagen 

mer förutsebar. 

 

I samband med att tydlighet diskuteras i SOU 2015:71 presenteras också rättsfallet RÅ 2004 

ref. 79.111 I målet uttalade Regeringsrätten att det krävs ändring i sak, det vill säga i själva lagen, 

för att ändra praxis.112 Endast det faktum att motivuttalanden i förarbeten kan ge olika 

                                                           
106 SOU 2015:71 s. 192. 
107 SOU 2015:71 s. 192f. 
108 Se avsnitt 2.5 för definition. 
109 SOU 2015:71 s. 337. 
110 SOU 2015:71 s. 801f.  
111 SOU 2015:71, s. 341. 
112 RÅ 2004 ref. 79 s. 436. 
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tolkningar ska inte leda till att praxis ändras.113 Att dagens praxis delvis frångått syftet att även 

psykiska besvär ska kunna vårdas enligt 3 § LVU är därför en aning märkligt. Samtidigt visar 

RÅ 2004 ref. 79 på att den praxis vi har idag, som till viss del utesluter barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inte endast kan ändras genom nya domar. Det krävs 

lagstöd, och således en lagändring, för att LVU ska kunna tydligt innefatta vård för alla barn 

med asociala beteenden, även de med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  

 

Uttalandet i RÅ 2004 ref. 79 är rimligt i förhållande till tvångsvård eftersom det i ett sådant fall 

krävs ett tydligt lagstöd för att rättssäkerheten ska upprätthållas. Vård utifrån LVU innebär ett 

betungande beslut för barnet och det är därför viktigt att beslutet har en klar grund.  Ett tydligt 

lagstöd och tolkning av just lagtextens ordalydelse i 3 § LVU anses även idag vara av vikt, 

vilket vi såg genom HFD 2015 ref. 7.  

 

4.3.7 Kompetensbrist 

I SOU 2015:71 betonas att kunskap och kompetens är en nyckelfråga. Den statliga utredningen 

framhåller att det finns flera brister i dagens vård, bland annat i kompetens och i tillgången till 

kunskap om olika behandlingsmetoder.114 Utredningen föreslår förbättrad utbildning av 

personal på HVB. I den statliga utredningen framhålls att bland annat neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar ligger utanför socialtjänstens kompetensområde.115 Enligt 3 kap. 3 § 

SoL ska socialtjänsten se till att rätt kompetens finns tillgänglig genom utbildning och 

erfarenhet hos personalen, vilket lär vara en förlängning av det ansvar staten har över barn som 

är i behov av stöd från samhällets sida.  

 

Autism- och Aspergerförbundet har också uppmärksammat frågan om kompetens och anförde, 

i en skrivelse inför den statliga utredningen, att placeringar enligt LVU inte är anpassade för 

barn med autismspektrumtillstånd och liknande diagnoser.116 Förbundet har vidare framfört att 

det är problematiskt att barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning vårdas tillsammans 

med barn som har problem med droger och liknande, samt att personalen på boendena inte har 

kunskap om funktionsnedsättningar och olika symptom.117  

                                                           
113 RÅ 2004 ref. 79 s. 436. 
114 SOU 2015:71 s. 814. 
115 SOU 2015:71 s. 163. 
116 Autism- och Aspergerförbundet, Sammanfattning av problemställningar i LVU-ärenden, avsnitt 2 (i) och (ii). 
117 Autism- och Aspergerförbundet, Sammanfattning av problemställningar i LVU-ärenden, avsnitt 2 (ii). 
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Beslut om vård enligt LVU tas av en förvaltningsrätt. Autism- och Aspergerförbundet har 

framhållit att domstolarna inte har den rätta kompetensen att döma i situationer där en person 

med autismspektrumtillstånd ska omhändertas enligt LVU eller inte.118 Bristen på kompetens 

får till följd att domstolar inte fullgör sitt utredningsansvar, som de har i förvaltningsmål, till 

fullo och inte heller har ett kritiskt förhållningssätt till socialnämnders utredningar.119 Den 

statliga utredningen föreslår att domares kunskaper behöver stärkas,120 vilket är positivt ur ett 

barnrättsperspektiv. Det som föreslås är dock endast att domares kunskaper om barnets bästa 

och barns rättigheter ska bli bättre, och alltså finns inget specifikt förslag angående kompetens 

kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller psykiska problem. I just LVU-mål kan det 

ofta handla om barn med funktionsnedsättningar, psykiska problem eller sociala problem. 

Barnets bästa lär ha olika innebörd beroende på barnets bakgrund och problematik, och således 

bör det ingå i kompetensutvecklingen hos domstolarna. 

 

4.3.8 Insatser enligt LVU eller inte – ur praktikernas synvinkel  

Det framförs också i SOU 2015:71 att olika organisationer som arbetar med frågor rörande vård 

av barn har välkomnat Högsta förvaltningsdomstolens senaste praxis och uttryckt oro för en 

tillbakagång till tidigare tillämpning.121 Organisationerna ser hellre andra typer av insatser än 

LVU för barn med funktionsnedsättningar.122  

 

Å ena sidan så ser praktiker positivt på praxis om att inte tvångsvårda på grund av ett barns 

neuropsykiatriska funktionsnedsättning och anser att annan typ av hjälp bör finnas för barnen. 

Å andra sidan kan det finnas barn med vårdbehov som inte kan få vård på grund av hur praxis 

format tillämpningen.  

 

Ett alternativ för att lösa den problematik som praxis skapat är enligt praktiker att barn med 

olika psykiska besvär skulle kunna vårdas enligt 3 § LVU.123 För en sådan lösning krävs att 

kompetensen hos de som tillämpar LVU utvecklas. Ett annat alternativ är att ändra vilka som 

kan vårdas enligt LPT och i sådant fall skulle barn med neuropsykiatriska 

                                                           
118 Autism- och Aspergerförbundet, Sammanfattning av problemställningar i LVU-ärenden, avsnitt 5 (i). 
119 Autism- och Aspergerförbundet, Sammanfattning av problemställningar i LVU-ärenden, avsnitt 5 (i). 
120 SOU 2015:71 s. 496. 
121 SOU 2015:71 s. 343. 
122 SOU 2015:71 s. 329f och 343. 
123 SOU 2015:71 s. 330. 
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funktionsnedsättningar kunna få hjälp på den vägen.124 Ett tredje alternativ är tidiga och 

frivilliga insatser för de barn som hamnar emellan lagarna, precis som organisationerna föreslår.  

 

Frivilliga insatser, med samtycke från barnet eller vårdnadshavarna, måste i de flesta fall vara 

den lämpligaste lösningen för barnets bästa. Eftersom ett omhändertagande enligt LVU görs 

tvångsvis, och eftersom 3 § i lagen är tänkt att behandla sociala problem snarare än psykiska 

problem hos barn, måste insatser utanför LVU vara mer lämpliga för barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och därmed i linje med barnets bästa. Även i 

lagförslaget i den statliga utredningen framhålls att kommunernas ansvar för barn med psykiska 

besvär, och att tillhandahålla relevant hjälp för barnen, är av vikt.125 Kommunernas ansvar 

genomförs via socialnämnderna, och som vi sett tidigare i avsnitt 4.3.7 saknar de i dagsläget 

lämplig kompetens. 

 

Autism- och Aspergerförbundet har framhållit att placeringar enligt LVU, exempelvis på HVB, 

inte är lämpliga för barn med autismspektrumtillstånd.126 Boendemiljön är inte anpassad, 

behandling sker tillsammans med barn som vårdas på grund av missbruk eller brottslig 

verksamhet och personalen har inte de kunskaper om funktionsnedsättningen som krävs. För 

ett barn med autismspektrumtillstånd krävs professionellt stöd i vården, skolan och även i 

övrigt.127 Som exempel kan anges en pojke med nyss nämnda funktionsnedsättning, och som 

därför har isolerat sig från jämnåriga, inte fått tillgång till internet eller mobiltelefon,128 vilket 

inte blir en särskilt adekvat vård. Om varken personalen eller miljön passar för barnet som är i 

behov av vård kommer vården inte bli adekvat. Andra insatser är i sådant fall bättre. Förbundet 

har även framfört kritik mot att LVU används som ett hot. När barnet och hans eller hennes 

föräldrar erbjuds frivilliga insatser enligt SoL, som de inte anser kommer hjälpa och därför 

nekar till, ”hotas” de med att barnet kommer omhändertas enligt LVU som enda lösning.129 

 

4.4 Sammanfattning 

Förslaget till ny LVU, SOU 2015:71, innehåller många delar och syftar såklart till att förbättra 

vården och beslut till sådan. De för uppsatsen mest relevanta delarna av lagförslaget har 

                                                           
124 SOU 2015:71 s. 332. 
125 SOU 2015:71 s. 329f. 
126 Autism- och Aspergerförbundet, Sammanfattning av problemställningar i LVU-ärenden, avsnitt 2 (ii). 
127 Autism- och Aspergerförbundet, Sammanfattning av problemställningar i LVU-ärenden, avsnitt 2 (ii). 
128 Autism- och Aspergerförbundet, Sammanfattning av problemställningar i LVU-ärenden, avsnitt 2 (ii). 
129 Autism- och Aspergerförbundet, Sammanfattning av problemställningar i LVU-ärenden, avsnitt 4. 
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presenterats i detta avsnitt. Tillgången till vård för alla barn har diskuterats tillsammans med 

betydelsen av att inga barn utesluts från vård. Frågor om tydlighet, förutsebarhet och legitimitet 

finns i lagförslaget och således har förslag på förbättringar för rättssäkerheten i tvångsvården 

presenterats. Olika gränsdragningsfrågor har uppkommit genom åren och i lagförslaget föreslås 

en tydligare LVU för att motverka problem med just gränsdragning. Vidare föreslår den statliga 

utredningen ett stärkt barnrättsperspektiv, vilket självfallet är en viktig del om nu en ny LVU 

kommer utformas. Slutligen har diskuterats vilka insatser som är bäst för barn i olika situationer, 

som exempelvis att tvångsvård kanske inte är det lämpligaste alternativet för barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I kommande avsnitt kommer några av svaren på 

lagförslaget presenteras för att ge ytterligare perspektiv på de olika frågorna.  

 

 

5.   Svar på förslaget – remissinstansernas synvinkel 

 

5.1 Inledning 

Lagförslaget SOU 2015:71 är nytt för i år och därför har inte alltför många reaktioner på det 

hunnit komma ännu. 30 november 2015 var slutdatum för remissinstansernas svar på förslaget 

och i det här avsnittet presenteras några av dem. Urvalet har gjorts efter relevans till uppsatsens 

ämne och utifrån vilka remissvar som gått att få tag på vid tiden för uppsatsens författande. 

 

5.2 Synpunkter från några instanser 

Myndigheten för delaktighet arbetar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga, även de med 

en funktionsnedsättning. Myndigheten är en av dem som lämnat ett remissvar på den statliga 

utredningens förslag till ny LVU. Myndigheten ställer sig i stort sett positiv till lagförslaget och 

anser att det är bra att utredningen genomgående haft ett barnrättsperspektiv.130 Remissvaret 

innehåller en synpunkt på förslaget till det nya rekvisitet något annat i sig självt socialt 

nedbrytande beteende. Funktionsnedsättningar kan komma att likställas med rekvisitet och 

därmed alltid leda till tvångsvård, vilket inte är syftet med det nya rekvisitet, menar 

myndigheten.131 Myndigheten föreslår därför att det bör finnas kriterier som definierar något 

                                                           
130 Myndigheten för delaktighet, remissvar till SOU 2015:71, s. 1.  
131 Myndigheten för delaktighet, remissvar till SOU 2015:71, s. 1.  
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annat i sig självt socialt nedbrytande beteende, och därmed skulle lagen bli ännu tydligare och 

inte lämna utrymme för vida tolkningar.132 

 

Sveriges advokatsamfund har också gett ett remissvar till förslaget på ny LVU och delar en del 

av den statliga utredningens bedömningar. Det framförs dock en oro för rättssäkerheten, i de 

fall där förslaget är att barnets bästa ska vara avgörande för beslut om avslutande av vård i 

familjehem. Samfundet menar att barnets bästa är en bra målsättning men att begreppet är för 

vitt och oklart och därför kan leda till subjektiva tolkningar.133 Remissvaret innehåller därför 

förslag på att det vid beslut enligt barnets bästa tydligt ska motiveras vilka grunder och 

förutsättningar som lett till beslutet.134 Även om kritiken mot begreppet barnets bästa gäller 

främst i beslut om avslutande av vård i familjehem, är den intressant i den här uppsatsen. Att 

alltid sträva mot barnets bästa och att ha ett barnrättsperspektiv så långt det är möjligt är 

eftersträvansvärt, men som begreppet barnets bästa ser ut idag är det inte helt klart vad det 

faktiskt innefattar.  

 

Sveriges Psykologförbund är också en av remissinstanserna till den statliga utredningens 

lagförslag. Förbundet delar utredningens idé om ett stärkt barnrättsperspektiv och att anser att 

det behövs en ny lagstiftning.135 Om en ny lag ska hjälpa måste den få nationell 

genomslagskraft, och det behövs därför statligt stöd både i form av pengar och i form av 

kunskapsstöd anser förbundet.136 Vad gäller det nya rekvisitet något annat i sig självt socialt 

nedbrytande beteende håller förbundet med den statliga utredningen och anser att det är bra att 

göra om lagen efter vad senare års praxis lett till. Förbundet framhåller att det ”ofta inte är 

möjligt att utesluta att en psykisk funktionsnedsättning inte bidragit till utvecklingen av ett visst 

beteende”.137 Gränsdragningen mellan psykiska besvär, symptom på en funktionsnedsättning 

och sociala problem är som vi sett här i uppsatsen inte enkel att göra.  

 

Även Autism- och Aspergerförbundet har lämnat ett remissvar på förslaget till nya LVU. 

Förbundet anser att det är väldigt angeläget att förslaget går igenom och blir gällande lag, 

speciellt vad gäller delarna om krav på vården, ökad rättssäkerhet och förbättrad kvalitet.138 

                                                           
132 Myndigheten för delaktighet, remissvar till SOU 2015:71, s. 1. 
133 Sveriges advokatsamfund, remissvar till SOU 2015:71, s. 1. 
134 Sveriges advokatsamfund, remissvar till SOU 2015:71, s. 1. 
135 Sveriges Psykologförbund, remissvar till SOU 2015:71, s. 1. 
136 Sveriges Psykologförbund, remissvar till SOU 2015:71, s. 1.  
137 Sveriges Psykologförbund, remissvar till SOU 2015:71, s. 1.  
138 Autism- och Aspergerförbundet, remissvar till SOU 2015:71, s. 1. 
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Förbundet har dock även en del kritik på lagförslaget. Kritiken liknar de ståndpunkter förbundet 

hade redan innan lagförslaget lades.139 Förbundet framför att ett barn med 

autismspektrumtillstånd inte självt kan lösa sina beteendeproblem och behöver stöd- och 

anpassningsåtgärder från omgivningen, och av den orsaken motsätter sig därför förbundet 

ändringen av rekvisitet något annat socialt nedbrytande beteende.140 Förbundet anser att det är 

”orimligt och oacceptabelt att med tvång placera barnet utanför hemmet för att barnet ska 

komma till rätta med beteendet”.141 Istället föreslås omfattande frivilliga insatser eller i andra 

hand mindre ingripande åtgärder än just placering utanför hemmet.142 Förbundet anser 

emellertid också att det kan finnas väldigt speciella situationer där barn med 

autismspektrumtillstånd har svåra självskadande och destruktiva beteenden där tvångsvård kan 

vara nödvändig som sista utväg, men att det för sådana fall bör finnas en annan typ av hjälp än 

LVU.143 Eftersom frivilliga insatser är det bästa alternativet för barn med 

autismspektrumtillstånd föreslår förbundet också att det ska finnas ett krav på att frivilliga 

insatser prövas före tvångsvård och därmed sätts det press på kommunerna att ta sitt ansvar.144 

En paragraf med en bestämmelse om att frivilliga insatser ska prövas innan beslut om 

tvångsvård tas bör finnas i den nya LVU.145  Förbundet framför även att det tidigare förekommit 

diskussioner huruvida barn med funktionsnedsättningar ska inkluderas i tvångsvården och 

utgången har då alltid blivit att tvångvård inte är lämplig i sådana fall.146 Förbundet framhåller 

att det ställer sig positivt till den praxis som utvecklats, med RÅ 2010 ref. 24 i spetsen, och 

menar att det inte finns något hinder att barn med funktionsnedsättningar vårdas enligt 3 § LVU 

om deras beteende faktiskt kräver det.147 Slutligen kan tilläggas att förbundet ifrågasätter den 

statliga utredningens förslag till nytt rekvisit i LVU då varken barn med funktionsnedsättning, 

deras föräldrar eller intresseorganisationerna som representerar dem efterfrågat en ändring.148 

Det finns enligt förbundet idag många barn inom tvångvården som har autismspektrumtillstånd 

eller adhd och därför bör frågan om tvångsvård för de barnen tas på största allvar.149 

 

                                                           
139 Se avsnitt 4.3.8. 
140 Autism- och Aspergerförbundet, remissvar till SOU 2015:71, s. 1. 
141 Autism- och Aspergerförbundet, remissvar till SOU 2015:71, s. 4. 
142 Autism- och Aspergerförbundet, remissvar till SOU 2015:71, s. 3. 
143 Autism- och Aspergerförbundet, remissvar till SOU 2015:71, s. 4. 
144 Autism- och Aspergerförbundet, remissvar till SOU 2015:71, s. 4. 
145 Autism- och Aspergerförbundet, remissvar till SOU 2015:71, s. 1. 
146 Autism- och Aspergerförbundet, remissvar till SOU 2015:71, s. 5. 
147 Autism- och Aspergerförbundet, remissvar till SOU 2015:71, s. 5. 
148 Autism- och Aspergerförbundet, remissvar till SOU 2015:71, s. 6. 
149 Autism- och Aspergerförbundet, remissvar till SOU 2015:71, s. 6. 
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5.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att lagförslaget inte är helt okritiserat, men att remissinstanserna 

ändå i många delar ställer sig positiva till en förändring av LVU. Sveriges Psykologförbund 

och Myndigheten för delaktighet anser båda att ett stärkt barnrättsperspektiv är bra. Sveriges 

Advokatsamfund föreslår att begreppet barnets bästa görs tydligare genom att det bör 

underbyggas med motiveringar i varje beslut. Det ska ge en starkare rättssäkerhet. Myndigheten 

för delaktighet föreslår också mer välgrundade bedömningar, men i form av att något annat i 

sig självt socialt nedbrytande beteende bör innehålla vissa kriterier. Med kriterier för vad det 

nya rekvisitet är tänkt att innefatta blir rättssäkerheten bättre, då vida tolkningar inte kan göras. 

Sveriges Psykologförbunds uppfattning är däremot att det nya rekvisitet kommer göra 

gränsdragningen tydligare vad gäller vad som kan omfattas i rekvisitet och inte. Autism- och 

Aspergerförbundet framför har mer kritik mot lagförslaget än de andra remissinstanserna. 

Kritiken gäller specifikt den nya lagen i förhållande till barn med den neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningen autismspektrumtillstånd. Barn med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning har inte efterfrågat att få inkluderas i LVU, och dessutom passar inte 

LVU-vård dem.   

 

 

6.   Sammanfattande analys 

 

6.1 Inledning 

I det här avsnittet kommer alla olika delar i uppsatsen summeras och diskuteras. 

Sammanfattningen görs för att ge läsaren en bild av vad uppsatsen behandlat för frågor och hur 

rättsläget ser ut idag. De i avsnitt 5 presenterade delarna av SOU 2015:71 kommer i det här 

avsnittet granskas. Granskningen utgör uppsatsens analys och syftar till att besvara huruvida 

rättsläget förbättras, försämras eller kvarstår som det är för barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar.  
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6.2 De olika delarna i förslaget 

 

6.2.1 Tillgång till vård och gränsdragningen för LVU 

Barn har rätt till stöd och vård från samhällets sida. Staten har det yttersta ansvaret för barn i 

Sverige och måste därför ha olika insatser för barn som inte kan få tillräckligt stöd av sina 

vårdnadshavare. Eftersom vården innebär både en rättighet för barn och ett ansvar för staten är 

det nödvändigt att det finns en reglering kring vård för alla barn, oavsett vilken typ av vård som 

de behöver. Staten, via kommunerna och socialnämnderna, ska se till att det finns möjligheter 

till vård både utifrån SoL och LVU, det vill säga både frivilliga insatser och tvångsvård.  

 

Praxis från senare år har uteslutit tvångsvård för barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar vars beteenden utsätter dem för en påtaglig risk och innebär något annat 

socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU, eftersom symptom på en funktionsnedsättning inte 

ansetts kunna leda till ett omhändertagande. Det i uppsatsen presenterade lagförslaget vill 

betona att bedömningarna för LVU-vård ska utgå från beteenden och inte 

funktionsnedsättningar, och därför föreslås det nya rekvisitet något annat i sig självt socialt 

nedbrytande beteende. Om lagförslaget går igenom kommer det bli tydligare hur rekvisitet för 

asocialt beteende ska tolkas och bedömas. Endast barnets beteende, och alltså vilka handlingar 

som kan anses som asociala och bryta mot samhällets normer, kommer beaktas. Det kan 

tilläggas att beteendet också måste utgöra en påtaglig risk för barnets hälsa eller utveckling. 

Innebörden av något annat socialt nedbrytande beteende förklaras relativt utförligt i förarbeten 

och i Socialstyrelsens allmänna råd, vilket gör att bedömningarna av vad som kan anses vara 

ett asocialt beteende bör vara tydliga och enkla. Det som praxis lett till, att en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning och vad som kan ses som symptom på en sådan måste beaktas vid beslut 

enligt 3 § LVU, har varit problematiskt. Det är svårt att dra en gräns för vilket beteende som är 

ett symptom och vad som endast är en följd av ett neuropsykiatriskt funktionshinder. 

Exempelvis kan det vara svårt att avgöra om ett utagerande beteende beror på barnets 

funktionsnedsättning eller på sociala problem. Bedömningen blir närmast medicinskt, eller i 

alla fall inriktad på funktionsnedsättningen eller diagnosen i sig, vilket kan vara svårt utifrån 

ett juridiskt perspektiv.  

 

Med den statliga utredningens förslag på nytt rekvisit kan bedömningarna bli enklare och 

därmed tydligare. Tydlighet ger också förutsebarhet, vilket är bra ur rättssäkerhetssynpunkt. 
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Om alla bedömningar utgår ifrån beteenden, som då ska vara socialt nedbrytande, är det lättare 

att förstå vad som kan bli fall för tvångsvård enligt lagen. Alla barn kommer kunna behandlas 

lika enligt lagen när fokus flyttas från diagnos till beteende och vägledning till besluten kan 

hämtas ur rättskällor såsom förarbeten. Bedömningen kan trots det inte vara strikt juridisk, 

särskilt inte när det gäller barn. Barnets bästa måste också beaktas och det kan innebära att 

bedömningen måste ta hänsyn till barnets eventuella funktionsnedsättning, för att få en rättvis 

bild av barnets problematik. Att bedömningarna kan förenklas och att syftet med något annat 

socialt nedbrytande beteende förtydligas är eftersträvansvärt och ur den synpunkten är 

lagförslaget bra.  

 

Som nuvarande rättsläge ser ut hamnar många barn utanför möjligheten till stöd enligt LVU. 

Med det nya rekvisitet kommer fler barn kunna inkluderas i tvångsvården och omhändertas 

enligt LVU. Att fler barn kan få tillgång till vårdinsatser är något som måste ses som värdefullt 

både ur statens synvinkel och ur barnets. I den delen är lagförslaget positivt. Frivilliga insatser 

är i de flesta fall det bästa alternativet. Det måste dock finnas en möjlighet till tvångsvård, dels 

för att staten faktiskt ska kunna utöva sitt yttersta ansvar, dels för att tvångsvård för en del barn 

är för deras bästa. Det som är av vikt att komma ihåg är att även om tvångsvård kan dömas ut i 

en situation, kanske det inte är för barnets bästa att genomgå sådan, något som diskuteras vidare 

i avsnitt 6.2.7. 

 

6.2.2 Gränsdragning kring psykiska problem 

Det finns ännu en svårighet kring gränsdragningar, nämligen den mellan LVU och LPT som 

varit omdiskuterad i många år. Det nya lagförslaget kommer endast tydliggöra vilka som kan 

omfattas av LVU, och således kommer inte problematiken kring gränsdragningen mot LPT 

lösas. Barn med psykiska besvär kommer fortfarande hamna mellan stolarna, och detta gäller 

både barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och de utan sådan. Det faktum att barn 

hamnar emellan stolarna, alltså att de inte kan vårdas varken enligt LVU eller enligt LPT, är 

givetvis orimligt. Alla barn som är i behov av samhällets stöd har rätt till det.  

 

LVU är tänkt att fånga in de barn som har mer sociala problem och ett asocialt beteende, så det 

är förståeligt att det nya rekvisitet i LVU inte kommer lösa problematiken med gränsdragningen 

kring psykiska besvär. Jag tror inte att ett omhändertagande enligt LVU, och en placering 

tillsammans med barn som har begått brott, missbrukat eller haft ett asocialt beteende är bra för 
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barn med endast psykiska besvär, eftersom organisationer varnat om just det. Frivilliga insatser 

via SoL, vård utifrån LPT eller andra insatser från hälso- och sjukvårdens sida verkar enligt 

min mening som en bättre lösning. Det återstår dock ett problem, vilket är att det är svårt att 

bedöma vad som det grundläggande besväret hos ett barn, alltså vad som gör att ett barn har ett 

visst beteende.150 Många barn har både psykiska och sociala svårigheter och är därmed kanske 

i behov av vård för båda delarna. Dessutom är det svårt att se gränsen mellan vad som dels är 

ett beteende som går att behandla och ändra på, och dels vad som är en funktionsnedsättning 

som inte går att behandla på samma sätt utan där personen istället behöver verktyg för att 

hantera sin funktionsnedsättning. Problematiken löses inte av att något annat socialt 

nedbrytande beteende kommer inkludera barn vars beteenden kan förklaras av en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och som sagt förenklas heller inte gränsdragningen mot 

LPT. I förarbetena till LVU framhölls att barn med psykiska besvär skulle kunna omhändertas 

enligt LVU. Det talar för att LVU skulle kunna inkludera vård för psykiska problem, men 

svårigheten i ett sådant fall är kunskap om sådana problem hos personalen, vilket i dagsläget 

inte finns. Därutöver kan det som sagt ifrågasättas huruvida det ens är lämpligt att barn med 

sociala problem som exempelvis missbruk vårdas tillsammans med dem med mer psykiska 

problem.  

 

6.2.3 Otydliga bedömningar blir tydligare 

Förutom svårigheter kring gränsdragning av vilket beteende som kan klassificeras som något 

annat socialt nedbrytande beteende, har praxis skapat ytterligare bekymmer. Som vi sett ovan, 

har både lagförslaget och organisationer uppmärksammat att bedömningar hos socialnämnder 

påverkats negativt av praxis. Eftersom barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

många gånger har uteslutits från vård enligt 3 § LVU, har bedömningarna inför ett 

omhändertagande tonat ner eller dolt funktionsnedsättningen för att kunna leda till någon form 

av vård över huvud taget. Organisationer som arbetar specifikt med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar har sett allvarligt på att bedömningarna inte blir tydliga och att barnets 

funktionsnedsättning inte får utredas grundligt. Jag anser också att det är oroande att barnets 

verkliga problematik inte kommer fram. Om den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen inte 

framgår kommer vården inte bli adekvat för barnet, eftersom rätt insatser inte kan sättas in och 

personalen inte kommer veta barnets bakgrund till fullo. Det som den statliga utredningen 

föreslår tror jag kommer lösa nämnda bekymmer. När även barn med neuropsykiatriska 

                                                           
150 Se även avsnitt 4.3.3. 
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funktionsnedsättningar kan få tillgång till LVU-vård kan bedömningarna inför 

omhändertaganden vara mer sanningsenliga och tydliga, vilket är bra för barnet.  

 

6.2.4 Rättssäkerhet stärker barnrättsperspektiv 

Eftersom vård enligt LVU sker tvångsvis uppkommer frågor om rättssäkerhet, inkluderat 

förutsebarhet och legitimitet. Barnet är den svaga parten i frågan om vård och ett beslut utan 

samtycke från barnet och/eller föräldrarna är ett betungande beslut. Rättssäkerhetsfrågor inom 

tvångsvården har inte diskuterats ingående tidigare, men lagförslaget med tillhörande remissvar 

talar om en stärkt rättssäkerhet för barn som omhändertas enligt LVU. Med det nya föreslagna 

rekvisitet uppfylls som sagt kraven på tydlighet och förutsebarhet bättre och behandlingen blir 

lika för alla barn (med eller utan funktionsnedsättning). Som framgår i lagtexten i LVU, och i 

förarbetena till lagen, ska beteenden vårdas enligt 3 § LVU. Om diagnoser helt frånkopplas 

bedömningen kommer besluten att bli mer legitima eftersom det då är lättare att motivera just 

beteenden när rekvisitet faktiskt är något annat i sig självt socialt nedbrytande beteende. Även 

utredningarna hos socialnämnder kommer bli mer rättssäkra då de kan innehålla tydliga 

uppgifter om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och således inte behöver dölja något. 

Med tydlighet, förutsebarhet, likhet inför lagen och legitimitet följer rättssäkerhet, vilket är en 

positiv följd av det den statliga utredningen föreslår. Myndigheten för delaktighet framförde att 

det nya rekvisitet något annat i sig självt socialt nedbrytande beteende kan behöva kompletteras 

med kriterier som gör rekvisitet tydligare och snävare, så att en alltför vidsträckt tolkning av 

rekvisitet inte kan göras. Myndigheten för delaktighets förslag är bra ur rättssäkerhetssynpunkt. 

Även om ”i sig självt” gör att tolkningen av socialt nedbrytande beteende blir mer rättssäker 

kan det vara bra att ytterligare tydliggöra begreppet med hjälp av definitioner. 

 

Regeringsrätten i RÅ 2010 ref. 24 frångick vad som uttalats i förarbetena om att barn med 

funktionshinder kan omhändertas utifrån LVU. Domstolen frångick alltså delvis syftet med 

lagen. Enligt RÅ  2004 ref. 79 ska inte innehållet i lag kunna ändras genom att motivuttalanden 

tolkas i praxis, utan det krävs en ändring i själva lagen. I SOU 2015:71 föreslås en ändring av 

själva lagen, nämligen LVU, och därmed skulle en bättre rättssäkerhet uppnås. Med förslaget i 

SOU 2015:71 skulle innehållet i LVU ändras genom nya förarbeten och ny lag, och alltså inte 

genom praxis. I den delen är lagförslaget bra.  
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En starkare rättssäkerhet anser jag även stärker barnrättsperspektivet. Om rättssäkerheten 

respekteras, värderas också tanken på att barnet är en individ med egna rättigheter. När man 

diskuterar frågor om exempelvis förutsebarhet i LVU har man redan börjat ha ett 

barnrättsperspektiv eftersom det då är en självklarhet att sådana frågor ska diskuteras i 

förhållande till tvångvård av barn.  

 

Det finns bestämmelser om barnets bästa i både svensk rätt och barnkonventionen. Vid åtgärder 

och beslut som rör barn ska hänsyn tas till barnets bästa. I LVU och SoL stadgas att barnets 

bästa ska vara avgörande. Det finns alltså ett starkt barnperspektiv i gällande rätt, som uttrycks 

tydligt och klart, särskilt i svensk rätt. Den statliga utredningen föreslår ett ännu starkare 

perspektiv, och vill ha ett barnrättsperspektiv. Förslaget är givetvis bra, att se barnet som en 

rättighetsinnehavare är bra för barn generellt och särskilt viktigt inom tvångsvården eftersom 

den innefattar just tvång. Remissinstanserna Myndigheten för delaktighet och Sveriges 

Psykologförbund ansåg också att det är bra att barnrättsperspektivet framhålls ytterligare i den 

nya lagen. Lagförslaget är också positivt med hänsyn till barnkonventionen och en anpassning 

till den.  För att barnrättsperspektivet ska få genomslagskraft måste det införlivas på alla nivåer, 

precis som diskuterats i denna uppsats.151 Alla som arbetar med barn behöver få verktyg för att 

kunna ändra sitt arbetssätt på det sätt som krävs för att barnets roll ytterligare ska stärkas. 

Allmänna råd, riktlinjer och regler måste ändras på så sätt att de inkluderar barnrättsperspektivet 

i alla delar. Personalen måste utbildas i en attitydförändring, så att de ännu mer än idag ser 

barnet som en individ med rättigheter. Utbildningen av ny personal, exempelvis av socionomer, 

kan redan från början innehålla ett barnrättsperspektiv. Att arbeta fram barnrättsperspektivet i 

teorin genom att anta det i exempelvis riktlinjer görs troligtvis enkelt, men att implementera 

perspektivet i praktiken kan vara svårare. Oavsett är ett förstärkt barnrättsperspektiv ett bra mål 

att ständigt arbeta mot.  

 

6.2.5 Individanpassad vård – positivt men svårgenomförligt  

För att vården ska uppfylla kravet på att vara för barnets bästa behöver den vara lämplig för det 

enskilda barnet. Alla barn har olika behov och behöver därför olika sorters insatser från 

samhällets sida. Om lagändringen går igenom kommer fler barn kunna inkluderas i LVU och 

därmed får fler tillgång till vård, men samtidigt måste det i sådant fall finnas möjlighet till mer 

individanpassad vård. Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar tänker och handlar 

                                                           
151 Se främst avsnitt 4.3.5 och avsnitt 5.2. 
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annorlunda i vissa situationer jämfört med barn utan någon diagnos, men deras beteenden kan 

likna varandra och de kan alla vårdas utifrån rekvisitet något annat i sig självt socialt 

nedbrytande beteende. Bakgrunden till ett beteende kan variera, och för barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är det kanske just funktionsnedsättningen som är 

anledningen till ett visst beteende. Om vården ska vara individanpassad kan anföras att det då 

samtidigt är svårt att upprätthålla krav på förutsebarhet och likhet inför lagen. Beslut om vård 

ska självfallet vara rättssäkra, och regleras i lag. Den praktiska vårdens utförande är det som 

kan individanpassas. Innehållet i vården regleras snarare i vårdplan och i hur personalen ska 

arbeta än i lag.  

 

Om vården ska kunna vara anpassad för varje enskilt barn, och framför allt om den ska kunna 

hjälpa barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på rätt sätt, måste de som arbetar 

med den praktiska vården ha rätt kompetens för arbetet. Idag innebär något annat socialt 

nedbrytande beteende aggressiva, impulsiva och liknande beteenden, samt vistelse i olämpliga 

miljöer. Tillsammans med sådana beteenden vårdas barn som haft ett missbruk eller begått 

brott. Vården är troligtvis anpassad efter nämnda handlingar, och personalen som arbetar med 

barnen har erfarenhet och kunskap om sådant beteende. Om barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar också ska vårdas enligt LVU så är det av vikt att personalen får kunskap 

om funktionsnedsättningar. Olika behandlingsmetoder krävs sannolikt för olika barn, beroende 

på om de har en funktionsnedsättning, har missbrukat eller är utagerande. Barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är heller inte en heterogen grupp, utan varierande 

diagnoser kräver troligtvis varierande vård. Som exempel kan anges att ADHD och 

autismspektrumtillstånd har olika symptom och därmed leder till olika beteenden hos barn, och 

till följd därav måste de ha olika typer av stöd. Som vi sett ovan, har kritik framförts mot att det 

finns brister redan nu i kunskap om behandlingsmetoder och funktionsnedsättningar, trots att 

det är lagstadgat att socialtjänsten ska tillgodose rätt kompetens. Den statliga utredningen 

föreslår bättre utbildning av personal på HVB, och det i sig är positivt. Eftersom det redan idag 

finns otillräckligheter i kunskap inom vården behövs kompetensutveckling och utbildning. Det 

är svårt att se om lagförslaget kommer förbättra situationen eller inte, då det ännu bara är ett 

lagförslag och ingen praktisk utbildning ännu startat. Innehåller i utbildningen är inte heller helt 

klar. Även om personalen vidareutbildas om funktionsnedsättningar, krävs dels att utbildningen 

verkligen visar sig i förändringar i den praktiska vården sedan, dels en viss attitydförändring. 

Om vården ska vara mer individanpassad måste hela perspektivet hos personalen vara inriktat 
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på varje enskilt barn. Vården kan således inte vara inriktad på en hel grupp på ett HVB eller 

barn med funktionsnedsättningar som grupp.  

 

6.2.6 Kompetensutveckling måste avse även funktionsnedsättningar 

Vidare har angetts att domstolarna inte heller har tillräcklig kunskap om neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, vilket har oroat olika organisationer. Precis som för personalen som 

arbetar i den faktiska vården, behöver domarnas kompetens stärkas. Det som föreslås av den 

statliga utredningen är att domarnas kunskap om barnets bästa och barns rättigheter ska 

utvecklas, och således föreslås ingen särskild kompetens vad gäller just funktionsnedsättningar. 

Det faktum att barnets bästa, barnets ställning i rättsprocessen och barns rättigheter 

uppmärksammas är självfallet positivt, eftersom det i längden leder till ett bättre barnperspektiv, 

något som domstolar tydligen behöver utveckla. Det som också måste uppmärksammas är just 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiska problem. Många barn som omhändertas 

enligt LVU har sådan bakomliggande problematik och därför måste domstolarna som beslutar 

om vård ha kunskap om detta. Kompetensutvecklingen bör därför innehålla information om 

funktionsnedsättningar och liknande. Vad som kan anses vara barnets bästa i varje enskilt mål 

hör ihop med att se till varje enskilt barns behov och vilja. Om ett barn har ett visst beteende på 

grund av sin neuropsykiatriska funktionsnedsättning måste det tas med i bedömningen inför 

eventuell LVU-vård. Det är socialnämnden som ansöker hos förvaltningsdomstol om vård för 

ett barn, och således har socialnämnden gjort den första bedömningen av barnets situation. 

Förvaltningsdomstolar har dock ett utredningsansvar och det uppfylls inte till fullo om 

domstolar helt ska lita på socialnämnders utredningar. Domstolar måste ha ett kritiskt 

förhållningssätt till socialnämndens utredningar för att objektivt kunna bedöma barnets bästa i 

varje enskilt LVU-mål. Det kritiska förhållningssättet skulle kunna ingå i 

kompetensutvecklingen av domare som ska arbeta med just frågor som rör barn.  

 

6.2.7 LVU-vård lämplig för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? 

Med tanke på problematik kring kompetens och individanpassad vård kan slutligen ifrågasättas 

ifall vård enligt LVU, som den ser ut idag, ens passar för barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Som framgått både i delar av lagförslaget och i remissvar ställer sig 

Autism- och Aspergerförbundet kritiskt till tvångsvård för barn med autismspektrumtillstånd. 

För barn med en sådan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning passar inte ett omhändertagande 

enligt rekvisitet något annat socialt nedbrytande beteende, i alla fall inte som vården ser ut 
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idag. Det speciella stöd som de barnen behöver kan inte tillgodoses inom LVU-vården. Annan 

hjälp är lämpligare. Den statliga utredningen föreslår en förbättrad vård kvalitetsmässigt, ett 

starkare barnrättsperspektiv, en mer individanpassad vård och kompetensutveckling till bland 

annat personal. För barn med autismspektrumtillstånd är tvångsvård utifrån LVU kanske ändå 

inte ett bra alternativ, även med de föreslagna ändringarna av LVU. Vården är främst till för de 

barn med asociala beteenden, med missbruksproblem eller som har begått brott, vilka är 

beteenden som barn kan lära sig undvika. Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

kan också exempelvis ha asociala beteenden, men för att undvika sådana behövs en annan hjälp 

än vad som krävs för barn utan funktionsnedsättning. Ett barn med autismspektrumtillstånd kan 

troligtvis inte tillgodogöra sig stödet som han eller hon kan få från en LVU-vård, utan behöver 

helt annan hjälp för att förstå vilka beteenden han eller hon ska avstå. Lagförslaget i SOU 

2015:71 är bra i stora delar. De föreslagna ändringarna är dock inte tillräckliga för barn med 

autismspektrumtillstånd, och eventuellt heller inte för barn med andra neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. En individanpassad vård fungerar i teorin, men kan vara svår att uppnå 

i praktiken. Det är mycket som ska synkroniseras; kompetenshöjning, barnrättsperspektiv, vård 

för barn med missbruk, vård för barn med asociala beteenden och som begått brott, och till sist 

barn med funktionsnedsättningar.  

 

6.3 Slutsats 

Sammanfattningsvis kan sägas att lagförslaget den statliga utredningen lägger fram i SOU 

2015:71 i stora delar är positivt. Att uppmärksamma barns situation ytterligare genom att 

försöka förbättra vården, utveckla samhällets stöd och införa ett starkare barnrättsperspektiv är 

bra. Endast det faktum att de olika delarna diskuteras ingående tycker jag tyder på ett starkt 

barnrättsperspektiv. Diskussion om krav på god kvalitet på vård för barn och rättssäkerheten 

för barn i tvångsvård ger också intryck av ett barnrättsperspektiv. Ett förtydligat rekvisit, något 

annat i sig självt socialt nedbrytande beteende, kommer ge bättre förutsebarhet i frågan om vad 

som ska ligga till grund för ett omhändertagande enligt LVU och det är en värdefull del av 

lagförslaget. Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska inte endast på grund av 

sin funktionsnedsättning kunna omhändertas, utan det är av vikt att det är beteenden i sig som 

ska leda till tvångsvård (om beteendet också utgör en påtaglig risk för barnets hälsa eller 

utveckling). Samtidigt kommer barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte 

automatisk uteslutas från vård enligt LVU, utan har de ett beteende som är asocialt kan även de 

få tillgång till vård via LVU. Gränsdragningen blir lättare att uppfatta, och den blir även enklare 
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att göra för dem som ska besluta om vård. Även utredningar hos socialnämnder och domar lär 

bli tydligare med det nya rekvisitet, och även det är bra ur rättssäkerhetssynpunkt. Det som kan 

ifrågasättas är huruvida ett omhändertagande enligt LVU ens skulle hjälpa barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, oavsett deras asociala beteende. Som konstaterats 

behövs ett speciellt stöd för de med funktionsnedsättningar och en särskild anpassning av 

omgivningen, vilket troligtvis inte kan ske även med det nya lagförslaget.  
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