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Föredragningslista 

Formalia 

 Mötets öppnande 

 Upprop 

 Val av protokolljusterare 

 Närvarorätt  

 Anmälan om jäv 

 Eventuella ärenden som tillkommer eller utgår 
 

Ärenden 

1.  Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § Föräldrabalken 
Dnr 32631   
Tid: 09:05 
Föredragande: 
Rocío Balagué, 1:e socialsekreterare 
 
Företräde 
 

2.  Verksamhetsinformation till socialnämnden - Lex Lilla Hjärtat 
Dnr 2022/00016   
Tid: 09:20 – 10:00 
Föredragande: 
Helena Broberg, förvaltningsjurist 
 

3.  Besvarande av remiss avseende författningsförslag i promemorian Barnets bästa vid 
fortsatt vård enligt LVU, dnr. 1416-2021/22 
Dnr 2022/00047   
Tid: 10:15 
Föredragande: 
Helena Broberg, förvaltningsjurist 
 

4.  Socialnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 2022 
Dnr 2022/00073   
Tid: 10:35 
Föredragande: 
Magnus Schedin, socialchef 
Karin Stigner, SAS/verksamhetsutvecklare 
Annelie Hedegård, förvaltningsekonom 
Viktoria Olander, ekonom 
 

5.  Plan för beredskap och ledning vid krissituationer och extraordinära händelser inom 
socialförvaltningen 
Dnr 2022/00084   
Föredragande: 
Eva Olofsson, biträdande socialchef 
 

6.  Besvarande av remiss från kommunstyrelsen avseende Trafikstrategi 
Dnr 2022/00070   
Föredragande: 
Eva Olofsson, biträdande socialchef 
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Ärenden 

7.  Besvarande av remiss från kommunstyrelsen avseende ändring av allmänna lokala 
ordningsföreskrifter  
Dnr 2022/00054   
Föredragande: 
Eva Olofsson, biträdande socialchef 
 

8.  Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1, 2022 
Dnr 2022/00063   
Föredragande: 
Eva Olofsson, biträdande socialchef 
 

9.  Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr 2022/00005   
 

10.  Rapporter till socialnämnden 2022 
Dnr 2022/00004   
Föredragande: 
Magnus Schedin, socialchef 
 

 

 

Sture Olsson (M)  

Ordförande 
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§ 144 Dnr 2022/00047  

Besvarande av remiss avseende författningsförslag i 
promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt 
LVU, dnr. 1416-2021/22 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att anta nedanstående yttrande som sitt 

eget och översända det till socialutskottet.       

Sammanfattning 

Socialutskottet beslutade den 6 maj 2021 att ge en utredare i uppdrag att 

utreda förutsättningarna för att införa barnets bästa som ett självständigt 

rekvisit vid prövning av upphörande av vård i familjehem enligt lagen 

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

har letts av hovrättspresident Anders Hagsgård. Som ett led i socialutskottets 

beredning av fråga om ändring i LVU har Falköpings kommun fått 

promemorian på remiss.  

I promemorian lämnas förslag som syftar till att stärka tryggheten för barn 

som vårdas med stöd av LVU. Det konstateras i promemorian att den 

perspektivförskjutning som skett där barnets behov och rättigheter i vissa fall 

ska trumfa föräldrarnas intressen inte har fått tillräckligt genomslag i LVU. 

Det behövs därför bestämmelser som ger utrymme för ett större 

barnperspektiv.  

I promemorian lämnas i huvudsak följande författningsförslag.  

Prövningen av om vård enligt LVU ska upphöra ska prövas i två steg. I det 

första steget ska prövas om förutsättningarna för vård enligt 2 eller 3 § LVU 

fortfarande är uppfyllda. Det föreslås en kodifiering av praxis innebärande 

att de omständigheter som ledde till beslut om vård ska ha förändrats på ett 

genomgripande och varaktigt sätt för att vården ska upphöra. Om 

förutsättning för fortsatt vård på dessa grunder inte längre finns ska en 

prövning ske om det finns en risk för att barnets hälsa eller utveckling 

allvarligt skadas genom att vården upphör. Vid denna prövning ska vad som 

bedöms vara bäst för barnet vara avgörande. Det införs således en ny grund 

för fortsatt vård enligt LVU i 21 § andra stycket. Denna grund ska endast 

vara tillämplig för barn under 18 år. Om beslut om fortsatt vård enligt 21 § 

andra stycket LVU fattas ska beslutet underställas förvaltningsrättens 

prövning inom fyra veckor från beslutsdagen. Om detta inte görs upphör 

beslutet om vård att gälla.  Det införs en skyldighet för socialnämnden att 

revidera vårdplanen i de fall vården fortsätter med stöd av 21 § andra stycket 

LVU.  

Vidare införs det en begränsning i möjligheten att begära att vård enligt 2 § 

LVU ska upphöra, en s.k. hemtagningsbegäran. I dagsläget saknas helt 

begränsningar i denna möjlighet. Enligt föreslagen ändring behöver inte 

socialnämnden pröva en sådan begäran om frågan om vård har prövats av 

nämnden eller rätten de senaste sex månaderna.  
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Bestämmelserna om flyttningsförbud föreslås tas bort i LVU och istället 

flyttas till socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Det innebär att det inte längre 

ska vara möjligt att besluta om flyttningsförbud när det beslutas att vård 

enligt LVU ska upphöra. Bestämmelserna syftar till att hindra skadliga 

hemtagningar och förbereda en skonsam hemflytt för barnet samt att bevaka 

barnets bästa. Dessa situationer ska enligt utredningen kunna hanteras inom 

ramen för den nya grunden för fortsatt vård i 21 § andra stycket LVU.  

För att stärka och synliggöra barnrättsperspektivet föreslås att den unge 

genomgående ändras till barnet eller den unge. Namnet på lagen föreslås 

ändras till lagen med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga och 

kan förslagsvis förkortas LBU.       

Bakgrund 

Socialutskottet har konstaterat att samhället har ett stort ansvar för utsatta 

barn och unga. Ansvaret är särskilt tydligt i fråga om barn och unga som 

befinner sig i samhällets vård. Sedan den 1 januari 2020 har 

barnkonventionen ställning som lag i Sverige. Enligt barnkonventionen har 

Sverige en skyldighet att tillgodose ett barns rättigheter vilket bland annat 

innebär en skyldighet att vidta åtgärder för att skydda barn och barns rätt att 

uttrycka sina åsikter. Enligt socialutskottet är det angeläget att stärka 

barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga som 

tvångsvårdas enligt LVU. Tryggheten och stabilitet för långsiktigt placerade 

barn måste öka. Det är av stor vikt att regleringen är tydlig och svarar mot 

högt ställda krav på rättssäkerhet då det är fråga om tvångsvård.  

Trots att flera utredningar har övervägt hur principen om barnets bästa kan 

stärkas har detta inte lett till någon ändrad lagstiftning. I promemorian 

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat, ansågs inte att 

barnets bästa ska föras in som ett självständigt rekvisit vid vårdens 

upphörande. Med hänsyn till vikten av att en ny reglering stärker 

barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga ansåg 

socialutskottet att ytterligare ett uppdrag bör ges för att analysera frågorna 

och ta fram lagförslag om barnets bästa som självständigt rekvisit när fråga 

är om vård enligt LVU ska upphöra. 

Förvaltningens bedömning 

Det är positivt att barnrättsperspektivet ges ett tydligare fokus i den reglering 

som gäller barn och unga. Grundintentionen är bra även om det behövs mer 

på sikt för att förstärka skyddet för barn och unga som vårdas/har vårdats 

med stöd av LVU.  

Socialförvaltningen tillstyrker att det införs en ny grund för fortsatt LVU-

vård kopplad till barnets bästa. Däremot efterfrågas ett tydligt nationellt 

kunskapsstöd gällande hur den nya grunden ska bedömas. Förvaltningen kan 

se en stor risk i att bedömningarna i dessa fall kan komma utgöra en svår 

utmaning för socialsekreterare och beslutsfattare. Med tanke på vilket 
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ingripande beslut vård enligt LVU innebär är det oerhört viktigt att 

bedömningen inte blir godtycklig och därmed rättsosäker. Det krävs även att 

det är tydligt att beslut om fortsatt vård med stöd av 21 § andra stycket LVU 

inte ska fattas som ett alternativ till ansökan om överflytt av vårdnaden i de 

fall sådan ansökan är möjlig.  

Socialförvaltningen anser även att det är positivt att det införs en 

begränsning i möjligheten att begära att vård enligt 2 § LVU ska upphöra, 

särskilt med hänsyn till barnets bästa och den negativa påverkan pågående 

rättsliga processer kan innebära för det placerade barnet. Även om 

socialförvaltningen har förståelse för argumenten för att bestämma 

tidsspärren till sex månader kan det ifrågasättas vilken effekt den relativt 

korta tidsspärren kommer att få. Med hänsyn till socialnämndens skyldighet 

att på eget initiativ besluta om att vård enligt LVU ska upphöra när det inte 

längre finns förutsättningar för sådan vård anser förvaltningen att tidsspärren 

skulle kunna fastställas till tolv månader.  

Frågan om hur socialnämnden ska hantera en begäran om vårdens 

upphörande inom föreskriven spärrtid bör belysas ytterligare. I förslaget 

anges att socialnämnden inte behöver pröva en hemtagningsbegäran om 

frågan om vård har prövats de senaste sex månaderna. Förvaltningen ser en 

stor risk i att den skrivningen kan komma att medföra en tidskrävande 

hantering av klienters/ombuds argumentation kring nämndens möjlighet att 

ändå pröva en sådan begäran. Det bör därför övervägas hur en sådan begäran 

formellt ska hanteras.  

Förvaltningen anser att det är olyckligt att det pågår olika utredningar 

parallellt gällande utsatta barn och unga och att något helhetsgrepp inte har 

tagits från lagstiftarens sida. Det gör det svårt att under rådande 

omständigheter få en helhetsbild. Det innebär även att socialnämnden kan 

behöva införa nya rutiner som endast kommer att gälla under en begränsad 

period. Exempelvis har det i lagrådsremissen Barnets bästa när vård enligt 

LVU upphör – lex lilla hjärtat, föreslagits en skyldighet för socialnämnden 

att överväga flyttningsförbud när vården upphör. I nu aktuell promemoria 

föreslås bestämmelserna om flyttningsförbud helt tas bort från LVU.  

I promemorian bedöms de ekonomiska konsekvenserna av föreslagna 

ändringar rymmas inom socialnämndens befintliga budget även om det i 

dagsläget finns en osäkerhet i detta. Förvaltningen vill betona att det finns en 

risk att förslaget gällande ny grund för fortsatt vård enligt LVU kan medföra 

att vårdtiden för vissa barn blir längre än vad den är idag även om 

intentionen inte har varit att förlänga vårdtiden. Det går emellertid inte att i 

dagsläget bedöma för hur många barn det kan bli aktuellt och därmed inte 

heller vilka ekonomiska konsekvenser det kommer att få för socialnämnden.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-05-11 
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Checklista barnkonventionen 

Promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU 

Remisslista       
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Besvarande av remiss av promemorian Barnets bästa 
vid fortsatt vård enligt LVU - Utredning som ett led i 
socialutskottets beredning av fråga om ändring i LVU 
(dnr. 1416-2021/22) 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att anta nedanstående yttrande som sitt eget och 

översända det till socialutskottet.        

Sammanfattning  

Socialutskottet beslutade den 6 maj 2021 att ge en utredare i uppdrag att 

utreda förutsättningarna för att införa barnets bästa som ett självständigt 

rekvisit vid prövning av upphörande av vård i familjehem enligt lagen 

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

har letts av hovrättspresident Anders Hagsgård. Som ett led i socialutskottets 

beredning av fråga om ändring i LVU har Falköpings kommun fått 

promemorian på remiss.  

I promemorian lämnas förslag som syftar till att stärka tryggheten för barn 

som vårdas med stöd av LVU. Det konstateras i promemorian att den 

perspektivförskjutning som skett där barnets behov och rättigheter i vissa fall 

ska trumfa föräldrarnas intressen inte har fått tillräckligt genomslag i LVU. 

Det behövs därför bestämmelser som ger utrymme för ett större 

barnperspektiv.  

I promemorian lämnas i huvudsak följande författningsförslag.  

Prövningen av om vård enligt LVU ska upphöra ska prövas i två steg. I det 

första steget ska prövas om förutsättningarna för vård enligt 2 eller 3 § LVU 

fortfarande är uppfyllda. Det föreslås en kodifiering av praxis innebärande 

att de omständigheter som ledde till beslut om vård ska ha förändrats på ett 

genomgripande och varaktigt sätt för att vården ska upphöra. Om 

förutsättning för fortsatt vård på dessa grunder inte längre finns ska en 

prövning ske om det finns en risk för att barnets hälsa eller utveckling 
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allvarligt skadas genom att vården upphör. Vid denna prövning ska vad som 

bedöms vara bäst för barnet vara avgörande. Det införs således en ny grund 

för fortsatt vård enligt LVU i 21 § andra stycket. Denna grund ska endast 

vara tillämplig för barn under 18 år. Om beslut om fortsatt vård enligt 21 § 

andra stycket LVU fattas ska beslutet underställas förvaltningsrättens 

prövning inom fyra veckor från beslutsdagen. Om detta inte görs upphör 

beslutet om vård att gälla.  Det införs en skyldighet för socialnämnden att 

revidera vårdplanen i de fall vården fortsätter med stöd av 21 § andra stycket 

LVU.  

Vidare införs det en begränsning i möjligheten att begära att vård enligt 2 § 

LVU ska upphöra, en s.k. hemtagningsbegäran. I dagsläget saknas helt 

begränsningar i denna möjlighet. Enligt föreslagen ändring behöver inte 

socialnämnden pröva en sådan begäran om frågan om vård har prövats av 

nämnden eller rätten de senaste sex månaderna.  

Bestämmelserna om flyttningsförbud föreslås tas bort i LVU och istället 

flyttas till socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Det innebär att det inte längre 

ska vara möjligt att besluta om flyttningsförbud när det beslutas att vård 

enligt LVU ska upphöra. Bestämmelserna syftar till att hindra skadliga 

hemtagningar och förbereda en skonsam hemflytt för barnet samt att bevaka 

barnets bästa. Dessa situationer ska enligt utredningen kunna hanteras inom 

ramen för den nya grunden för fortsatt vård i 21 § andra stycket LVU.  

För att stärka och synliggöra barnrättsperspektivet föreslås att den unge 

genomgående ändras till barnet eller den unge. Namnet på lagen föreslås 

ändras till lagen med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga och 

kan förslagsvis förkortas LBU.       

Bakgrund 

Socialutskottet har konstaterat att samhället har ett stort ansvar för utsatta 

barn och unga. Ansvaret är särskilt tydligt i fråga om barn och unga som 

befinner sig i samhällets vård. Sedan den 1 januari 2020 har 

barnkonventionen ställning som lag i Sverige. Enligt barnkonventionen har 

Sverige en skyldighet att tillgodose ett barns rättigheter vilket bland annat 

innebär en skyldighet att vidta åtgärder för att skydda barn och barns rätt att 

uttrycka sina åsikter. Enligt socialutskottet är det angeläget att stärka 

barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga som 

tvångsvårdas enligt LVU. Tryggheten och stabilitet för långsiktigt placerade 

barn måste öka. Det är av stor vikt att regleringen är tydlig och svarar mot 

högt ställda krav på rättssäkerhet då det är fråga om tvångsvård.  

Trots att flera utredningar har övervägt hur principen om barnets bästa kan 

stärkas har detta inte lett till någon ändrad lagstiftning. I promemorian 

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat, ansågs inte att 

barnets bästa ska föras in som ett självständigt rekvisit vid vårdens 

upphörande. Med hänsyn till vikten av att en ny reglering stärker 

barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga ansåg 
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socialutskottet att ytterligare ett uppdrag bör ges för att analysera frågorna 

och ta fram lagförslag om barnets bästa som självständigt rekvisit när fråga 

är om vård enligt LVU ska upphöra. 

Förvaltningens bedömning 

Det är positivt att barnrättsperspektivet ges ett tydligare fokus i den reglering 

som gäller barn och unga. Grundintentionen är bra även om det behövs mer 

på sikt för att förstärka skyddet för barn och unga som vårdas/har vårdats 

med stöd av LVU.  

Socialförvaltningen tillstyrker att det införs en ny grund för fortsatt LVU-

vård kopplad till barnets bästa. Däremot efterfrågas ett tydligt nationellt 

kunskapsstöd gällande hur den nya grunden ska bedömas. Förvaltningen kan 

se en stor risk i att bedömningarna i dessa fall kan komma utgöra en svår 

utmaning för socialsekreterare och beslutsfattare. Med tanke på vilket 

ingripande beslut vård enligt LVU innebär är det oerhört viktigt att 

bedömningen inte blir godtycklig och därmed rättsosäker. Det krävs även att 

det är tydligt att beslut om fortsatt vård med stöd av 21 § andra stycket LVU 

inte ska fattas som ett alternativ till ansökan om överflytt av vårdnaden i de 

fall sådan ansökan är möjlig.  

Socialförvaltningen anser även att det är positivt att det införs en 

begränsning i möjligheten att begära att vård enligt 2 § LVU ska upphöra, 

särskilt med hänsyn till barnets bästa och den negativa påverkan pågående 

rättsliga processer kan innebära för det placerade barnet. Även om 

socialförvaltningen har förståelse för argumenten för att bestämma 

tidsspärren till sex månader kan det ifrågasättas vilken effekt den relativt 

korta tidsspärren kommer att få. Med hänsyn till socialnämndens skyldighet 

att på eget initiativ besluta om att vård enligt LVU ska upphöra när det inte 

längre finns förutsättningar för sådan vård anser förvaltningen att tidsspärren 

skulle kunna fastställas till tolv månader.  

Frågan om hur socialnämnden ska hantera en begäran om vårdens 

upphörande inom föreskriven spärrtid bör belysas ytterligare. I förslaget 

anges att socialnämnden inte behöver pröva en hemtagningsbegäran om 

frågan om vård har prövats de senaste sex månaderna. Förvaltningen ser en 

stor risk i att den skrivningen kan komma att medföra en tidskrävande 

hantering av klienters/ombuds argumentation kring nämndens möjlighet att 

ändå pröva en sådan begäran. Det bör därför övervägas hur en sådan begäran 

formellt ska hanteras.  

Förvaltningen anser att det är olyckligt att det pågår olika utredningar 

parallellt gällande utsatta barn och unga och att något helhetsgrepp inte har 

tagits från lagstiftarens sida. Det gör det svårt att under rådande 

omständigheter få en helhetsbild. Det innebär även att socialnämnden kan 

behöva införa nya rutiner som endast kommer att gälla under en begränsad 

period. Exempelvis har det i lagrådsremissen Barnets bästa när vård enligt 

LVU upphör – lex lilla hjärtat, föreslagits en skyldighet för socialnämnden 
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att överväga flyttningsförbud när vården upphör. I nu aktuell promemoria 

föreslås bestämmelserna om flyttningsförbud helt tas bort från LVU.  

I promemorian bedöms de ekonomiska konsekvenserna av föreslagna 

ändringar rymmas inom socialnämndens befintliga budget även om det i 

dagsläget finns en osäkerhet i detta. Förvaltningen vill betona att det finns en 

risk att förslaget gällande ny grund för fortsatt vård enligt LVU kan medföra 

att vårdtiden för vissa barn blir längre än vad den är idag även om 

intentionen inte har varit att förlänga vårdtiden. Det går emellertid inte att i 

dagsläget bedöma för hur många barn det kan bli aktuellt och därmed inte 

heller vilka ekonomiska konsekvenser det kommer att få för socialnämnden.   
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Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-05-11 

Promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU 
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Helena Broberg, förvaltningsjurist 
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Förord  

Socialutskottet beslutade den 6 maj 2021 att ge en utredare i uppdrag att utreda 
förutsättningarna att införa barnets bästa som ett självständigt rekvisit vid 
prövning av upphörande av vård i familjehem enligt lagen med särskilda be-
stämmelser om vård av unga.  

Ett uppdragsavtal ingicks i juni 2021 mellan Riksdagsförvaltningen och 
hovrättspresident Anders Hagsgård innebärande att han från och med den 
1 augusti 2021 skulle vara utredare. Den 22 juni 2021 förordnades generalsek-
reteraren vid Sveriges advokatsamfund advokat Mia Edwall Insulander, pro-
fessorerna Pernilla Leviner och Tommy Lundström samt doktoranden Char-
lotte Palmstierna att biträda utredaren som experter.  

Som sekreterare anställdes från och med den 1 augusti 2021 hovrättsasses-
sor Mathilda Rydstern.  

Experterna har ställt sig bakom utredningens förslag, med reservation för 
att utredningen har haft ett begränsat uppdrag och inte kunnat behandla alla de 
frågor som experterna anser att det finns behov av att utreda. Mia Edwall In-
sulander, Pernilla Leviner och Tommy Lundström har utvecklat dessa syn-
punkter i ett särskilt yttrande som finns bifogat till promemorian.  

Härmed överlämnas promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt 
LVU. I och med detta är utredningens uppdrag slutfört.  

Stockholm den 1 mars 2022  

Anders Hagsgård  

/Mathilda Rydstern 
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1 Sammanfattning 

I promemorian lämnas förslag som syftar till att stärka tryggheten för barn som 
vårdas med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga, förkortad LVU.  

Utredningens arbete och uppdrag 
Utredningens arbete påbörjades i augusti 2021 och har letts av hovrättspresi-
dent och utredare Anders Hagsgård. En expertgrupp har bistått utredaren.  

Utredningens uppdrag har framför allt bestått av att överväga och lämna 
förslag på hur en reglering bör utformas som innehåller barnets bästa som ett 
självständigt rekvisit vid prövningen av om vård enligt 2 § LVU i familjehem 
ska upphöra. I uppdraget har också ingått att göra en fördjupad analys av mot-
svarande förslag som Utredningen om tvångsvård för barn och unga lämnade 
i sitt slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård (SOU 2015:71). Ut-
redningen skulle också analysera remisskritik av tidigare förslag, analysera 
konsekvenserna för ärendehanteringen i socialnämnden och förfarandet i dom-
stol och lämna övriga nödvändiga författningsförslag. I uppdraget har även 
ingått att ta del av det förslag som lämnats av Socialdepartementets särskilda 
utredare (Ds 2021:7) och som den 3 februari 2022 mynnat ut i lagrådsremissen 
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat.  

Ett förslag med större barnrättsperspektiv  
Sedan den 1 januari 2020 gäller FN:s konvention om barnets rättigheter (barn-
konventionen) som svensk lag. I samband med inkorporeringen av barnkon-
ventionen som svensk lag konstaterade regeringen att barn inte alltid behand-
las som rättighetsbärare, att ett barnrättsbaserat synsätt inte alltid genomsyrar 
verksamheter på alla nivåer och att synsättet inte fått tillräckligt genomslag vid 
beslutsprocesser. Det var särskilt tydligt i situationer där barn på olika sätt är 
särskilt utsatta och kan ha svårt att ta till vara sina rättigheter.  

De senaste årens rättspolitiska satsningar talar för en viss perspektivför-
skjutning där barnets behov och rättigheter i vissa fall trumfar föräldrarnas in-
tressen. Denna perspektivförskjutning har inte fått ett tillräckligt genomslag i 
LVU. Det behövs därför bestämmelser som ger utrymme för ett större barn-
rättsperspektiv. Det huvudsakliga förslaget som lämnas av utredningen hand-
lar om tvångsvårdens upphörande och rör en begränsad del av ett komplext 
rättsområde. Förslaget har dock en principiell betydelse genom att vad som 
bedöms vara bäst för ett barn lyfts in i bedömningen av om tvångsvården ska 
upphöra eller inte.  
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Vårdens upphörande ska prövas i två steg  
Lagstiftningen som rör tvångsvård av barn och unga innehåller svåra och kom-
plexa bedömningar, inte minst när frågan är om tvångsvården ska upphöra el-
ler inte. En försvårande faktor är att det många gånger handlar om att progno-
stisera en framtida situation och tillämpa lagen utefter den. Sådana bedöm-
ningar ställer höga krav på lagstiftningen och rättstillämparen.  

Nuvarande lagstiftning ger begränsad ledning för hur prövningen av vår-
dens upphörande ska ske.  

Utredningen lämnar förslag som innebär att prövningen av om vården ska 
upphöra får ett tydligt tillvägagångssätt samt ett tydligare barnrättsperspektiv. 
Förslaget innebär att vårdens upphörande ska prövas i två steg. Det första ste-
get knyter an till frågan om förutsättningarna för vård enligt 2 eller 3 § LVU 
fortfarande är uppfyllda, medan det andra steget knyter an till frågan om det 
finns en risk för att ett barns hälsa eller utveckling allvarligt skadas genom att 
vården upphör. Vid den bedömningen ska vad som bedöms vara bäst för barnet 
vara avgörande. Syftet med förslaget är att prövningen av om vård enligt LVU 
ska upphöra eller inte ska göras genom ett transparent och rättssäkert tillväga-
gångssätt. Detta bedöms stärka tryggheten, säkerheten och stabiliteten för pla-
cerade barn.  

En ny grund för fortsatt vård enligt LVU  
Utredningens förslag om en prövning i två steg innebär att ett barn kan fort-
sätta att vårdas med stöd av LVU även om förutsättningar för vård enligt 2 el-
ler 3 § LVU inte längre finns. Detta är en förhållandevis stor förändring av 
grundläggande betydelse som tydligt bör framgå av lagen. Utredningen före-
slår därför att en ny grund för fortsatt vård enligt LVU ska införas.  

Den nya grunden innebär följaktligen att ett barn kan fortsätta att vårdas 
med stöd av lagen trots att förutsättningarna för vård enligt 2 eller 3 § LVU 
inte längre finns. För att den nya grunden för fortsatt vård ska bli tillämplig 
krävs dock att det finns ett inledande beslut om vård. Det inledande beslutet 
om vård kan även fortsättningsvis bara grundas på 2 eller 3 § LVU.  

Utredningens förslag innebär att den nya grunden för fortsatt vård enligt 
LVU kan tillämpas på alla barn som vårdas med stöd av lagen, oavsett om det 
inledande beslutet om vård grundades på 2 eller 3 § LVU. Vård som fortgår 
med stöd av den nya grunden ska dock upphöra senast när barnet fyller 18 år. 
En ung person mellan 18 och 20 år kan alltså inte vara kvar i tvångsvård om 
förutsättningarna för vård enligt 3 § LVU saknas.   

Socialnämnden ska fatta ett beslut som ska prövas av domstol  
Att tvångsvårda ett barn är en mycket ingripande åtgärd, och starka rättssäker-
hetsgarantier är påkallade. En följd av detta är exempelvis att det är förvalt-
ningsrätten som beslutar om att inleda vård enligt lagen, efter ansökan från 
socialnämnden. Utredningens förslag innebär att vården enligt LVU kan 
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fortsätta på en annan grund än det underliggande beslutet om inledande av 
vård. I ett sådant fall har visserligen en domstol redan beslutat att ett barn ska 
vårdas med stöd av lagen, men utifrån andra omständigheter. Liknande rätts-
säkerhetsgarantier som vid inledande av vård är därför påkallade. Som en följd 
av detta lämnar utredningen ett förslag om att en socialnämnd ska fatta ett 
särskilt beslut om den finner att grunden för den fortsatta vården ska ändras. 
Beslutet ska därefter underställas förvaltningsrätten.  

Socialnämnden ska ha en plan för den fortsatta vården  
Att ett barn vårdas med stöd av LVU kan normalt inte ses som en långsiktig 
lösning för att säkra ett barns behov av stabilitet och trygghet. Grundtanken är 
att ett barn ska kunna återförenas med sina föräldrar eller, om det inte är möj-
ligt, till exempel att en vårdnadsöverflyttning ska ske. För att tydliggöra vad 
som på sikt är tanken att vården ska utmynna i föreslår utredningen att en so-
cialnämnd – om vården ska fortsätta med stöd av den föreslagna nya grunden 
för fortsatt vård – ges en skyldighet att revidera vårdplanen. Vårdplanen ska i 
normalfallet ta sin utgångspunkt i de skäl som domstolen anför för att vården 
ska fortsätta. Det kan till exempel vara att verka för ett fungerande umgänge 
mellan ett barn och hans eller hennes vårdnadshavare.  

Möjligheten att begära en hemtagningsutredning regleras och 
begränsas  
I nuvarande LVU finns ingen bestämmelse som reglerar vem som kan begära 
att vård med stöd av lagen ska upphöra. Många gånger väcks frågan om vår-
dens uppgörande genom att en vårdnadshavare gör en s.k. hemtagningsbe-
gäran. En sådan begäran innebär att socialnämnden inleder en hemtagnings-
utredning, som mynnar ut i ett överklagbart beslut. Rutinerna kring en 
hemtagningsbegäran har utarbetats i praktiken. Med tanke på att det är fråga 
om tvångsvård av barn och unga är det angeläget att en sådan bestämmelse 
förs in i lagen. Utredningen lämnar därför ett förslag om att det i lagen tas in 
en uttrycklig bestämmelse om att den eller de som har vårdnaden om ett barn 
samt barn som har fyllt 15 år får begära att vården ska upphöra.  

Det saknas för närvarande helt begränsningar i en vårdnadshavares möjlig-
het att göra en hemtagningsbegäran. En vårdnadshavare kan alltså vid upp-
repade tillfällen begära att vården ska upphöra och på det sättet påkalla 
upprepade hemtagningsutredningar. Detta leder till att socialnämnden vid upp-
repade tillfällen kan behöva inleda en hemtagningsutredning. Upprepade 
hemtagningsutredningar riskerar att påverka ett barn negativt och hans eller 
hennes möjlighet att komma till ro och anpassa sig till sin miljö. Det påverkar 
även socialtjänstens arbete och kan påverka en vårdnadshavares möjligheter 
att ta till sig erbjudna insatser eller komma till den insikt om förutsättningarna 
som motiverade vården som krävs för att vården ska kunna upphöra. Det är 
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således ingen som gynnas av upprepade hemtagningsutredningar och begäran 
om att vården ska upphöra – allra minst barnen.  

Utredningen föreslår därför att det införs en begränsning av en vårdnadsha-
vares möjlighet att begära att vård som har beslutats med stöd av 2 § LVU ska 
upphöra. En socialnämnd behöver inte pröva en sådan begäran om frågan om 
vård har prövats av nämnden eller rätten de senaste sex månaderna. Förslaget 
bedöms öka tryggheten och stabiliteten hos placerade barn.  

Flyttningsförbudet tas bort i LVU och flyttas till socialtjänstlagen  
Ett flyttningsförbud innebär att ett barns vårdnadshavare förbjuds att flytta 
barnet från exempelvis ett familjehem. För att förvaltningsrätten ska få med-
dela ett sådant förbud krävs att det finns en påtaglig risk för att ett barns hälsa 
eller utveckling skadas om han eller hon skiljs från hemmet. Bestämmelserna 
om flyttningsförbud syftar till att hindra skadliga hemtagningar och förbereda 
en skonsam hemflytt för barnet samt att bevaka barnets bästa. Bestämmelserna 
om flyttningsförbud används dock sällan, och det kan ifrågasättas om de upp-
fyller det syfte lagstiftaren tänkte sig.  

Utredningen föreslår att flyttningsförbudet tas bort i LVU och i stället flyt-
tas till socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL. Detta innebär att det inte 
längre ska vara möjligt att besluta om flyttningsförbud när det beslutats att 
vård enligt LVU ska upphöra. De situationer där flyttningsförbud hade kunnat 
meddelas ryms av förslaget till ändring i 21 § LVU och barnet ska i stället 
fortsätta att vårdas enligt LVU. Förslaget bedöms öka tryggheten och stabili-
teten för tvångsvårdade barn.  

För barn som är frivilligt placerade, det vill säga med stöd av SoL, kan det 
finnas situationer där möjligheten att meddela ett flyttningsförbud ska kvarstå. 
Bestämmelserna om flyttningsförbud flyttas därför till SoL.  

Lagens namn ändras och barnet förs in i lagtexten 
Majoriteten av de som vårdas med stöd av LVU är barn under 18 år. Trots 
detta utgår lagen, i sin nuvarande lydelse, från den unge och ordet barn åter-
finns bara i tre bestämmelser i lagen. För att stärka och synliggöra barnrätts-
perspektivet föreslår utredningen att den unge genomgående ändras till barnet 
eller den unge.  

Att lagen handlar om barn bör även framgå av lagens namn. Utredningen 
föreslår därför att lagens namn ändras till lagen med särskilda bestämmelser 
om vård av barn och unga. Den kan förslagsvis förkortas LBU.  

Ikraftträdande 
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.   
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2 Lättläst sammanfattning  

Vi har arbetat med reglerna som handlar om när vård enligt lagen med vissa 
bestämmelser om vård av unga (LVU) ska avslutas.  
Vi startade vårt arbete i augusti 2021.  
Arbetet har letts av utredaren och domaren Anders Hagsgård.  
 
År 2015 föreslog staten att det skulle komma en helt ny LVU.  
I den nya lagen skulle socialnämnden och domstolarna  
pröva vad som blir bäst för barnet  
när frågan är om vården enligt LVU ska avslutas.  
Det kan man läsa mer om i SOU 2015:71 från tvångsvårdsutredningen.  
Det blev ingen ny LVU.  
 
År 2021 undersökte staten igen om socialnämnderna och domstolarna  
ska pröva vad som är bäst för barnet 
när frågan är om vården enligt LVU ska avslutas.  
Det kan man läsa mer om i Ds 2021:7 från Socialdepartementet.  
Staten tyckte inte att man skulle pröva  
vad som är bäst för barnet  
när frågan är om vården enligt LVU ska avslutas.  
 
Vårt uppdrag har varit att 

• föreslå hur en regel kan se ut som gör att en socialnämnd eller en domstol 
ska pröva vad som är bäst för ett barn när frågan är om vård enligt LVU 
ska avslutas  

• fundera över vilken betydelse en sådan regel kan ha för socialnämndernas 
och domstolarnas arbete  

• noggrant undersöka statens förslag från 2015 
• noggrant undersöka varför statens tidigare förslag inte har blivit lag  
• fundera över om några andra nya regler behövs och föreslå hur de ska se 

ut. 

Våra förslag 
 
Enligt de regler som gäller nu och  
handlar om när vården enligt LVU ska avslutas  
ska socialnämnden eller domstolen  
pröva om barnets föräldrar kan ta hand om barnet igen  
eller om barnet har blivit av med sitt missbruk  
eller slutat begå brott.  
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I så fall ska vården enligt LVU avslutas 
och barnet ska flytta hem till sin eller sina föräldrar igen.  
 
Socialnämnden eller domstolen ska alltså inte  
pröva vad som är bäst för barnet.  
 
Vi föreslår en ny regel  
som betyder att socialnämnden eller domstolen  
först ska pröva om  
barnets föräldrar kan ta hand om barnet igen  
eller om barnet har slutat missbruka eller begå brott.  
 
Om barnets föräldrar kan ta hand om barnet igen  
eller om barnet har slutat missbruka eller begå brott  
ska socialnämnden eller domstolen pröva  
om det finns en risk för 
att barnets hälsa eller utveckling kan skadas  
allvarligt om vården avslutas.  
 
När socialnämnden eller domstolen  
prövar om barnets hälsa eller utveckling  
kan skadas om vården avslutas  
ska socialnämnden eller domstolen  
pröva vad som blir bäst för barnet.   
 
Om det är bäst för barnet att fortsätta att vårdas  
enligt LVU  
ska barnet inte flytta tillbaka hem  
till sin eller sina föräldrar.   
 
Den nya regeln betyder att ett barn kan fortsätta  
att vårdas enligt LVU  
även om barnets föräldrar kan ta hand om barnet igen  
eller om  
barnet har slutat missbruka eller begå brott.   
 
Vi föreslår också en ny regel  
som begränsar  
en vårdnadshavares möjlighet 
att kräva att hans eller hennes barn  
ska flytta tillbaka till vårdnadshavaren.  
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Den nya regeln kan betyda  
att en vårdnadshavare  
behöver vänta i sex månader innan  
ett nytt krav kan lämnas in till socialnämnden. 
 
Den nya regeln gäller bara ett barn som vårdas 
på grund av att barnets föräldrar inte 
kan ta hand om honom eller henne.  
 
Vi föreslår också att ordet barn  
skrivs in i lagen på alla platser  
där det står den unge.  
 
Ordet barn borde också  
finnas med i lagens namn.  
Vi föreslår därför  
att lagen ska byta namn.  
 
Det nya namnet ska vara  
lagen med särskilda bestämmelser  
om vård av barn och unga.  
Den kan kallas för LBU.  
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3 Författningsförslag  

3.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga 
 
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga  

dels att lagen ska heta lagen med särskilda bestämmelser om vård av barn 
och unga,  
dels att 24–31 §§ och 44 § i sina nuvarande lydelser ska upphävas,  
dels att nuvarande 21 a § ska betecknas 21 c §, 
dels att 1, 2, 3, 4, 6, 6 a, 8, 9, 9 a, 9 b, 10, 11, 12, 12 a, 13, 13 a, 14, 15, 15 
b, 15 c, 16, 17, 17 a, 17 b, 17 c, 19, 20 c, 21, 22, 31 b, 31 c, 31 d, 31 i, 31 
h, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 43 b och 43 c §§ ska ha följande lydelse,  
dels att det ska införas två nya paragrafer, 21 a och 21 b §§, av följande 
lydelse,  
dels att rubriken närmast före 2 § ska lyda ”Förutsättningar för vård”:  
  

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 
Insatser inom socialtjänsten för 

barn och ungdom ska göras i samför-
stånd med den unge och hans eller 
hennes vårdnadshavare enligt be-
stämmelserna i socialtjänstlagen 
(2001:453). Insatserna ska präglas av 
respekt för den unges människovärde 
och integritet. 

Den som är under 18 år ska dock 
beredas vård enligt denna lag, om nå-
gon av de situationer som anges i 
2 eller 3 § föreligger och det kan an-
tas att behövlig vård inte kan ges den 
unge med samtycke av den eller dem 
som har vårdnaden om honom eller 
henne och, när den unge har fyllt 15 
år, av honom eller henne själv. 

 
Vård med stöd av 3 § får även be-

redas den som har fyllt 18 men inte 
20 år, om sådan vård med hänsyn till 

Insatser inom socialtjänsten för 
barn och ungdom ska göras i samför-
stånd med barnet eller den unge och 
hans eller hennes vårdnadshavare en-
ligt bestämmelserna i socialtjänstla-
gen (2001:453). Insatserna ska 
präglas av respekt för barnet och den 
unges människovärde och integritet. 

Den som är under 18 år ska dock 
ges vård enligt denna lag, om någon 
av de förutsättningar som anges i 2, 
3 § eller 21 § andra stycket är upp-
fyllda och det kan antas att behövlig 
vård inte kan ges barnet med sam-
tycke av den eller dem som har vård-
naden om honom eller henne och, när 
barnet har fyllt 15 år, av honom eller 
henne själv. 

Vård med stöd av 3 § får även ges 
till den som har fyllt 18 men inte 20 
år, om sådan vård med hänsyn till den 
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den unges behov och personliga för-
hållanden i övrigt är lämpligare än 
någon annan vård och det kan antas 
att behövlig vård inte kan ges med 
den unges samtycke.  

Vissa andra åtgärder får vidtas 
utan samtycke enligt 22, 24 och 
31 a §§. 

Vid beslut enligt denna lag ska vad 
som är bäst för den unge vara avgö-
rande. 
 

unges behov och personliga förhål-
landen i övrigt är lämpligare än någon 
annan vård och det kan antas att be-
hövlig vård inte kan ges med den 
unges samtycke. 

Vissa andra åtgärder får vidtas 
utan samtycke enligt 22 och 31 a §§.  

 
Vid beslut enligt denna lag ska vad 

som bedöms vara bäst för barnet och 
den unge vara avgörande. 

Med barn avses varje människa 
under 18 år.  

Med ung person eller den unge av-
ses varje människa mellan 18 och 20 
år. 

 
 Förutsättningar för vård 

2 § 
Vård skall beslutas om det på 

grund av fysisk eller psykisk miss-
handel, otillbörligt utnyttjande, bris-
ter i omsorgen eller något annat för-
hållande i hemmet finns en påtaglig 
risk för att den unges hälsa eller ut-
veckling skadas. 

Vård ska beslutas om det på grund 
av fysisk eller psykisk misshandel, 
otillbörligt utnyttjande, brister i om-
sorgen eller något annat förhållande i 
hemmet finns en påtaglig risk för att 
barnets hälsa eller utveckling skadas. 

 
3 § 

Vård skall också beslutas om den 
unge utsätter sin hälsa eller utveck-
ling för en påtaglig risk att skadas 
genom missbruk av beroendefram-
kallande 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. 

Vård ska också beslutas om barnet 
eller den unge utsätter sin hälsa eller 
utveckling för en påtaglig risk att ska-
das genom missbruk av beroende-
framkallande medel, brottslig verk-
samhet eller något annat socialt ned-
brytande beteende. 

Vård ska 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. 
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4 § 
Beslut om vård med stöd av denna lag meddelas av förvaltningsrätten efter 

ansökan av socialnämnden. 
Ansökan skall innehålla en redo-

görelse för  
- den unges förhållanden, 

 
- de omständigheter som utgör 

grund för att den unge behöver 
beredas vård, 

Ansökan ska innehålla en redogö-
relse för 
- barnets eller den unges förhål-

landen, 
- de omständigheter som utgör 

grund för att barnet eller den 
unge behöver ges vård, 

- tidigare vidtagna åtgärder, 
- den vård som socialnämnden avser att anordna, 
- hur relevant information lämnats 

till den unge,  
- hur relevant information lämnats 

till barnet eller den unge, 
- vilket slags relevant information som lämnats, samt  
- den unges inställning. - barnets eller den unges inställ-

ning. 
 

6 § 
Socialnämnden får besluta att den 

som är under 20 år omedelbart skall 
omhändertas, om 
1. det är sannolikt att den unge be-

höver beredas vård med stöd av 
denna lag, och 

2.  rättens beslut om vård inte kan 
avvaktas med hänsyn till risken 
för den unges hälsa eller utveck-
ling eller till att den fortsatta ut-
redningen allvarligt kan försvå-
ras eller vidare åtgärder hindras. 

 
Om socialnämndens beslut om 

omhändertagande inte kan avvaktas, 
får nämndens ordförande eller någon 
annan ledamot som nämnden har för-
ordnat besluta om omhändertagande. 
Beslutet skall anmälas vid nämndens 
nästa sammanträde. 

När socialnämnden har ansökt om 
vård med stöd av lagen, får även rät-
ten besluta att den unge omedelbart 
skall omhändertas. 

Socialnämnden får besluta att den 
som är under 20 år omedelbart ska 
omhändertas, om 
1. det är sannolikt att barnet eller 

den unge behöver ges vård med 
stöd av denna lag, och 

2. rättens beslut om vård inte kan 
avvaktas med hänsyn till risken 
för barnets eller den unges hälsa 
eller utveckling eller till att den 
fortsatta utredningen allvarligt 
kan försvåras eller vidare åtgär-
der hindras. 

Om socialnämndens beslut om 
omhändertagande inte kan avvaktas, 
får nämndens ordförande eller någon 
annan ledamot som nämnden har för-
ordnat besluta om omhändertagande. 
Beslutet ska anmälas vid nämndens 
nästa sammanträde. 

När socialnämnden har ansökt om 
vård med stöd av lagen, får även rät-
ten besluta att barnet eller den unge 
omedelbart ska omhändertas. 
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6 a § 
Är svensk domstol inte behörig att 

besluta om beredande av vård enligt 
denna lag, får socialnämnden besluta 
att den som är under 18 år omedelbart 
ska omhändertas, om 
1. åtgärder av behörig utländsk 

myndighet inte kan avvaktas 
med hänsyn till risken för den 
unges hälsa eller utveckling eller 
till att den fortsatta utredningen 
allvarligt kan försvåras eller vi-
dare åtgärder hindras, och 

2. det är sannolikt att den unge till-
fälligt behöver vård som avses i 
denna lag. 

Är svensk domstol inte behörig att 
besluta om vård enligt denna lag, får 
socialnämnden besluta att den som är 
under 18 år omedelbart ska omhän-
dertas, om 
1. åtgärder av behörig utländsk 

myndighet inte kan avvaktas 
med hänsyn till risken för bar-
nets hälsa eller utveckling eller 
till att den fortsatta utredningen 
allvarligt kan försvåras eller vi-
dare åtgärder hindras, och 

2. det är sannolikt att barnet tillfäl-
ligt behöver vård som avses i 
denna lag. 

För beslut enligt första stycket gäller 6 § andra stycket och, för det fall so-
cialnämnden har ansökt om vård med stöd av lagen, 6 § tredje stycket. 

I 9 a och 9 b §§ finns bestämmel-
ser om fortsatt omhändertagande för 
tillfällig vård av den unge. 

I 9 a och 9 b §§ finns bestämmel-
ser om fortsatt omhändertagande för 
tillfällig vård av barnet. 

Denna paragraf ansluter, tillsammans med 7–9 b §§, till rådets förordning 
(EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om 
erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräld-
raansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (Bryssel II-
förordningen) och lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention. 

 
8 § 

Om förvaltningsrätten fastställer 
ett beslut om omedelbart omhänder-
tagande, ska socialnämnden inom 
fyra veckor från den dag då omhän-
dertagandet verkställdes ansöka hos 
förvaltningsrätten om att den unge 
ska 

1. beredas vård med stöd av denna 
lag, eller 

Om förvaltningsrätten fastställer 
ett beslut om omedelbart omhänder-
tagande, ska socialnämnden inom 
fyra veckor från den dag då omhän-
dertagandet verkställdes ansöka hos 
förvaltningsrätten om att barnet eller 
den unge ska 

1. ges vård med stöd av denna lag, 
eller 

2. vara fortsatt omhändertagen för tillfällig vård enligt 9 a §. 
Förvaltningsrätten får medge förlängning av denna tid, om ytterligare ut-

redning eller någon annan särskild omständighet gör det nödvändigt. 
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9 § 
Ett omedelbart omhändertagande upphör 

1. om ansökan om vård eller ansökan om fortsatt omhändertagande för 
tillfällig vård enligt 9 a § inte har gjorts inom den tid som anges i 8 § 
och inte heller förlängning av tiden har begärts, eller 

2. när rätten avgör frågan om vård eller frågan om fortsatt omhänderta-
gande. 

Ett beslut om omedelbart omhän-
dertagande får inte verkställas om 
den unge är häktad. 

Ett beslut om omedelbart omhän-
dertagande får inte verkställas om 
barnet eller den unge är häktad. 

Om det inte längre finns skäl för ett omhändertagande, ska socialnämnden 
besluta att detta genast ska upphöra. Ett sådant beslut får meddelas också av 
den rätt som prövar en fråga om vård med stöd av lagen eller en fråga om 
fortsatt omhändertagande enligt 9 a §. 

 
9 a § 

Förvaltningsrätten får medge att 
ett omhändertagande enligt 6 a § ska 
fortsätta om den unge fortsatt behö-
ver tillfällig vård och socialnämnden 
har ansökt om fortsatt omhänderta-
gande inom den tid som anges i 8 § 
första stycket, tiden för ett beslut om 
förlängd tidsfrist enligt 8 § andra 
stycket inte har löpt ut eller tiden för 
ett gällande beslut om fortsatt omhän-
dertagande inte har löpt ut. 

Socialnämnden ska i ansökan ange 
hur lång tid den unge behöver vara 
omhändertagen och vilka omständig-
heter som utgör grund för ett fortsatt 
omhändertagande. Tillsammans med 
ansökan ska socialnämnden över-
lämna handlingarna i ärendet till för-
valtningsrätten. 

Förvaltningsrätten får medge att 
ett omhändertagande enligt 6 a § ska 
fortsätta om barnet fortsatt behöver 
tillfällig vård och socialnämnden har 
ansökt om fortsatt omhändertagande 
inom den tid som anges i 8 § första 
stycket, tiden för ett beslut om för-
längd tidsfrist enligt 8 § andra stycket 
inte har löpt ut eller tiden för ett gäl-
lande beslut om fortsatt omhänderta-
gande inte har löpt ut. 

Socialnämnden ska i ansökan ange 
hur lång tid barnet behöver vara om-
händertaget och vilka omständig-
heter som utgör grund för ett fortsatt 
omhändertagande. Tillsammans med 
ansökan ska socialnämnden över-
lämna handlingarna i ärendet till för-
valtningsrätten. 

Om ansökan har kommit in till förvaltningsrätten inom föreskriven tid, får 
omhändertagandet fortsätta i avvaktan på förvaltningsrättens beslut. 

Ett medgivande om fortsatt omhändertagande får lämnas för högst två må-
nader åt gången, räknat från den dag då domstolen meddelar beslut i frågan. 
Ett fortsatt omhändertagande får pågå under högst ett år i följd, såvida inte 
fortsatt tillfällig vård är nödvändig. 
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9 b § 
Ett fortsatt omhändertagande för 

tillfällig vård enligt 9 a § upphör om 
socialnämnden inte har ansökt om att 
den unge ska vara fortsatt omhänder-
tagen innan tiden för gällande beslut 
om fortsatt omhändertagande har löpt 
ut. 

Om det inte längre finns skäl för 
att den unge ska vara omhändertagen, 
ska socialnämnden eller, i förekom-
mande fall, rätten besluta att omhän-
dertagandet genast ska upphöra. 

Ett fortsatt omhändertagande för 
tillfällig vård enligt 9 a § upphör om 
socialnämnden inte har ansökt om att 
barnet ska vara fortsatt omhänderta-
get innan tiden för gällande beslut om 
fortsatt omhändertagande har löpt ut. 

 
Om det inte längre finns skäl för 

att barnet ska vara omhändertaget, 
ska socialnämnden eller, i förekom-
mande fall, rätten besluta att omhän-
dertagandet genast ska upphöra. 

 
10 § 

Vården skall anses påbörjad när 
den unge på grund av ett beslut om 
omedelbart omhändertagande eller 
om vård har placerats utanför sitt eget 
hem. 

Vården ska anses påbörjad när 
barnet eller den unge på grund av ett 
beslut om omedelbart omhänderta-
gande eller om vård har placerats ut-
anför sitt eget hem. 

För vårdens innehåll och utformning gäller bestämmelserna i socialtjänst-
lagen (2001:453) och föreskrifterna i 11–20 §§. 
 

11 § 
Socialnämnden bestämmer hur 

vården av den unge skall ordnas och 
var han eller hon skall vistas under 
vårdtiden. I fråga om den som vårdas 
i ett hem som avses i 12 § första 
stycket får dock Statens institutions-
styrelse i samband med att den unge 
transporteras besluta att han eller hon 
tillfälligt skall vistas i ett annat sådant 
hem. 

Nämnden får medge att den unge 
vistas i sitt eget hem, om detta kan an-
tas vara bäst ägnat att främja vården 
av honom eller henne. Vård med stöd 
av denna lag skall dock alltid inledas 
utanför den unges eget hem. 

 
Om nämndens beslut enligt första 

eller andra stycket inte kan avvaktas, 
får ordföranden eller någon annan le-
damot som nämnden har förordnat 

Socialnämnden bestämmer hur 
vården av barnet eller den unge ska 
ordnas och var han eller hon ska vis-
tas under vårdtiden. I fråga om den 
som vårdas i ett hem som avses i 12 § 
första stycket får dock Statens insti-
tutionsstyrelse i samband med att 
barnet eller den unge transporteras 
besluta att han eller hon tillfälligt ska 
vistas i ett annat sådant hem. 

Nämnden får medge att barnet el-
ler den unge vistas i sitt eget hem, om 
detta kan antas vara bäst ägnat att 
främja vården av honom eller henne. 
Vård med stöd av denna lag ska dock 
alltid inledas utanför barnets eller 
den unges eget hem. 

Om nämndens beslut enligt första 
eller andra stycket inte kan avvaktas, 
får ordföranden eller någon annan le-
damot som nämnden har förordnat 
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besluta i frågan. Beslutet skall anmä-
las vid nämndens nästa sammanträde. 

Nämnden eller den åt vilken 
nämnden har uppdragit vården skall 
ha uppsikt över den unge och, i den 
utsträckning det behövs för att ge-
nomföra vården, bestämma om hans 
eller hennes personliga förhållanden. 

 
Nämnden har under vårdtiden 

samma ansvar som vårdnadshavaren 
för att den unges grundläggande rät-
tigheter enligt 6 kap. 1 § föräldrabal-
ken tillgodoses. 

besluta i frågan. Beslutet ska anmälas 
vid nämndens nästa sammanträde. 

Nämnden eller den åt vilken 
nämnden har uppdragit vården ska ha 
uppsikt över barnet eller den unge 
och, i den utsträckning det behövs för 
att genomföra vården, bestämma om 
hans eller hennes personliga förhål-
landen. 

Nämnden har under vårdtiden 
samma ansvar som vårdnadshavaren 
för att barnets eller den unges grund-
läggande rättigheter enligt 6 kap. 1 § 
föräldrabalken tillgodoses. 

 
12 § 

För vård av unga som på någon 
grund som anges i 3 § behöver stå un-
der särskilt noggrann tillsyn ska det 
finnas särskilda ungdomshem. 

Om socialnämnden har beslutat att 
den unge ska vistas i ett hem som av-
ses i första stycket ska Statens insti-
tutionsstyrelse anvisa plats i ett så-
dant hem. I akuta situationer ska Sta-
tens institutionsstyrelse omedelbart 
anvisa en sådan plats. 

För vård av barn eller unga som på 
någon grund som anges i 3 § behöver 
stå under särskilt noggrann tillsyn ska 
det finnas särskilda ungdomshem. 

Om socialnämnden har beslutat att 
barnet eller den unge ska vistas i ett 
hem som avses i första stycket ska 
Statens institutionsstyrelse anvisa 
plats i ett sådant hem. I akuta situatio-
ner ska Statens institutionsstyrelse 
omedelbart anvisa en sådan plats. 

 
12 a § 

Om den unge är placerad på ett 
särskilt ungdomshem och vårdas eller 
har vårdats på sjukhus, ska verksam-
hetschefen vid vårdenheten genast 
underrätta Statens institutionsstyrelse 
om den unge önskar lämna eller redan 
har lämnat vårdenheten. 

 
Får någon som tillhör hälso- och 

sjukvårdspersonalen och är verksam 
vid ett särskilt ungdomshem känne-
dom om att den unge har en sådan 
smittsam sjukdom som enligt 1 kap. 
3 § andra stycket smittskyddslagen 
(2004:168) utgör en allmänfarlig 
sjukdom, ska Statens 

Om barnet eller den unge är pla-
cerad på ett särskilt ungdomshem och 
vårdas eller har vårdats på sjukhus, 
ska verksamhetschefen vid vården-
heten genast underrätta Statens insti-
tutionsstyrelse om barnet eller den 
unge önskar lämna eller redan har 
lämnat vårdenheten. 

Får någon som tillhör hälso- och 
sjukvårdspersonalen och är verksam 
vid ett särskilt ungdomshem känne-
dom om att barnet eller den unge har 
en sådan smittsam sjukdom som en-
ligt 1 kap. 3 § andra stycket smitt-
skyddslagen (2004:168) utgör en all-
mänfarlig sjukdom, ska Statens 
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institutionsstyrelse underrättas, om 
det inte står klart att det inte finns nå-
gon risk för smittspridning. 

institutionsstyrelse underrättas, om 
det inte står klart att det inte finns nå-
gon risk för smittspridning. 

 
13 § 

Har den unge beretts vård med 
stöd av 2 §, ska socialnämnden minst 
en gång var sjätte månad överväga 
om vård enligt lagen fortfarande be-
hövs och hur vården bör inriktas och 
utformas. 

 
Har den unge beretts vård med 

stöd av 3 §, ska socialnämnden inom 
sex månader från dagen för verkstäl-
lighet av vårdbeslutet pröva om vård 
med stöd av lagen ska upphöra. 
Denna fråga ska därefter prövas fort-
löpande inom sex månader från sen-
aste prövning. 

 
 
När den unge har varit placerad i 

samma familjehem under tre år från 
det att placeringen verkställdes, ska 
socialnämnden särskilt överväga om 
det finns skäl att ansöka om överflytt-
ning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § 
föräldrabalken. Därefter ska frågan 
övervägas årligen. 

Har barnet getts vård med stöd av 
2 § eller har vården därefter fortsatt 
med stöd av 21 § andra stycket, ska 
socialnämnden minst en gång var 
sjätte månad överväga om vård enligt 
lagen fortfarande behövs och hur vår-
den bör inriktas och utformas.  

Har barnet eller den unge getts 
vård med stöd av 3 § eller har vården 
därefter fortsatt med stöd av 21 § 
andra stycket, ska socialnämnden 
inom sex månader från dagen för 
verkställighet av vårdbeslutet pröva 
om vård med stöd av lagen ska upp-
höra. Denna fråga ska därefter prövas 
fortlöpande inom sex månader från 
senaste prövning. 

När barnet har varit placerat i 
samma familjehem under tre år från 
det att placeringen verkställdes, ska 
socialnämnden särskilt överväga om 
det finns skäl att ansöka om överflytt-
ning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § 
föräldrabalken. Därefter ska frågan 
övervägas årligen. 

Vid övervägande enligt tredje stycket ska följande särskilt beaktas: 
- den unges och familjehemsför-

äldrarnas inställning till en vård-
nadsöverflyttning, 

- den unges relation till familje-
hemsföräldrarna och deras för-
måga att tillgodose den unges 
behov av en trygg och god upp-
växt, 

- familjehemsföräldrarnas inställ-
ning till och förmåga att tillgo-
dose den unges behov av kontakt 
med sina föräldrar och andra 
närstående, och 
 

- barnets och familjehemsföräld-
rarnas inställning till en vård-
nadsöverflyttning, 

- barnets relation till familjehems-
föräldrarna och deras förmåga 
att tillgodose barnets behov av 
en trygg och god uppväxt, 
 

- familjehemsföräldrarnas inställ-
ning till och förmåga att tillgo-
dose barnets behov av kontakt 
med sina föräldrar och andra 
närstående, och 
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- den unges relation till sina för-
äldrar. 

- barnets relation till sina föräld-
rar. 

 
13 a § 

Socialnämnden ska noga följa vården av den som får vård med stöd av 
denna lag. 

Socialnämnden ska följa vården främst genom 
1. regelbundna personliga besök i 

det hem där den unge vistas, 
 

2. enskilda samtal med den unge, 
 

3. samtal med den eller dem som 
tagit emot den unge i sitt hem, 
och 

1. regelbundna personliga besök i 
det hem där barnet eller den 
unge vistas, 

2. enskilda samtal med barnet eller 
den unge, 

3. samtal med den eller dem som 
tagit emot barnet eller den unge 
i sitt hem, och  

4. samtal med vårdnadshavarna. 
Socialnämnden ska särskilt upp-

märksamma den unges hälsa, ut-
veckling, sociala beteende, skolgång 
samt relationer till anhöriga och 
andra närstående. 

Socialnämnden ska särskilt upp-
märksamma barnets eller den unges 
hälsa, utveckling, sociala beteende, 
skolgång samt relationer till anhöriga 
och andra närstående. 

 
14 § 

Socialnämnden har ett ansvar för 
att den unges behov av umgänge med 
föräldrar och vårdnadshavare så långt 
möjligt tillgodoses. 

Socialnämnden har ett ansvar för 
att barnets behov av umgänge med 
föräldrar och vårdnadshavare så långt 
möjligt tillgodoses.  

Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vård enligt denna lag, 
får socialnämnden 
1. besluta hur den unges umgänge 

med vårdnadshavare och med 
föräldrar som har umgängesrätt 
reglerad genom dom eller beslut 
av domstol eller genom avtal ska 
utövas, eller 

2. besluta att den unges vistelseort 
inte ska röjas för föräldrar eller 
vårdnadshavare. 

1. besluta hur barnets umgänge 
med vårdnadshavare och med 
föräldrar som har umgängesrätt 
reglerad genom dom eller beslut 
av domstol eller genom avtal ska 
utövas, eller 

2. besluta att barnets vistelseort 
inte ska röjas för föräldrar eller 
vårdnadshavare. 

Socialnämnden ska minst en gång var tredje månad överväga om ett sådant 
beslut som avses i andra stycket fortfarande behövs. 

Av 30 § tredje stycket folkbokföringslagen (1991:481) framgår när social-
nämnden får ansöka om skyddad folkbokföring för barn som vårdas enligt 
2 § denna lag. 
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15 § 

Om den unge vårdas på någon 
grund som anges i 3 § och vistas i ett 
hem för särskilt noggrann tillsyn, får 
han eller hon hindras att lämna hem-
met och i övrigt underkastas den be-
gränsning av rörelsefriheten som är 
nödvändig för att vården skall kunna 
genomföras. Den unges rörelsefrihet 
får också inskränkas när det behövs 
av hänsyn till andra intagnas eller 
personalens säkerhet. 

Om barnet eller den unge vårdas 
på någon grund som anges i 3 § och 
vistas i ett hem för särskilt noggrann 
tillsyn, får han eller hon hindras att 
lämna hemmet och i övrigt underkas-
tas den begränsning av rörelsefri-
heten som är nödvändig för att vården 
ska kunna genomföras. Barnets eller 
den unges rörelsefrihet får också in-
skränkas när det behövs av hänsyn till 
andra intagnas eller personalens sä-
kerhet. 

 
15 b § 

Den som omfattas av bestämmel-
serna i 15 § får beredas vård vid en 
enhet inom hemmet som är låsbar el-
ler på något annat sätt inrättad för sär-
skilt noggrann tillsyn (vård vid låsbar 
enhet), 
1. om det är nödvändigt med hän-

syn till den unges eller andras sä-
kerhet, eller 

2. om det är nödvändigt för att för-
hindra att den unge avviker eller 
för att i övrigt genomföra vår-
den. 

Den som omfattas av bestämmel-
serna i 15 § får ges vård vid en enhet 
inom hemmet som är låsbar eller på 
något annat sätt inrättad för särskilt 
noggrann tillsyn (vård vid låsbar en-
het),  
1. om det är nödvändigt med hän-

syn till barnets eller den unges 
eller andras säkerhet, eller 

2. om det är nödvändigt för att för-
hindra att barnet eller den unge 
avviker eller för att i övrigt ge-
nomföra vården. 

Den som vårdas vid en låsbar enhet ska ges möjlighet att dagligen vistas 
utomhus och ges möjlighet att ägna sig åt fysisk aktivitet eller någon annan 
fritidssysselsättning. 

Vård vid en låsbar enhet får pågå 
under högst två månader i följd. Om 
särskilda behandlingsskäl föranleder 
det, får dock vården vid enheten pågå 
längre tid, förutsatt att någon av de 
omständigheter som anges i första 
stycket fortfarande gäller och att den 
unge samtidigt ges möjlighet till vis-
telse i öppnare former eller utanför 
hemmet. 

Vård vid en låsbar enhet får pågå 
under högst två månader i följd. Om 
särskilda behandlingsskäl föranleder 
det, får dock vården vid enheten pågå 
längre tid, förutsatt att någon av de 
omständigheter som anges i första 
stycket fortfarande gäller och att bar-
net eller den unge samtidigt ges möj-
lighet till vistelse i öppnare former el-
ler utanför hemmet. 
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15 c § 

Den som omfattas av bestämmel-
serna i 15 § får, om det är särskilt på-
kallat på grund av att den unge upp-
träder våldsamt eller är så påverkad 
av berusningsmedel att han eller hon 
inte kan hållas till ordningen, hållas i 
avskildhet. Den unge ska då stå under 
fortlöpande uppsikt av personalen 
och ha möjlighet att tillkalla personal. 
Han eller hon får inte hållas i sådan 
avskildhet längre tid än vad som är 
oundgängligen nödvändigt och inte i 
något fall under längre tid än fyra 
timmar i följd. 

Den som omfattas av bestämmel-
serna i 15 § får, om det är särskilt på-
kallat på grund av att barnet eller den 
unge uppträder våldsamt eller är så 
påverkad av berusningsmedel att han 
eller hon inte kan hållas till ord-
ningen, hållas i avskildhet. Barnet el-
ler den unge ska då stå under fortlö-
pande uppsikt av personalen och ha 
möjlighet att tillkalla personal. Han 
eller hon får inte hållas i sådan av-
skildhet längre tid än vad som är 
oundgängligen nödvändigt och inte i 
något fall under längre tid än fyra 
timmar i följd. 

En läkare eller sjuksköterska ska skyndsamt yttra sig om varje åtgärd som 
vidtas enligt första stycket. Om läkaren eller sjuksköterskan begär det, ska åt-
gärden genast avbrytas. 

 
16 § 

Den som omfattas av bestämmel-
serna i 15 § får inte inneha narkotika, 
alkoholhaltiga drycker, andra berus-
ningsmedel, sådana medel som avses 
i lagen (1991:1969) om förbud mot 
vissa dopningsmedel eller sådana va-
ror som omfattas av lagen (1999:42) 
om förbud mot vissa hälsofarliga va-
ror eller injektionssprutor, kanyler el-
ler andra föremål som är särskilt ägna-
de att användas för missbruk av eller 
annan befattning med narkotika. Den 
unge får inte heller inneha något an-
nat som kan vara till men för vården 
eller ordningen vid hemmet. Om så-
dan egendom påträffas, skall den om-
händertas. 

Den som omfattas av bestämmel-
serna i 15 § får inte inneha narkotika, 
alkoholhaltiga drycker, andra berus-
ningsmedel, sådana medel som avses 
i lagen (1991:1969) om förbud mot 
vissa dopningsmedel eller sådana va-
ror som omfattas av lagen (1999:42) 
om förbud mot vissa hälsofarliga va-
ror eller injektionssprutor, kanyler el-
ler andra föremål som är särskilt ägna-
de att användas för missbruk av eller 
annan befattning med narkotika. Bar-
net eller den unge får inte heller in-
neha något annat som kan vara till 
men för vården eller ordningen vid 
hemmet. Om sådan egendom påträf-
fas, ska den omhändertas. 

 
17 § 

Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får, om det behövs, kroppsvi-
siteras eller ytligt kroppsbesiktigas vid ankomst till hemmet för kontroll av att 
han eller hon inte bär på sig något som enligt 16 § inte får innehas. Detsamma 
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gäller om det under vistelsen i hemmet uppkommer misstanke att sådan egen-
dom ska påträffas hos honom eller henne. 

En kroppsvisitation eller en ytlig 
kroppsbesiktning ska genomföras i 
närvaro av ett vittne om inte den unge 
avstår från den rätten. 

Den unge ska tillfrågas om han el-
ler hon önskar att någon särskild per-
son ur personalen genomför eller när-
varar vid kroppsvisitationen eller den 
ytliga kroppsbesiktningen. Den 
unges önskemål ska så långt det är 
möjligt tillgodoses. 

En kroppsvisitation eller en ytlig 
kroppsbesiktning ska genomföras i 
närvaro av ett vittne om inte barnet 
eller den unge avstår från den rätten. 

Barnet eller den unge ska tillfrå-
gas om han eller hon önskar att någon 
särskild person ur personalen genom-
för eller närvarar vid kroppsvisitatio-
nen eller den ytliga kroppsbesiktning-
en. Barnets eller den unges önskemål 
ska så långt det är möjligt tillgodoses. 

All den hänsyn som omständigheterna medger ska iakttas vid kroppsvisitation 
och ytlig kroppsbesiktning. 
 

17 a § 
Den som omfattas av bestämmel-

serna i 15 § är, om inte annat motive-
ras av medicinska eller liknande skäl, 
skyldig att vid ankomsten till hemmet 
lämna blod-, urin-, utandnings-, sa-
liv- eller svettprov för kontroll av om 
han eller hon är påverkad av narko-
tika, alkoholhaltiga drycker, andra 
berusningsmedel, sådant medel som 
avses i 1 § lagen (1991:1969) om för-
bud mot vissa dopningsmedel eller 
sådan vara som omfattas av lagen 
(1999:42) om förbud mot vissa hälso-
farliga varor. Den unge får uppmanas 
att lämna prov endast om det finns 
anledning till det. 

Första stycket första meningen 
gäller också om det under vistelsen i 
hemmet kan misstänkas att den unge 
är påverkad av någon sådan dryck el-
ler vara eller något sådant medel som 
anges i första stycket. 

Den som omfattas av bestämmel-
serna i 15 § är, om inte annat motive-
ras av medicinska eller liknande skäl, 
skyldig att vid ankomsten till hemmet 
lämna blod-, urin-, utandnings-, sa-
liv- eller svettprov för kontroll av om 
han eller hon är påverkad av narko-
tika, alkoholhaltiga drycker, andra 
berusningsmedel, sådant medel som 
avses i 1 § lagen (1991:1969) om för-
bud mot vissa dopningsmedel eller 
sådan vara som omfattas av lagen 
(1999:42) om förbud mot vissa hälso-
farliga varor. Barnet eller den unge 
får uppmanas att lämna prov endast 
om det finns anledning till det. 

Första stycket första meningen 
gäller också om det under vistelsen i 
hemmet kan misstänkas att barnet el-
ler den unge är påverkad av någon så-
dan dryck eller vara eller något sådant 
medel som anges i första stycket. 

 
17 b § 

Om det behövs för att genomföra 
vården eller upprätthålla ordningen 
vid hemmet, får bostadsrum och 
andra slutna förvaringsställen som 

Om det behövs för att genomföra 
vården eller upprätthålla ordningen 
vid hemmet, får bostadsrum och 
andra slutna förvaringsställen som 
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disponeras av någon som omfattas av 
bestämmelserna i 15 § undersökas 
(rumsvisitation). En rumsvisitation 
får endast utföras för att söka efter fö-
remål som den unge inte får inneha 
enligt 16 §. 

disponeras av någon som omfattas av 
bestämmelserna i 15 § undersökas 
(rumsvisitation). En rumsvisitation 
får endast utföras för att söka efter fö-
remål som barnet eller den unge inte 
får inneha enligt 16 §. 

En rumsvisitation ska genomföras i närvaro av ett vittne. All den hänsyn 
som omständigheterna medger ska iakttas. 
 

17 c § 
Om det behövs för att genomföra 

vården eller upprätthålla ordningen 
vid hemmet, får säkerhetskontroll ge-
nomföras med metalldetektor eller 
annan liknande anordning på de sär-
skilda ungdomshem som Statens in-
stitutionsstyrelse bestämmer. Det ska 
för varje särskilt ungdomshem anges 
i vilka situationer kontroller får ge-
nomföras. Sådan kontroll får bara ge-
nomföras på unga som omfattas av 
bestämmelserna i 15 § för att söka ef-
ter föremål som den unge inte får in-
neha enligt 16 §. 

Om det behövs för att genomföra 
vården eller upprätthålla ordningen 
vid hemmet, får säkerhetskontroll ge-
nomföras med metalldetektor eller 
annan liknande anordning på de sär-
skilda ungdomshem som Statens in-
stitutionsstyrelse bestämmer. Det ska 
för varje särskilt ungdomshem anges 
i vilka situationer kontroller får ge-
nomföras. Sådan kontroll får bara ge-
nomföras på barn eller unga som om-
fattas av bestämmelserna i 15 § för att 
söka efter föremål som barnet eller 
den unge inte får inneha enligt 16 §. 

 
19 § 

Den som omfattas av bestämmelserna 
i 15 § får underkastas övervakning av 
sina brev och andra försändelser, om 
detta behövs med hänsyn till ord-
ningen vid hemmet eller till den 
unges särskilda förhållanden. För 
detta ändamål får Statens institutions-
styrelse öppna och ta del av försän-
delser som kommer till eller sänds 
från den unge. Om en ankommande 
försändelse innehåller egendom som 
den unge inte får inneha enligt 16 §, 
skall egendomen omhändertas. 

 
Brev mellan den unge och en 

svensk myndighet eller advokat eller 
hans eller hennes offentliga biträde 
skall vidarebefordras utan föregående 
granskning. 

Den som omfattas av bestämmelserna 
i 15 § får underkastas övervakning av 
sina brev och andra försändelser, om 
detta behövs med hänsyn till ord-
ningen vid hemmet eller till barnets 
eller den unges särskilda förhållan-
den. För detta ändamål får Statens in-
stitutionsstyrelse öppna och ta del av 
försändelser som kommer till eller 
sänds från barnet eller den unge. Om 
en ankommande försändelse innehål-
ler egendom som barnet eller den 
unge inte får inneha enligt 16 §, ska 
egendomen omhändertas. 

Brev mellan barnet eller den unge 
och en svensk myndighet eller advo-
kat eller hans eller hennes offentliga 
biträde ska vidarebefordras utan före-
gående granskning. 
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20 c § 

Den unge ska erbjudas ett uppföl-
jande samtal efter ett verkställt beslut 
om 

Barnet eller den unge ska erbjudas 
ett uppföljande samtal efter ett verk-
ställt beslut om   

1. avskildhet enligt 15 c §, 
2. kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning enligt 17 §, eller 
3. rumsvisitation enligt 17 b §. 

Under samtalet ska den unge få in-
formation om vad som var anled-
ningen till att tvångsåtgärden be-
hövde tillgripas och ges möjlighet att 
framföra sin uppfattning om den vid-
tagna åtgärden. 

Under samtalet ska barnet eller 
den unge få information om vad som 
var anledningen till att tvångsåtgär-
den behövde tillgripas och ges möj-
lighet att framföra sin uppfattning om 
den vidtagna åtgärden. 

 
21 § 

När vård med stöd av denna lag 
inte längre behövs, skall socialnämn-
den besluta att vården skall upphöra. 
Nämnden skall noga förbereda den 
unges återförening med den eller dem 
som har vårdnaden om honom eller 
henne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

När det inte längre finns förutsätt-
ningar för vård enligt 2 eller 3 § och 
de omständigheter som ledde till ett 
beslut om vård har förändrats på ett 
varaktigt och genomgripande sätt ska 
socialnämnden besluta att vården ska 
upphöra. Nämnden ska noga förbere-
da barnets återförening med den eller 
de som har vårdnaden om honom el-
ler henne. 

Även om förutsättningarna för 
vård enligt 2 eller 3 § inte längre 
finns ska vården ändå fortsätta om 
barnets hälsa eller utveckling riske-
rar att allvarligt skadas om vården 
upphör. Vid bedömningen av denna 
risk ska vad som bedöms vara bäst 
för barnet vara avgörande.  

Vid bedömningen enligt andra 
stycket ska bland annat följande be-
aktas: 
- barnets inställning till vården 

och fortsatt placering samt vad 
barnet uttryckt i övrigt,    

- barnets relation till vårdnadsha-
vare, syskon, familjehemmet el-
ler annan omsorgsgivare,  
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Vård som har beslutats med stöd 

av 2 § skall upphöra senast när den 
unge fyller 18 år.  

 
Vård som har beslutats med stöd 

av 3 § skall upphöra senast när den 
unge fyller 21 år. 

 

- barnets förankring i förskola el-
ler skola och i den sociala mil-
jön,  

- barnets ålder, placeringstid och 
behov av kontinuitet, och 

- om barnet har särskilda behov, 
pågående behandling eller an-
nan insats.  

Om vården ska fortsätta med stöd 
av andra stycket ska socialnämnden 
revidera vårdplanen i enlighet med 
11 kap. 3 § socialtjänstlagen 
(2001:453).  

Vård som har beslutats med stöd 
av 2 § eller som fortsätter med stöd 
av andra stycket ska upphöra senast 
när barnet fyller 18 år.  

Vård som har beslutats med stöd 
av 3 § ska upphöra senast när den 
unge fyller 21 år. Vård som har be-
slutats med stöd av 3 § och som fort-
sätter med stöd av andra stycket ska 
upphöra när barnet fyller 18 år.  

 
 

21 a § 
 Ett barn som har fyllt 15 år och 

den eller de som har vårdnaden om 
ett barn får begära att vård utanför 
det egna hemmet ska upphöra.  

En begäran från en vårdnadsha-
vare om att vård som ges med stöd av 
2 § eller vård som därefter fortsatt 
med stöd av 21 § andra stycket ska 
upphöra behöver inte prövas av soci-
alnämnden om frågan om vård har 
prövats av nämnden eller rätten de 
senaste sex månaderna. 

 
21 b § 

 Om en socialnämnd finner att ett 
barn ska fortsätta att vårdas med stöd 
av 21 § andra stycket i stället för med 
stöd av 2 eller 3 §, ska nämnden fatta 
ett särskilt beslut om fortsatt vård.  



FÖRFATTNINGSFÖRSLAG 

28 

Beslutet ska underställas förvalt-
ningsrätten senast inom fyra veckor 
från dagen för beslutet.  

Om beslutet inte har underställts 
förvaltningsrätten inom föreskriven 
tid, upphör beslutet om vård.  

 
22 § 

Om det kan antas att den som är 
under 20 år till följd av ett beteende 
som avses i 3 § kommer att behöva 
beredas vård enligt denna lag om be-
teendet fortsätter och det stöd eller 
den behandling som den unge behö-
ver inte kan ges med samtycke av den 
unge själv, om han eller hon har fyllt 
15 år, och av den unges vårdnadsha-
vare, får socialnämnden besluta 

 
1. att den unge ska hålla regelbun-

den kontakt med en särskilt kva-
lificerad kontaktperson som so-
cialnämnden utsett, eller 
 

2. att den unge ska delta i behand-
ling i öppna former inom social-
tjänsten. 

Om det kan antas att den som är 
under 20 år till följd av ett beteende 
som avses i 3 § kommer att behöva 
ges vård enligt denna lag om beteen-
det fortsätter och det stöd eller den 
behandling som barnet eller den unge 
behöver inte kan ges med samtycke 
av barnet eller den unge själv, om 
han eller hon har fyllt 15 år, och av 
barnets vårdnadshavare, får social-
nämnden besluta 
1. att barnet eller den unge ska 

hålla regelbunden kontakt med 
en särskilt kvalificerad kontakt-
person som socialnämnden ut-
sett, eller 

2. att barnet eller den unge ska 
delta i behandling i öppna for-
mer inom socialtjänsten. 

När ett sådant beslut meddelas, ska en särskild behandlingsplan finnas. 
Bestämmelserna i 13 § andra 

stycket, 13 a § första stycket samt 
21 § första och tredje styckena gäller 
i tillämpliga delar också i fråga om 
beslut enligt första stycket. Prövning 
enligt 13 § andra stycket av om ett så-
dant beslut ska upphöra att gälla ska 
ske första gången inom sex månader 
från dagen för nämndens beslut. 

Bestämmelserna i 13 § andra 
stycket, 13 a § första stycket samt 
21 § första och femte styckena gäller 
i tillämpliga delar också i fråga om 
beslut enligt första stycket. Prövning 
enligt 13 § andra stycket av om ett så-
dant beslut ska upphöra att gälla ska 
ske första gången inom sex månader 
från dagen för nämndens beslut. 

Första stycket är också tillämpligt om den som är under 20 år och som 
dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken vid verkställig-
hetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatta insatser för att hindra 
ett sådant beteende som avses i första stycket. 
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31 b § 

Beslut om utreseförbud meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan av so-
cialnämnden. 

Ansökan ska innehålla en redogörelse för 
1. den unges förhållanden, 
2. de omständigheter som utgör 

grund för att den unge behöver 
skyddas genom ett utreseförbud, 

1. barnets förhållanden, 
2. de omständigheter som utgör 

grund för att barnet behöver 
skyddas genom ett utreseförbud, 

3. tidigare vidtagna åtgärder, 
4. hur relevant information lämnats 

till den unge, 
4. hur relevant information lämnats 

till barnet, 
5. vilket slags relevant information som lämnats, och 
6. den unges inställning. 6. barnets inställning. 

 
31 c § 

Om ett utreseförbud har meddelats ska socialnämnden inom sex månader 
från dagen för beslutet pröva om utreseförbudet ska upphöra. Denna fråga ska 
därefter prövas fortlöpande inom sex månader från senaste prövning. 

Om det inte längre finns skäl för 
ett utreseförbud, ska socialnämnden 
besluta att utreseförbudet ska upp-
höra. Ett utreseförbud upphör senast 
när den unge fyller 18 år. 

Om det inte längre finns skäl för 
ett utreseförbud, ska socialnämnden 
besluta att utreseförbudet ska upp-
höra. Ett utreseförbud upphör senast 
när barnet fyller 18 år. 

 
31 d §  

Socialnämnden får besluta om tillfälligt utreseförbud, om  
1. det är sannolikt att ett utreseförbud behövs, och 
2. rättens beslut om utreseför-

bud inte kan avvaktas med 
hänsyn till risken för att den 
unge förs utomlands eller 
lämnar Sverige. 

2. rättens beslut om utreseför-
bud inte kan avvaktas med 
hänsyn till risken för att bar-
net förs utomlands eller läm-
nar Sverige. 

Om socialnämndens beslut om tillfälligt utreseförbud inte kan avvaktas, 
får nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har för-
ordnat besluta om ett sådant förbud. Beslutet ska anmälas vid nämndens 
nästa sammanträde. 

När socialnämnden har ansökt om utreseförbud, får även rätten besluta 
om ett tillfälligt utreseförbud. 
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31 i § 
Socialnämnden får för en viss resa 

besluta om ett tillfälligt undantag från 
ett utreseförbud. Sådant beslut får 
endast fattas om det inte finns någon 
risk för att den unge förs utomlands 
eller lämnar Sverige eller under resan 
förs eller beger sig till annat land i 
syfte att ingå äktenskap eller en äkten-
skapsliknande förbindelse eller köns-
stympas. 

Socialnämnden får för en viss resa 
besluta om ett tillfälligt undantag från 
ett utreseförbud. Sådant beslut får 
endast fattas om det inte finns någon 
risk för att barnet förs utomlands eller 
lämnar Sverige eller under resan förs 
eller beger sig till annat land i syfte 
att ingå äktenskap eller en äkten-
skapsliknande förbindelse eller köns-
stympas. 

 
31 h § 

Beslut om utreseförbud eller till-
fälligt utreseförbud hindrar inte be-
slut enligt 21 a § första stycket. 

Ett utreseförbud eller ett tillfälligt 
utreseförbud upphör när ett beslut en-
ligt 21 a § första stycket har verk-
ställts. 

Beslut om utreseförbud eller till-
fälligt utreseförbud hindrar inte be-
slut enligt 21 c § första stycket. 

Ett utreseförbud eller ett tillfälligt 
utreseförbud upphör när ett beslut en-
ligt 21 c § första stycket har verk-
ställts. 

 
32 § 

I ett ärende enligt denna lag får so-
cialnämnden besluta om läkarunder-
sökning av den unge samt utse läkare 
för undersökningen. Om undersök-
ningen inte lämpligen kan genomfö-
ras i den unges hem, får nämnden be-
stämma någon annan plats för den. I 
ett mål enligt denna lag har rätten 
samma befogenhet. 

 
Läkarundersökning skall, om den 

inte av särskilda skäl är obehövlig, 
ske innan nämnden gör ansökan en-
ligt 4 §. 

I ett ärende enligt denna lag får so-
cialnämnden besluta om läkarunder-
sökning av barnet eller den unge 
samt utse läkare för undersökningen. 
Om undersökningen inte lämpligen 
kan genomföras i barnets eller den 
unges hem, får nämnden bestämma 
någon annan plats för den. I ett mål 
enligt denna lag har rätten samma be-
fogenhet. 

Läkarundersökning ska, om den 
inte av särskilda skäl är obehövlig, 
ske innan nämnden gör ansökan en-
ligt 4 §. 

 
34 § 

Om den unge är omhändertagen 
eller om ett tillfälligt flyttningsförbud 
eller ett tillfälligt utreseförbud har 
meddelats, ska förvaltningsrätten ta 
upp målet till avgörande inom två 
veckor från den dag då ansökan om 
vård, fortsatt omhändertagande för 

Om barnet eller den unge är om-
händertagen eller ett tillfälligt utrese-
förbud har meddelats, ska förvalt-
ningsrätten ta upp målet till avgö-
rande inom två veckor från den dag 
då ansökan om vård, fortsatt omhän-
dertagande för tillfällig vård eller 
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tillfällig vård, flyttningsförbud eller 
utreseförbud kom in. Förvaltningsrät-
ten får förlänga denna tid, om ytterli-
gare utredning eller någon annan sär-
skild omständighet gör det nödvän-
digt. 

utreseförbud kom in. Förvaltningsrät-
ten får förlänga denna tid, om ytterli-
gare utredning eller någon annan sär-
skild omständighet gör det nödvän-
digt. 

 
35 § 

I mål om beredande eller upphö-
rande av vård, flyttningsförbud, fort-
satt omhändertagande för tillfällig 
vård eller utreseförbud enligt denna 
lag ska förvaltningsrätten och kam-
marrätten hålla muntlig förhandling, 
om detta inte är uppenbart obehöv-
ligt. Muntlig förhandling ska alltid 
hållas, om någon part begär det. Par-
terna ska upplysas om sin rätt att be-
gära muntlig förhandling. 

I mål om vård eller upphörande av 
vård, fortsatt omhändertagande för 
tillfällig vård eller utreseförbud enligt 
denna lag ska förvaltningsrätten och 
kammarrätten hålla muntlig förhand-
ling, om detta inte är uppenbart obe-
hövligt. Muntlig förhandling ska all-
tid hållas, om någon part begär det. 
Parterna ska upplysas om sin rätt att 
begära muntlig förhandling. 

Om en enskild part som har kallats vid vite att inställa sig personligen till 
en förhandling uteblir, får rätten förordna att han eller hon ska hämtas till rät-
ten antingen omedelbart eller till en senare dag. 

 
36 § 

Den unge ska få relevant informa-
tion. Den unge ska ges möjlighet att 
framföra sina åsikter i frågor som rör 
honom eller henne. Om den unge inte 
framför sina åsikter, ska hans eller 
hennes inställning så långt det är möj-
ligt klarläggas på annat sätt. Den 
unges åsikter och inställning ska till-
mätas betydelse i förhållande till hans 
eller hennes ålder och mognad. 

 
 
Om den unge har fyllt 15 år, har 

han eller hon rätt att själv föra sin ta-
lan i mål och ärenden enligt denna 
lag. Den som är yngre får höras i 
domstol, om han eller hon inte kan 
antas ta skada av det. 

Den som är förordnad som offent-
ligt biträde enligt 39 § för någon som 
är under 15 år, utan att samtidigt vara 

Barnet eller den unge ska få rele-
vant information. Barnet eller den 
unge ska ges möjlighet att framföra 
sina åsikter i frågor som rör honom 
eller henne. Om barnet eller den unge 
inte framför sina åsikter, ska hans el-
ler hennes inställning så långt det är 
möjligt klarläggas på annat sätt. Bar-
nets eller den unges åsikter och in-
ställning ska tillmätas betydelse i för-
hållande till hans eller hennes ålder 
och mognad. 

Om barnet har fyllt 15 år, har han 
eller hon rätt att själv föra sin talan i 
mål och ärenden enligt denna lag. 
Den som är yngre får höras i domstol, 
om han eller hon inte kan antas ta 
skada av det. 

Den som är förordnad som offent-
ligt biträde enligt 39 § för någon som 
är under 15 år, utan att samtidigt 
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biträde för vårdnadshavaren, är utan 
särskilt förordnande den unges ställ-
företrädare i det mål eller ärende som 
förordnandet avser. 

vara biträde för vårdnadshavaren, är 
utan särskilt förordnande barnets el-
ler den unges ställföreträdare i det 
mål eller ärende som förordnandet 
avser. 

 
37 § 

Vid handläggning i kammarrätt av 
andra mål enligt denna lag än mål om 
omedelbart omhändertagande, tillfäl-
ligt flyttningsförbud och tillfälligt ut-
reseförbud ska nämndemän ingå i rät-
ten. 

Vid handläggning i kammarrätt av 
andra mål enligt denna lag än mål om 
omedelbart omhändertagande och 
tillfälligt utreseförbud ska nämnde-
män ingå i rätten.  

 
39 § 

I mål och ärenden om beredande 
av vård enligt 2 eller 3 §, omedelbart 
omhändertagande enligt 6 eller 6 a §, 
fortsatt omhändertagande enligt 9 a §, 
upphörande av fortsatt omhänderta-
gande enligt 9 b §, upphörande av 
vård enligt 21 §, flyttningsförbud en-
ligt 24 §, upphörande av flyttningsför-
bud enligt 26 §, utreseförbud enligt 
31 a §, upphörande av utreseförbud 
enligt 31 c § eller tillfälligt utreseför-
bud enligt 31 d § eller vid överkla-
gande enligt 41 § första stycket 1 ska 
offentligt biträde förordnas för den 
som åtgärden avser samt för dennes 
vårdnadshavare, om det inte måste an-
tas att behov av biträde saknas. 

Till offentligt biträde för den unge 
får endast den förordnas som på 
grund av sina kunskaper och erfaren-
heter och även i övrigt är särskilt 
lämplig för uppdraget. 

Behövs offentligt biträde både för 
den unge och för dennes vårdnadsha-
vare, förordnas gemensamt biträde, 
om det inte finns motstridiga intres-
sen mellan dem. 

I mål och ärenden om vård enligt 
2 eller 3 §, omedelbart omhänderta-
gande enligt 6 eller 6 a §, fortsatt om-
händertagande enligt 9 a §, upphö-
rande av fortsatt omhändertagande 
enligt 9 b §, upphörande av vård eller  
fortsatt vård enligt 21 §, utreseförbud 
enligt 31 a §, upphörande av utrese-
förbud enligt 31 c § eller tillfälligt ut-
reseförbud enligt 31 d § eller vid 
överklagande enligt 41 § första 
stycket 1 ska offentligt biträde för-
ordnas för den som åtgärden avser 
samt för dennes vårdnadshavare, om 
det inte måste antas att behov av bi-
träde saknas. 

 
Till offentligt biträde för barnet el-

ler den unge får endast den förordnas 
som på grund av sina kunskaper och 
erfarenheter och även i övrigt är sär-
skilt lämplig för uppdraget. 

Behövs offentligt biträde både för 
barnet eller den unge och för barnets 
vårdnadshavare, förordnas gemen-
samt biträde, om det inte finns mot-
stridiga intressen mellan dem. 
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Vid överklagande enligt 42 § ska offentligt biträde förordnas för den som 
är under 15 år och som åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av 
biträde saknas. 

Offentligt biträde förordnas av den domstol som handlägger målet. I ären-
den hos socialnämnd förordnas offentligt biträde av förvaltningsrätten. 

 
40 § 

Beslut om omedelbart omhänder-
tagande, om förebyggande insatser, 
om tillfälligt flyttningsförbud eller 
om tillfälligt utreseförbud gäller ome-
delbart. 

Beslut om omedelbart omhänder-
tagande, om förebyggande insatser 
eller om tillfälligt utreseförbud gäller 
omedelbart. 

Andra beslut av socialnämnden enligt denna lag gäller omedelbart, om 
nämnden inte bestämmer något annat. 

Rätten får bestämma att andra beslut som rätten har meddelat ska gälla 
omedelbart. 

 
41 § 

Socialnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, när 
nämnden har 
1. beslutat om var vården av den 

unge ska inledas eller beslutat i 
fråga om att flytta den unge från 
det hem där han eller hon vistas, 

 

1. beslutat om var vården av barnet 
eller den unge ska inledas eller 
beslutat i fråga om att flytta bar-
net eller den unge från det hem 
där han eller hon vistas,   

2. beslutat i fråga om fortsatt vård med stöd av lagen, 
3. med stöd av 14 § beslutat i fråga 

om umgänge eller beslutat att 
den unges vistelseort inte ska rö-
jas, 

3. med stöd av 14 § beslutat i fråga 
om umgänge eller beslutat att 
barnets eller den unges vistelse-
ort inte ska röjas, 

4. fattat beslut enligt 22 § eller prövat om ett sådant beslut ska upphöra att 
gälla, 

5. med stöd av 31 § beslutat i fråga om umgänge, 
6. beslutat i fråga om fortsatt flytt-

ningsförbud, 
7. beslutat i fråga om upphörande 

av ett fortsatt omhändertagande 
för tillfällig vård 

8. beslutat i fråga om fortsatt utre-
seförbud, eller 

9. beslutat i fråga om tillfälligt un-
dantag från ett utreseförbud. 

 
 

6. beslutat i fråga om upphörande 
av ett fortsatt omhändertagande 
för tillfällig vård 

7. beslutat i fråga om fortsatt utre-
seförbud, eller 

8. beslutat i fråga om tillfälligt un-
dantag från ett utreseförbud. 

Andra beslut av nämnden enligt denna lag får inte överklagas. 
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Rättens beslut enligt 8 och 31 f §§ i fråga om förlängd ansökningstid och 
enligt 32 § om läkarundersökning får inte överklagas. 

 
43 § 

Polismyndigheten eller, om det gäller en transport av någon som vårdas i 
ett sådant särskilt hem som avses i 12 §, Kriminalvården ska lämna hjälp för 
att på begäran av 
1. socialnämnden eller nämndens 

ordförande eller rätten bereda en 
läkare, som avses i 32 §, tillträde 
till den unges hem eller för att 
föra den unge till läkarundersök-
ningen,  

1. socialnämnden eller nämndens 
ordförande eller rätten bereda en 
läkare, som avses i 32 §, tillträde 
till barnets eller den unges hem 
eller för att föra barnet eller den 
unge till läkarundersökningen, 

2. socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har 
förordnat genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av 
denna lag, och 

3. Statens institutionsstyrelse efter-
forska och hämta den som vår-
das vid ett hem för särskilt nog-
grann tillsyn på någon grund 
som anges i 3 §, om den unge har 
avvikit från hemmet, eller ombe-
sörja någon annan förflyttning 
av honom eller henne. 

3. Statens institutionsstyrelse efter-
forska och hämta den som vår-
das vid ett hem för särskilt nog-
grann tillsyn på någon grund 
som anges i 3 §, om barnet eller 
den unge har avvikit från hem-
met, eller ombesörja någon an-
nan förflyttning av honom eller 
henne. 

En begäran enligt första stycket får göras endast om 
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan 

utföras utan att de särskilda befogenheter som anges i 10 och 10 a §§ 
polislagen (1984:387) eller, om det gäller en transport som utförs av Kri-
minalvården, 4 kap. 4 § och 10 § första stycket häkteslagen (2010:611) 
behöver tillgripas, eller 

2. det annars finns synnerliga skäl.  
Andra stycket gäller inte en begäran av rätten och inte heller en begäran av 

Statens institutionsstyrelse om efterforskning. 
 

43 b § 
Den som begär hjälp enligt 43 § 

ska utan hinder av sekretess lämna 
den verkställande myndigheten de 
uppgifter om den unge eller närstå-
ende till denne som behövs för plane-
ringen och genomförandet av åtgär-
den. 

Den som begär hjälp enligt 43 § 
ska utan hinder av sekretess lämna 
den verkställande myndigheten de 
uppgifter om barnet eller den unge 
eller närstående till denne som be-
hövs för planeringen och genomfö-
randet av åtgärden. 
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43 c § 
Den unge får tas i förvar, om det är 

nödvändigt för att en transport enligt 
43 § ska kunna genomföras. Den som 
är under femton år får dock inte tas i 
förvar.  

Barnet eller den unge får tas i för-
var, om det är nödvändigt för att en 
transport enligt 43 § ska kunna ge-
nomföras. Den som är under femton 
år får dock inte tas i förvar.  

 
                                       
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.  
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3.2 Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen 
(2001:453) 
 
Härigenom föreskrivs  
dels att 16 kap. 3 och 6 §§ ska ha följande lydelse,  
dels att det ska införas nio nya paragrafer, 6 kap. 17–25 §§, av följande lydelse,  
dels att rubriken närmast före 6 kap. 17 § ska lyda ”Flyttningsförbud m.m.”  
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

    6 kap.  
 Flyttningsförbud m.m. 

17 § 
 Förvaltningsrätten får efter ansö-

kan av socialnämnden för viss tid el-
ler tills vidare förbjuda den som har 
vårdnaden om ett barn att ta barnet 
från ett hem som avses i 6 kap. 6 § 
första stycket, om det finns en påtag-
lig risk för att barnets hälsa eller ut-
veckling skadas om han eller hon 
skiljs från hemmet (flyttningsförbud). 

 
18 § 

 Ansökan om flyttningsförbud görs 
av den socialnämnd som har lämnat 
medgivande enligt 6 kap. 6 § att ta 
emot barnet i ett enskilt hem. Samma 
nämnd beslutar om tillfälligt flytt-
ningsförbud enligt 20 §. 

 
19 § 

 Socialnämnden ska minst en gång 
var tredje månad överväga om ett 
flyttningsförbud fortfarande behövs. 

När ett flyttningsförbud inte 
längre behövs, ska socialnämnden 
besluta att förbudet ska upphöra. 
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20 § 
 Socialnämnden får besluta om till-

fälligt flyttningsförbud, om 
1. det är sannolikt att ett flytt-

ningsförbud behövs, och 
2. rättens beslut om flyttnings-

förbud inte kan avvaktas med 
hänsyn till risken för barnets 
hälsa eller utveckling. 

Om socialnämndens beslut om till-
fälligt flyttningsförbud inte kan av-
vaktas, får nämndens ordförande el-
ler någon annan ledamot som nämn-
den har förordnat besluta om ett så-
dant förbud. Beslutet ska anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde. 

När socialnämnden har ansökt om 
flyttningsförbud, får även rätten be-
sluta om ett tillfälligt flyttningsför-
bud. 

 
21 § 

 Har socialnämnden beslutat om 
tillfälligt flyttningsförbud, ska beslu-
tet underställas förvaltningsrätten. 
Då gäller bestämmelserna i 7 § 
första–tredje styckena lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmel-
ser om vård av barn och unga. 

 
22 § 

 Om förvaltningsrätten fastställer 
ett beslut om tillfälligt flyttningsför-
bud, ska socialnämnden inom två 
veckor från dagen för förvaltnings-
rättens beslut ansöka om flyttnings-
förbud. 
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23 § 
 Ett tillfälligt flyttningsförbud upp-

hör 
1. om ansökan om flyttningsförbud 

inte har gjorts inom den tid som 
anges i 22 §, eller 

2. när rätten avgör frågan om flytt-
ningsförbud. 

Om det inte längre finns skäl för 
ett tillfälligt flyttningsförbud, ska so-
cialnämnden besluta att detta genast 
ska upphöra. Ett sådant beslut får 
meddelas också av den rätt som prö-
var en fråga om flyttningsförbud. 

 
24 § 

 Om det är nödvändigt med hänsyn 
till ändamålet med ett flyttningsför-
bud eller ett tillfälligt flyttningsför-
bud får socialnämnden besluta hur 
barnets umgänge ska utövas med 
vårdnadshavare och med föräldrar 
som har umgängesrätt reglerad ge-
nom dom eller beslut av domstol eller 
genom avtal. 

 
25 § 

 I mål och ärenden om flyttnings-
förbud, fortsatt flyttningsförbud, till-
fälligt flyttningsförbud och upphö-
rande av flyttningsförbud gäller be-
stämmelserna i 34, 35, 37, 39 och 
40 §§ lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av barn och 
unga.  

 
16 kap 

3 § 
Socialnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om 

nämnden har meddelat beslut i fråga om 
- ansökan enligt 2 a kap. 8 §, 
- bistånd enligt 4 kap. 1 §, 
- vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap. 5 §, 
- förbud eller begränsning enligt 5 kap. 2 §, 
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- medgivande enligt 6 kap. 6 §, 
- medgivande enligt 6 kap. 12 §, 
- återkallelse av medgivande enligt 6 kap. 13 §, 
- samtycke enligt 6 kap. 14 §, 

eller 
 

- samtycke enligt 6 kap. 14 §, 
 

- fortsatt flyttningsförbud en-
ligt 6 kap. 19 §, eller  

- avgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4–9 §§. 
Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En förvalt-

ningsrätt eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut ska verkställas först 
sedan det har vunnit laga kraft. 

På begäran av sökanden får verkställandet av beslut om bistånd enligt 
4 kap. 1 § senareläggas om verkställandet sker inom ett valfrihetssystem enligt 
lagen (2008:962) om valfrihetssystem. 

 
6 § 

Till böter döms den som 
1. överträder ett förbud eller en begränsning som har meddelats med stöd 

av 5 kap. 2 §, 
2. åsidosätter någon av bestämmelserna i 6 kap. 6 § första stycket eller 

12 § första stycket, eller, om inte gärningen är belagd med straff i lagen 
(1997:192) om internationell adoptionsförmedling, 10 §, 

 
 
 

 

3. överträder ett flyttningsför-
bud enligt 6 kap. 17 § eller ett 
tillfälligt flyttningsförbud en-
ligt 6 kap. 20 §, 

4. utan tillstånd driver verksamhet som avses i 7 kap. 1 §, 
5. i strid mot ett förbud som har meddelats enligt 13 kap. 9 eller 10 § 

fortsätter verksamheten. 
Allmänt åtal för brott som avses i första stycket 1 eller 2 får väckas endast 

efter medgivande av Socialstyrelsen. 
 
 
 
 
Allmänt åtal för brott som avses i 

första stycket 3 eller 4 får väckas 
endast efter medgivande av Inspek-
tionen för vård och omsorg. 

Allmänt åtal för brott som avses i 
första stycket 3 får väckas endast ef-
ter medgivande av socialnämnden el-
ler Socialstyrelsen. 

Allmänt åtal för brott som avses i 
första stycket 4 eller 5 får väckas 
endast efter medgivande av Inspek-
tionen för vård och omsorg. 

 
                                       
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.  
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4 Uppdraget och dess genomförande  

Den 6 maj 2021 beslutade socialutskottet att ge en utredare i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att införa barnets bästa som ett självständigt rekvisit vid 
prövning av upphörande av vård i familjehem enligt lagen med särskilda be-
stämmelser om vård av unga (LVU). Socialutskottets direktiv till utredningen 
återfinns i sin helhet i bilaga 1.  

4.1 Uppdraget i korthet  
Socialutskottet konstaterar i direktiven att samhället har ett stort ansvar för 
utsatta barn och unga. Detta ansvar är särskilt tydligt i fråga om barn och unga 
som befinner sig i samhällets vård. Enligt barnkonventionen, som sedan den 
1 januari 2020 har ställning som lag, har Sverige en skyldighet att tillgodose 
ett barns rättigheter. Detta innebär bland annat en skyldighet att vidta åtgärder 
för att skydda barn och barns rätt att uttrycka sina åsikter. Enligt utskottet är 
det angeläget att stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och 
unga som tvångsvårdas enligt LVU.  

I direktiven konstaterar socialutskottet även att tryggheten och stabiliteten 
för långsiktigt placerade barn måste öka. Eftersom det rör sig om tvångsvård 
är det, enligt utskottet, av stor vikt att regleringen på området är tydlig och 
svarar mot högt ställda krav på rättssäkerhet.  

Av direktiven framgår vidare att flera utredningar har övervägt hur princi-
pen om barnets bästa kan stärkas i samband med bedömningen av om vård 
enligt LVU ska upphöra. Detta har dock, trots övervägande positiv remisskri-
tik, inte lett till någon ändrad lagstiftning.  

Socialdepartementet presenterade i februari 2021 sin promemoria Barnets 
bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7). Socialdepartementet föreslog 
vissa ändringar i lagen men ansåg inte att barnets bästa ska föras in som ett 
självständigt rekvisit vid vårdens upphörande. Socialdepartementets förslag 
återfinns numera i en lagrådsremiss.1  

Med hänsyn till vikten av att en ny reglering inom området stärker barn-
rättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga ansåg socialutskottet 
att ytterligare ett uppdrag bör ges. Syftet med ett sådant uppdrag är enligt ut-
skottet att analysera frågorna och ta fram lagförslag om barnets bästa som 
självständigt rekvisit när fråga är om vård enligt LVU ska upphöra.  

Mot denna bakgrund fick utredaren i uppdrag att  

• göra en fördjupad analys av det förslag som Utredningen om tvångsvård 
för barn och unga lämnade i sitt slutbetänkande (SOU 2015:71) om att 

 
1 Lagrådsremiss från den 3 februari 2022, Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex 
lilla hjärtat. 
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barnets bästa ska vara ett självständigt rekvisit vid prövningen av om vård 
enligt 2 § LVU i familjehem ska upphöra  

• analysera konsekvenserna för ärendehanteringen i socialnämnden och för-
farandet vid domstol 

• analysera remisskritiken  
• överväga och lämna förslag på hur en reglering bör utformas som innehål-

ler barnets bästa som ett självständigt rekvisit vid prövningen av om vård 
enligt 2 § LVU i familjehem ska upphöra 

• lämna övriga nödvändiga författningsförslag.  

Av direktiven framgår även att utredaren ska ta del av den norska, danska och 
finska lagstiftningens bestämmelser på området. Utredaren ska också ta del av 
och analysera det förslag som lämnats av Socialdepartementets särskilda utre-
dare.  

4.2 Vårt arbete  
Vi påbörjade vårt arbete i augusti 2020. Under arbetets gång har sex samman-
träden med utredningens experter hållits.  

Vi har utifrån olika frågeställningar hämtat in information och synpunkter 
från en rad aktörer. Utifrån ett antal frågeställningar har utredningen genom-
fört möten med företrädare för Unicef och frivilligorganisationer, advokater 
vid Sveriges advokatsamfund, företrädare för socialtjänster i västsvenska 
kommuner, domare vid förvaltningsrätten i Göteborg, företrädare för Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) och forskare vid Karlstads respektive Göte-
borgs universitet. Under mötet med frivilligorganisationerna var Rädda Bar-
nen, Barnens Rätt i Samhället (Bris) och Barnrättsbyrån samt även Unicef re-
presenterade. Vi har också, med Barnrättsbyråns förtjänst, samtalat med två 
ungdomar som båda har erfarenhet av vård enligt LVU. Vi vill särskilt tacka 
dessa ungdomar för att de ville dela med sig av sina erfarenheter.  

Under arbetets gång har vi samrått med utredningen Barn och unga i sam-
hällets vård (S 2021:06). I övrigt har utredningen hållit sig informerad om och 
beaktat relevant arbete som pågår inom Regeringskansliet.  

En del av vårt uppdrag har bestått i att ta del av den norska, finska och 
danska barnavårdslagstiftningen. För att kunna göra detta har det varit nöd-
vändigt att ta fram relevant underlag, vilket bibliotekarier vid Riksdagsbiblio-
teket har hjälpt oss med.  

4.3 Avgränsningar 
Aktörernas uppgifter 
Vi har hämtat in och efterfrågat uppgifter och synpunkter från ett begränsat 
antal personer som arbetar praktiskt med frågor som rör LVU. Syftet med våra 
möten och samtal med dessa aktörer har varit att få del av deras erfarenheter 
från den faktiska tillämpningen, deras uppfattning om vilka brister nuvarande 
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lagstiftning har samt synpunkter på hur en ändrad lagstiftning skulle kunna se 
ut och vad den borde innehålla.  

Övriga författningsförslag  
Utredningsarbetet har i huvudsak bedrivits med utgångspunkten att vi ska 
lämna ett förslag på en bestämmelse som möjliggör att hänsyn kan tas till bar-
nets bästa i samband med att vård enligt LVU upphör. Vårt uppdrag har varit 
förhållandevis begränsat även om direktiven medger att vi lämnar övriga nöd-
vändiga författningsförslag.  

De övriga författningsförslag som lämnas i utredningen är de som vi bedö-
mer har ett omedelbart samband med det huvudsakliga förslaget om vårdens 
upphörande. Vi har, vare sig utifrån direktivens omfattning eller utifrån tids-
fristen, inte haft möjlighet att utreda behovet av ytterligare författningsförslag.  

4.4 Utredningens disposition  
Utredningen inleds med en sammanfattning, en lättläst sammanfattning och 
författningsförslag. Härefter består utredningens två följande kapitel av inle-
dande texter och bakgrund. I kapitel 5 finns en översiktlig beskrivning av re-
gelverken om placerade barn – från ansökan om vård till vårdens upphörande. 
Den sociala barnavårdslagstiftningen har varit föremål för översyn vid ett fler-
tal tillfällen. I kapitel 6 redogörs för tidigare utredningar och den remisskritik 
som utredningarnas förslag har fått. Den norska, finska och danska lagstift-
ningen beskrivs översiktligt i kapitel 7. I kapitel 8 redogörs för ett urval av 
artiklar ur barnkonventionen som vi har bedömt är särskilt relevanta för utred-
ningen. I kapitlet finns också en beskrivning av Europakonventionen, särskilt 
artikel 8. I nästkommande tre kapitel – kapitel 9–11 – finns våra analyser, 
överväganden och förslag. I kapitel 12 finns kommentarer till författningsför-
slagen. Utredningens avslutande kapitel består av en källförteckning. 

Till utredningen bifogas ett särskilt yttrande och en bilaga med utredning-
ens direktiv.  
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5 Barn i samhällets vård – gällande rätt  

5.1 Inledning 
När ett barn vårdas genom samhällets försorg sker det med stöd av social-
tjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, eller lagen (1990:52) med särskilda be-
stämmelser om vård av unga, förkortad LVU. Den avgörande skillnaden mel-
lan vilken lag som tillämpas är om vården sker med eller utan samtycke från 
vårdnadshavarna, och i vissa fallet barnet eller den unge. Vården kan ske an-
tingen i det egna hemmet eller genom en placering utanför hemmet. En place-
ring enligt LVU inleds dock alltid utanför det egna hemmet (11 § andra stycket 
LVU).  

Den 1 november 2020 pågick det 17 466 placeringar för vård utanför hem-
met med stöd av SoL eller LVU. De allra flesta var placerade på frivillig väg, 
det vill säga med stöd av SoL. Majoriteten av de som var placerade var över 
15 år och de flesta var pojkar.2  

Det är de kommunala socialnämnderna, och deras förvaltning socialtjäns-
ten, som har det yttersta ansvaret för att skydda barn och unga. En socialnämnd 
kan dels besluta att ett barn ska vårdas med stöd av SoL, dels ansöka om att 
ett barn ska vårdas med stöd av LVU. Det är däremot en förvaltningsrätt som 
beslutar om ett barn ska vårdas med stöd av LVU. Vid mer akuta situationer 
kan en socialnämnd eller en särskild ledamot i nämnden, under vissa förutsätt-
ningar, besluta om ett omedelbart omhändertagande med stöd av 6 § LVU. I 
praktiken är det inte ovanligt att en socialnämnd beslutar om ett omedelbart 
omhändertagande som därefter underställs förvaltningsrätten för prövning i 
enlighet med 7 § LVU.  

Utredningens uppdrag avser tvångsvårdens upphörande. För att bestämmel-
serna om vårdens upphörande ska bli begripliga är en allmän redogörelse för 
gällande rätt vid tillämpningen av SoL och LVU nödvändig. Redogörelsen är 
inte fullständig utan ska snarare förstås som en pedagogisk sammanfattning 
för att underlätta den fortsatta läsningen.  

5.2 Rättsliga utgångspunkter  
Återföreningsprincipen  
Intentionen i LVU och SoL är att barn ska återförenas med sina föräldrar när 
syftet med vården har uppnåtts. Den vård som ges utanför barnets eller den 
unges hem ska ingå som en del i en samlad behandling med syftet att så långt 
som möjligt skapa förutsättningar för barnet eller den unge att återknyta ge-
menskapen med familjen under trygga förhållanden. Återföreningsprincipen 
kommer främst till uttryck i bestämmelserna om att en socialnämnd 

 
2 Socialstyrelsen, Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2020. 
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regelbundet ska överväga respektive ompröva om vården fortfarande behövs 
(se 6 kap. 8 § första stycket SoL och 13 § första stycket LVU).  

Det kan samtidigt konstateras att kontinuitet och stabilitet i samhällsvården 
alltmer lyfts fram som ett övergripande mål vid sidan av återföreningsprinci-
pen. Detta syns till exempel i bestämmelserna om vårdnadsöverflyttning till 
familjehemsföräldrarna (se 6 kap. 8 § föräldrabalken) och en socialnämnds 
skyldighet att överväga en sådan överflyttning när barnet har varit placerat i 
samma familjehem under minst tre år (se 6 kap. 8 § andra stycket SoL och 
13 § tredje stycket LVU). 

Återföreningsprincipen kommer också till uttryck i Europadomstolens 
praxis. Där framgår till exempel att familjeåterförening ska ske så snart som 
möjligt när ett barn vårdas utanför det egna hemmet och att sådan vård ska ses 
som en temporär åtgärd som ska avbrytas så snart omständigheterna tillåter 
det.3  

Kontakten med hemmiljön 
En grundläggande princip vid vård i familjehem eller i hem för vård eller bo-
ende (HVB) är att vården bör utformas så att den främjar barnets samhörighet 
med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön (6 kap. 1 § 
tredje stycket SoL). Förutom principerna om närhet och bibehållen kontakt 
med hemmiljön, som kommer till uttryck i nyss nämnda bestämmelse, får prin-
cipen genomslag genom att en socialnämnd enligt 6 kap. 5 § SoL i första hand 
ska överväga möjligheterna till placering i barnets nätverk, s.k. närståendepla-
cering.  

Socialnämndens ansvar för att ge stöd till föräldrarna  
Av 6 kap. 7 § 4 SoL framgår att en socialnämnd, såvitt avser de barn som 
vårdas i ett familjehem, ett jourhem, ett annat enskilt hem eller ett HVB ska 
lämna vårdnadshavarna och föräldrarna råd, stöd och annan hjälp som de be-
höver. Bestämmelsen gäller enbart föräldrar till barn under 18 år.  

5.3 Frivillig vård med stöd av SoL 
En socialnämnd har ett ansvar för att verka för att barn och unga växer upp 
under trygga och goda förhållanden. En socialnämnd ska också i nära samar-
bete med hemmen sörja för att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynn-
samt får det skydd och stöd som de behöver och, om barnets eller den unges 
bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet (5 kap. 1 § 1 och 
8 SoL).  

Insatser med stöd av SoL ska bygga på respekt för människors självbestäm-
manderätt och integritet (1 kap. 1 § tredje stycket SoL). Socialtjänstens 

 
3 Strand Lobben m.fl. mot Norge, paragraferna 202–213. 



BARN I SAMHÄLLETS VÅRD – GÄLLANDE RÄTT  
 

45 

insatser för ett barn kräver därför samtycke från barnets vårdnadshavare och i 
vissa fall barnet. Om vårdnadshavarna och i vissa fall barnet inte samtycker 
till behövliga insatser ska socialnämnden överväga om barnet har behov av 
vård enligt tvångslagstiftningen i LVU.  

Av 1 kap. 2 § SoL framgår socialtjänstens skyldighet att iaktta ett barnrätts-
perspektiv i utredningar, beslut, planeringar och uppföljningar. Av bestämmel-
sen framgår att barnets bästa särskilt ska beaktas vid åtgärder som rör barn 
samt att vad som är bäst för barnet ska vara avgörande vid beslut eller andra 
åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn. 

Den 1 november 2020 pågick det knappt 12 000 placeringar med vård ut-
anför hemmet med stöd av SoL, vilket motsvarar nästan 70 procent av samtliga 
pågående insatser det angivna datumet. För de barn och unga som vårdades 
med stöd av SoL var drygt 8 500 placerade i ett familjehem.4  

5.4 Vård med stöd av LVU 
Lagens tillämpningsområde 
För att LVU ska vara tillämplig måste tre förutsättningar vara uppfyllda. 

1. Ett missförhållande ska föreligga med anknytning till den unges hemmiljö 
(2 § LVU, de s.k. miljöfallen) eller till den unges eget beteende (3 § LVU, 
de s.k. beteendefallen)  

2. missförhållandet ska medföra att det finns en påtaglig risk för att den unges 
hälsa eller utveckling skadas 

3. behövlig vård kan inte ges på frivillig väg.  

Miljöfallen 
Enligt 2 § LVU ska vård beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk miss-
handel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhål-
lande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling 
skadas. Bestämmelsen syftar till att ge de sociala myndigheterna rättsliga för-
utsättningar för att skydda barn från faror eller missförhållanden som en vård-
nadshavare eller någon annan i barnets närhet orsakar.5 Problem hos föräld-
rarna kan dock i sig inte leda till ett omhändertagande med stöd av bestämmel-
sen. Den avgörande frågan är de följder som problemet för med sig för barnet.6  

När det kommer till fysisk misshandel ska nämnden göra en självständig 
bedömning av ett barns behov av skydd och stöd och behöver inte avvakta 
eller ta hänsyn till resultatet av en eventuell polisutredning. I nämndens upp-
gift ligger att göra en helhetsbedömning av barnets situation samt vidta de åt-
gärder som behövs för att skydda barnet och ge nödvändig vård oberoende av 
om en polisutredning leder till åtal och fällande dom eller inte.7 Ett ingripande 
 
4 Socialstyrelsen, Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2020. 
5 HFD 2014 ref. 23. 
6 Prop. 1989/90:28 s. 62 f. och 107 f. samt HFD 2011 ref. 6. 
7 Socialstyrelsen, LVU-handbok för socialtjänsten, s. 61 f.  
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med stöd av LVU förutsätter inte att ett barn redan har blivit utsatt för miss-
handel. Ett tvångsingripande kan ske även för att förhindra att barnet utsätts 
för våld.8  

Psykisk misshandel är svårare att upptäcka eftersom den ofta inte syns utåt 
på samma sätt som fysisk misshandel. Det kan också vara svårt att definiera 
psykisk misshandel. Av förarbetena framgår att det inte är fråga om enskilda 
händelser utan om en relation och ett förhållningssätt som bland annat hindrar 
utvecklingen av en positiv självbild hos barnet. Det kan vara fråga om brister 
i hänsynen till barnets behov och i insikten om vad ett barn är eller att barnet 
eller den unge utsätts för psykiskt lidande genom systematiska kränkningar, 
nedvärdering eller terrorisering.9 Vidare kan barn eller unga som växer upp 
under hot från sin familj också anses utsatta för psykisk misshandel. I förarbe-
tena till lagen anges att det till exempel gäller flickor som växer upp i familjer 
med starkt patriarkala värderingar och vars utveckling hindras genom hot från 
i första hand manliga släktingar.10 Hedersrelaterat våld och förtryck kan natur-
ligtvis drabba även pojkar som till exempel inte accepterar att medverka i he-
dersförtryck eller pojkar som får olika problem med exempelvis kriminalitet 
eller drogmissbruk eller psykiska problem.11 

Med begreppet ”otillbörligt utnyttjande” avses i första hand att någon av 
föräldrarna utnyttjar ett barn sexuellt. Det kan också vara fråga om att barnet 
utnyttjas av en förälder eller, med föräldrarnas goda minne, i pornografiskt 
syfte.12 Ett barn kan vidare utnyttjas otillbörligt om han eller hon tvingas att 
utföra ett alltför ansträngande kroppsarbete eller om en förälder lägger på bar-
net ett så stort självständigt ansvar för föräldern eller ett syskon att det medför 
en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas.13 Ett otillbörligt 
utnyttjande behöver inte vara ett medvetet agerande från förälderns sida, utan 
det kan bero på att han eller hon inte kan ta tillräckligt ansvar för hemmet eller 
inte inser vad som krävs av en vuxen person. Det kan då ske ett rollbyte i 
familjen där barnet övertar föräldrarollen. Ett sådant förhållande är inte ovan-
ligt i missbrukarfamiljer.14  

Med brister i omsorgen avses situationer då ett barn utsätts för vanvård. Det 
kan till exempel röra sig om att barnet allvarligt missköts i fråga om hygien, 
kläder eller mat, att den materiella omsorgen om barnet brister allvarligt så att 
barnets hälsa äventyras eller att tillsynen eftersätts så att barnet inte får det 
skydd som är nödvändigt med hänsyn till hans eller hennes ålder.15  

Brister i omsorgen kan också vara orsakade av att vårdnadshavarna har 
egna problem, såsom missbruk eller en psykisk störning. Av Högsta 

 
8 RÅ 2008 ref. 55. 
9 Prop. 1989/90:28 s. 107. 
10 Prop. 2002/03:53 s. 82.  
11 SOU 2015:71 s. 293 f. 
12 Socialstyrelsen, LVU – handbok för socialtjänsten, s. 68. 
13 Prop. 1989/90:28 s. 107. 
14 SOU 2015:71 s. 294. 
15 Prop. 1989/90:28 s. 65. 
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förvaltningsdomstolens praxis framgår dock att en vårdnadshavares egna pro-
blem inte ensamt kan ligga till grund för att ge ett barn vård enligt LVU.16 

Den avslutande formuleringen – något annat förhållande i hemmet – avser 
att täcka alla de situationer i hemmet som kan medföra att det finns en påtaglig 
risk för att den unges hälsa eller utveckling kan skadas. Det kan vara fråga om 
förhållanden där en förälder inte alls knyter an till sitt barn eller där föräldern 
lever i en sjuklig symbios med barnet.17 Vidare kan en tillräckligt allvarlig 
konflikt mellan barn och föräldrar eller en djup motvilja eller rädsla hos barnet 
självständigt utgöra grund för vård enligt LVU.18 

Risken för att bli bortgift mot sin vilja lyfts inte upp i förarbetena som ett 
skäl för omhändertagande enligt bestämmelsen. Enligt Socialstyrelsens all-
männa råd kan dock planer på att gifta bort den unge mot hans eller hennes 
vilja i ett annat land utgöra grund för vård enligt LVU.19  

Den 1 november 2020 pågick 5 684 placeringar med stöd av LVU, varav 
4 411 stycken med stöd av 2 § LVU.20 När barn är placerade med stöd av LVU 
är det således vanligast att det beror på sådana förhållanden i barnets hemmiljö 
som framgår av 2 § LVU.  

Beteendefallen 
Enligt 3 § LVU ska vård beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveck-
ling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande 
medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. 
Det finns också bestämmelser som gör att de som har dömts till sluten ung-
domsvård i vissa fall kan få vård med stöd av LVU.  

Med uttrycket beteende avses närmast en persons sätt att uppföra sig eller 
uppträda.21 Varje beteende som innebär att den unge utsätter sin hälsa för risk 
att skadas ska dock inte leda till vård. Det är till exempel inte tillräckligt att 
den unge håller på med en våghalsig sport för att vård ska ges.22 Det är vidare 
bara den unges eget vårdbehov som får ligga till grund för LVU. Intresset av 
exempelvis samhällsskydd eller skydd för den unges familj är i sig inte till-
räckligt för vård enligt lagen.23  

Vård med stöd av LVU får som utgångspunkt ges till den som är under 18 
år. Vård med stöd av 3 § LVU kan även ges till den som har fyllt 18 år men 
inte 20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga 
förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan antas att 
behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke.24  

 
16 RÅ 1985 2:46 I och II, RÅ 1995 ref. 46 och RÅ 2003 not. 102.  
17 Prop. 1989/90:28 s. 107 f. 
18 RÅ 1990 ref. 37 och HFD 2012 not. 31.  
19 Socialstyrelsen, LVU – handbok för socialtjänsten, s. 67. 
20 Socialstyrelsen, Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2020. 
21 Prop. 1989/90:28 s. 67. 
22 HFD 2015 ref. 7. 
23 Prop. 1979/80:1 Del A s. 583. 
24 1 § tredje stycket LVU. 
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Påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas  
För tillämpningen av 2 och 3 §§ LVU krävs att det på grund av missförhållan-
dena finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Vad 
som står i fokus är därmed inte om det finns ett missförhållande relaterat till 
den unges miljö eller till den unges beteende. Avgörande är vilka konsekven-
ser dessa missförhållanden får för den unges hälsa eller utveckling.25  

I uttrycket påtaglig risk ligger att det inte ska vara fråga om någon ringa, 
övergående eller mindre betydande risk för skada. Det ska gå att konstatera att 
risken för skada har en sådan inverkan på barnets hälsa eller utveckling att 
barnet har ett tydligt vårdbehov. Det krävs alltså konkreta omständigheter som 
talar för risk för skada.26 I rättsfall som rör riskbedömningen konstateras att 
avlägsna eller hypotetiska risker inte kan läggas till grund för vård.27 Det ska 
dock läggas vikt vid att lagstiftningens syfte är att vara ett skydd för barn i fall 
där allvarliga konsekvenser kan bli följden av en felaktig bedömning, såsom 
vid hot om allvarligt våld mot barnet.28 

Vården kan inte ges på frivillig väg  
Enligt 1 § LVU ska insatser inom socialtjänsten för barn och unga göras i sam-
förstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare. Om insatser kan 
ges genom frivilliga lösningar är LVU i princip inte tillämplig. LVU ska end-
ast tillämpas om det kan antas att vårdnadshavaren eller den unge när han eller 
hon fyllt 15 år inte samtycker till frivillig vård. Samtyckeskravet innebär att 
de barn och unga som blir föremål för tvångsvård inte nödvändigtvis har det 
”sämre” än barn som placeras utanför hemmet med stöd av SoL. Det handlar 
i stället om att vårdnadshavaren eller den unge motsätter sig den planerade 
vården.29  

Så som bestämmelsen i 1 § LVU är formulerad kan lagen tillämpas även 
om ett formellt samtycke faktiskt finns. Det kan handla om att det finns risk 
att samtycket återkallas, att samtycket är villkorat, att samtycket inte avser hela 
den planerade vården, att vårdnadshavaren befaras ingripa i vården på ett stö-
rande sätt eller att vårdnadshavaren undandrar sig samarbete med socialnämn-
den.30  

Förfarandet när barnet är placerat  
Ett beslut om vård enligt LVU innebär att barnet behåller sina föräldrar som 
vårdnadshavare. Deras bestämmanderätt över barnet begränsas i den omfatt-
ning som behövs för att vården ska kunna genomföras. Det är exempelvis so-
cialnämnden som bestämmer var barnet ska placeras (11 § LVU).  

 
25 SOU 2015:71 s. 311 fotnot 84 med däri gjorda hänvisningar.  
26 Prop. 1989/90:28 s. 108. 
27 RÅ 2009 ref. 64. 
28 RÅ 2008 ref. 55.  
29 SOU 2015:71 s. 319. 
30 Lönnheim, Lexino, kommentaren till 1 § LVU. 
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Barnet kan antingen placeras i ett familjehem, i ett hem för vård eller bo-
ende (s.k. HVB), i ett stödboende eller i ett hem som Statens institutionssty-
relse ordnar (SiS-hem). Det vanligaste är att barn placeras i ett familjehem.31 
Ett familjehem kan antingen vara hos en närstående till barnet, såsom mor- 
och farföräldrar, moster, farbror eller liknande, eller hos en familj som är 
okänd för barnet. En socialnämnd ska i första hand utreda om barnet kan pla-
ceras hos en närstående (6 kap. 5 § SoL). Det är dock förhållandevis ovanligt 
att barn är placerade hos en närstående. Den 1 november 2020 pågick 5 605 
placeringar i familjehem med stöd av LVU. Av dessa pågick 431 stycken hos 
närstående till barnet.32  

Under tiden ett barn är placerat ska socialtjänsten, genom en särskilt utpe-
kad socialsekreterare, noga följa vården bland annat genom regelbundna besök 
i barnets hem och samtal med vårdnadshavarna (6 kap. 7 b och c §§ SoL). Den 
övergripande principen vid vård enligt LVU är att barnet ska återförenas med 
sina vårdnadshavare. Barnet har, i detta syfte, inte sällan rätt till umgänge med 
sin vårdnadshavare under tiden han eller hon är placerad.  

I en socialnämnds ansvar ingår att bevaka att vården inte pågår längre än 
nödvändigt. För att nämnden ska hålla sig informerad om hur vården går och 
kunna avsluta vården när den inte längre behövs ska nämnden regelbundet 
överväga eller ompröva vården. Om barnet vårdas med stöd av 2 § LVU, det 
vill säga på grund av brister i omsorgen eller förhållanden i hemmet, ska soci-
alnämnden överväga om vården fortfarande behövs (13 § första stycket LVU). 
Vårdas barnet med stöd av 3 § LVU, det vill säga på grund av barnets eget 
beteende, ska socialnämnden ompröva om vården fortfarande behövs (13 § 
andra stycket LVU). Ett barn kan vårdas med stöd av både 2 och 3 §§ LVU. I 
så fall ska vården både övervägas och omprövas, vilket lämpligen sker vid 
samma tillfälle.33  

Ett övervägande innebär inte att vården formellt omprövas utan fungerar 
som en information till nämnden. Det fattas därför inget beslut. Ett övervä-
gande går alltså inte att överklaga. Det har inte ansetts motiverat att i miljöfal-
len göra en obligatorisk prövning av vården var sjätte månad då det kan skapa 
oro och otrygghet för barnet, vårdnadshavare och eventuella familjehemsför-
äldrar. Övervägandena kan därför ske utan att berörda parter underrättas om 
det, och det skriftliga materialet som redovisas för nämnden behöver inte kom-
municeras med parterna. Det finns dock ingenting som hindrar att nämnden 
informerar parterna om övervägandet. Den information som nämnden tar del 
av i samband med övervägandet kan leda till att nämnden behöver ta upp frå-
gan om vårdens inriktning och utformning eller frågan om upphörande av vård 
till en formell prövning. Vid en prövning av vårdens upphörande behöver 
nämnden inleda en utredning och fatta ett beslut. Vid ett sådant förfarande är 
förvaltningslagens (2017:900) bestämmelser om utredning, partsinsyn, 

 
31 Socialstyrelsen, Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2020. 
32 Socialstyrelsen, Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2020. 
33 JO dnr 2099-2011.  
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kommunikation med mera tillämpliga. Detsamma gäller om nämnden exem-
pelvis anser att ett barn behöver omplaceras.34  

Syftet med övervägandet är att ge socialnämnden underlag för att kunna 
följa upp att barnet får god vård och för att främja långsiktiga och stabila lös-
ningar. Huvudregeln är att vården ska inriktas på en återförening för barnet 
med hans eller hennes föräldrar, i de fall det är lämpligt. Därmed behöver 
nämnden kontrollera hur man har lyckats upprätthålla kontakten mellan för-
äldrarna och deras barn samt vilken hjälp och vilket stöd barnet har fått. Även 
om vården inriktas på en återförening är detta inte alltid möjligt. Nämnden kan 
bedöma att en återförening inte är till barnets bästa utifrån behovet av en stabil 
och trygg uppväxt.35 

Omprövningen – som ska ske i beteendefallen – är å andra sidan ett formellt 
förfarande som ska mynna ut i ett överklagbart beslut. Omprövningen ska avse 
frågan om de omständigheter som gjorde vården nödvändig fortfarande före-
ligger och om vården även fortsättningsvis behöver ges med stöd av LVU. Det 
är den unges behandlingsbehov som ska bestämma hur länge vården ska be-
stå.36 

Varken i lag eller förarbeten sägs något om konsekvenserna av en utebliven 
omprövning. Att en omprövning uteblir innebär inte att vården automatiskt 
upphör.37 Detta är en förhållandevis betydande skillnad i jämförelse med 
tvångsvård av vuxna, såsom vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbru-
kare, förkortad LVM, eller lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, för-
kortad LPT, där vården automatiskt upphör om en förnyad ansökan respektive 
ansökan om medgivande inte görs inom rätt tid (20 § LVM och 28 § LPT).  

Vårdens upphörande 
Ett beslut om vård med stöd av LVU har ingen tidsgräns, bortsett från att vår-
den upphör när barnet fyller 18 år om han eller hon är placerad med stöd av 
2 § LVU eller när den unge fyller 21 år om han eller hon är placerad med stöd 
av 3 § LVU. För att en placering enligt LVU ska upphöra på annat sätt krävs 
att socialnämnden, vårdnadshavaren eller i vissa fall barnet tar initiativ till att 
så ska ske. Detta kan ske genom att socialnämnden, efter ett övervägande eller 
en omprövning, kommer fram till att vården inte längre behövs. Vårdnadsha-
varen kan göra en s.k. hemtagningsbegäran. Ett barn över 15 år kan begära att 
vården ska upphöra. Möjligheten att göra en sådan begäran finns inte reglerad 
i lag men har utarbetats i praxis och innebär att nämnden prövar om vården 
ska upphöra. En nämnds beslut om att vården inte ska upphöra kan sedan över-
klagas till förvaltningsrätten.  

Vården om ett barn med stöd av LVU kan upphöra genom att barnet kan 
återförenas med sina föräldrar, att familjehemsföräldrarna förordnas som 

 
34 Socialstyrelsen, LVU – handbok för socialtjänsten, s. 209 f.  
35 Socialstyrelsen, LVU – handbok för socialtjänsten, s. 212 f.  
36 Socialstyrelsen, LVU – handbok för socialtjänsten, s. 213 f.  
37 Socialstyrelsen, LVU – handbok för socialtjänsten, s. 215. 
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särskilt förordnade vårdnadshavare genom en vårdnadsöverflyttning eller att 
barnet adopteras av sina familjehemsföräldrar eller någon annan. I samband 
med vårdens upphörande är även bestämmelserna om flyttningsförbud av in-
tresse.  

Bestämmelsen om vårdens upphörande finns i 21 § LVU. Där framgår att 
en socialnämnd ska besluta att vården ska upphöra när den inte längre behövs. 
Hur en sådan bedömning ska ske framgår dock inte av bestämmelsen och för-
arbetena är knapphändiga. I förarbetena anges att vården ska förklaras avslutad 
så snart det inte längre finns behov av att utöva de särskilda befogenheter som 
lagen ger en socialnämnd.38  

Rättspraxis ger lite mer ledning i frågan. Högsta förvaltningsdomstolen har 
konstaterat att vården ska upphöra när det inte längre finns något behandlings-
behov.39 Om barnet är placerat med stöd av 2 § LVU har domstolen uttalat att 
en bedömning ska göras av risken för att barnet, om vården skulle upphöra, 
återigen utsätts för de missförhållanden som ledde till att vård inleddes.40 Det 
framgår vidare att det inte behöver vara visat att föräldern är orsaken till att 
barnet har ett aktuellt vårdbehov. För att vården i ett visst fall ska bestå får det 
anses vara tillräckligt att det objektivt sett finns en påtaglig risk för barnets 
hälsa eller utveckling samt att risken är att hänföra till något förhållande i bar-
nets hem.41  

Av ett flertal avgöranden från kammarrätter framgår att de förhållanden 
som ledde fram till vården, liksom barnets vårdbehov, ska ha upphört för att 
vården ska kunna upphöra. Förändringarna ska vara av varaktig och genom-
gripande karaktär. Det ska inte heller ha tillkommit några andra missförhål-
landen än de ursprungliga som kan utgöra skäl för fortsatt vård. Av kammar-
rättsavgörandena framgår vidare att föräldrarnas aktuella omsorgsförmåga är 
en central del av bedömningen. Det kan vara så att de har genomgått en positiv 
utveckling men fortfarande har en sådan bristande insikt i sin omsorgsförmåga 
att vården behöver bestå. En förälder kan till exempel behöva ta emot mer stöd 
och behandling i sin föräldraroll, bearbeta det som har skett eller kunna visa 
att han eller hon förmår att sätta barnets behov före sina egna. När vården har 
motiverats av missbruk är det av relevans hur lång tid drogfriheten har varat. 
För barn som har särskilda behov kan det vidare krävas att föräldrarna kan 
tillgodose och har tillräcklig insikt i barnets behov av stöd, även om förhållan-
dena i hemmet har förbättrats, för att vården ska kunna upphöra.42  

Av 1 § femte stycket LVU följer att vad som är bäst för den unge ska vara 
avgörande vid beslut enligt lagen. Högsta förvaltningsdomstolen har dock 
konstaterat att bestämmelsen i 1 § femte stycket LVU inte innebär att övervä-
ganden som enbart är relaterade till risken för skada vid en separation från ett 

 
38 Prop. 1979/80:1 s. 587. 
39 RÅ 1987 ref. 123.  
40 RÅ 2001 not. 107.  
41 RÅ 1990 ref. 97.  
42 Se till exempel Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 3581-18, Kammarrätten i Jönkö-
pings dom i mål nr 984-19, Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 3267-19 och Kammar-
rätten i Sundsvalls dom i mål nr 709-19. 
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familjehem ska vägas in i bedömningen av om vården ska upphöra. Det för-
hållandet att ett barn som omhändertagits känner oro inför att lämna familje-
hemmet och eventuellt kan ta skada av en förflyttning får beaktas vid en pröv-
ning av frågan om flyttningsförbud.43  

Sammanfattningsvis kan rättsläget beskrivas som att vården ska upphöra 
när de ursprungliga förutsättningarna för vård har upphört och förändringarna 
är av mer bestående natur.  

Vårdnadsöverflyttning  
Lagstiftarens intentioner är att barn ska återförenas med sina föräldrar när syf-
tet med vården har uppnåtts. Socialtjänsten har ett uttalat ansvar för att hjälpa 
föräldrarna att komma till rätta med de svårigheter som lett fram till att barnet 
placerats utanför hemmet. Det förekommer dock att det inte är möjligt att trots 
omfattande och långvariga insatser åstadkomma en återförening. Rätten har 
därför en möjlighet att utse familjehemsföräldrarna som särskilt förordnade 
vårdnadshavare åt ett barn som har varit placerat i samma familjehem i minst 
tre år. Vårdnadsöverflyttning kan komma i fråga både när det gäller barn som 
är placerade med stöd av SoL (6 kap. 8 § andra stycket) och med stöd av LVU 
(13 § tredje stycket). En socialnämnd ska överväga att ansöka om en vårdnads-
överflyttning när ett barn har varit placerat i tre år, och därefter årligen (13 § 
tredje stycket LVU).44 Ansökan prövas, till skillnad från andra frågor när det 
gäller tvångsvård av barn, av tingsrätten som första instans.  

För att vårdnaden om ett barn ska flyttas till familjehemsföräldrarna krävs 
att barnet stadigvarande har vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem än för-
äldrahemmet och att det är uppenbart att det är bäst för barnet att det rådande 
förhållandet får bestå och att vårdnaden flyttas över till den eller dem som har 
tagit emot barnet (6 kap. 8 § föräldrabalken). Sedan den 1 mars 2021 finns ett 
antal omständigheter uppräknade i bestämmelsen som socialnämnden ska ta 
hänsyn till när den överväger om en ansökan ska göras. Socialnämnden ska då 
särskilt beakta barnets och familjehemsföräldrarnas inställning till en vård-
nadsöverflyttning, barnets relation till familjehemsföräldrarna och deras för-
måga att tillgodose barnets behov av en trygg och god uppväxt, familjehems-
föräldrarnas inställning till och förmåga att tillgodose barnets behov av kon-
takt med sina föräldrar och andra närstående samt barnets relation till sina för-
äldrar (13 § fjärde stycket LVU). 

Syftet med bestämmelsen är att skydda ett barn som vistats i ett familjehem 
under flera år och rotat sig där från att ryckas upp från den invanda miljön. 
Barnet ska ha rotat sig i familjehemmet och där känna sådan stabilitet och ge-
menskap att han eller hon uppfattar hemmet som sitt eget. Det krävs inte att 
föräldrarna är olämpliga som vårdnadshavare för att bestämmelsen ska kunna 
tillämpas. Genom kravet på att det ska vara uppenbart bäst för barnet att 

 
43 HFD 2012 ref. 35. 
44 I lagrådsremissen den 3 februari 2022 Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla 
hjärtat föreslås att ett sådant övervägande ska ske när barnet har varit placerat i två år.  
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rådande förhållanden får bestå markeras dock bestämmelsens undantagskarak-
tär.45  

Följden av att familjehemsföräldrarna förordnas som särskilt förordnade 
vårdnadshavare åt barnet blir att de ansvarar som vårdnadshavare för barnet. I 
en vårdnadshavares ansvar ligger exempelvis att se till att barnet får omvård-
nad, trygghet och en god fostran (6 kap. 1 och 2 §§ föräldrabalken). Ett sådant 
förordnande innebär vidare att barnet inte längre är placerat med stöd av SoL 
eller LVU. Detta får till följd att det inte längre är socialnämnden som i första 
hand ansvarar för barnet utan att det åligger de särskilt förordnade vårdnads-
havarna att ansvara för barnets rätt till umgänge med sina föräldrar. Vidare kan 
hjälp eller stöd från socialtjänsten inte längre ges inom ramen för placeringen 
utan får ske genom en ansökan om insatser. När ett barn är placerat i ett famil-
jehem har hemmet rätt till ersättning.46 Om familjehemsföräldrarna utses som 
särskilt förordnade vårdnadshavare åt barnet får kommunen betala ut ersätt-
ning till hemmet, men det är inte längre en skyldighet för kommunen att göra 
så (6 kap. 11 § SoL).   

Det sker inte särskilt många vårdnadsöverflyttningar per år. Under 2020 
avslutades 319 placeringar med en vårdnadsöverflyttning, varav 128 stycken 
där barnet var placerat med stöd av LVU och 191 stycken med stöd av SoL.47  

I lagrådsremissen den 3 februari 2022, Barnets bästa när vård enligt LVU 
upphör – lex lilla hjärtat, föreslås att en socialnämnd ska överväga att ansöka 
om vårdnadsöverflyttning när ett barn har varit placerat i samma familjehem i 
två år. Enligt lagrådsremissen kan det medföra att fler fall kommer under en 
domstols prövning och att fler vårdnadsöverflyttningar kan komma till stånd i 
de fall när förutsättningarna är uppfyllda.  

Flyttningsförbud  
Enligt 24 § LVU får en förvaltningsrätt, efter ansökan av en socialnämnd, för 
viss tid eller tills vidare förbjuda den som har vårdnaden om en underårig att 
ta honom eller henne från ett enskilt hem om det finns en påtaglig risk för att 
den unges hälsa eller utveckling skadas om han eller hon skiljs från hemmet.  

Reglerna om flyttningsförbud har främst betydelse för frivilliga placeringar 
och privatplaceringar men kan även tillämpas i samband med vårdens upp-
hörande när barnet varit placerat med stöd av LVU. Flyttningsförbudet kan 
endast tillämpas i ett enskilt hem som inte är det egna. Bestämmelserna kan 
alltså inte tillämpas om barnet vårdas i ett HVB eller får en insats i form av 
stödboende. Det går inte heller att tillämpa bestämmelserna vid placering i ett 
jourhem.48 

Flyttningsförbudet syftar till att tillgodose barnets bästa när en separation 
från familjehemmet är skadlig för barnet. Det ska förhindra en hemtagning vid 

 
45 Prop. 1981/82:168 s. 39 f., NJA 1993 s. 666 och NJA 2014, s. 307. 
46 6 kap. 6 b § SoL, prop. 2012/13:10 s. 129 f., Socialstyrelsens handbok – placerade barn 
och unga, s. 171. 
47 Socialstyrelsen, Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2020. 
48 Socialstyrelsen, Placerade barn och unga, s. 297.  
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en olämplig tidpunkt eller alltför snabbt. Förbudet ger en socialnämnd möjlig-
het att förbereda barnets hemflyttning så att den kan ske så skonsamt som möj-
ligt.49 Genom Högsta förvaltningsdomstolens praxis följer att syftet med be-
stämmelsen är att säkerställa att barnets bästa tas till vara i situationer då barnet 
vistats lång tid i ett familjehem och hunnit få så starka band till detta hem att 
det måste ifrågasättas om inte barnet bör bo kvar där.50  

En övergående störning eller andra tillfälliga problem är inte tillräckliga 
skäl för att meddela ett beslut om flyttningsförbud. Ett flyttningsförbud får inte 
heller meddelas för ”säkerhets skull”, utan vårdnadshavaren måste ha uttryckt 
en avsikt att flytta barnet från familjehemmet. Grunden för flyttningsförbudet 
är att själva flyttningen är skadlig. Hemförhållandena hos vårdnadshavaren 
kan i sig vara utan anmärkning.51 

Vid bedömningen av om ett flyttningsförbud ska meddelas ska rätten be-
akta den unges ålder, utvecklingsgrad, egenskaper och känslobindningar. Den 
tid barnet har vårdats på annan plats än hos sina föräldrar, de levnadsförhål-
landen barnet har respektive skulle komma till samt föräldrarnas kontakter 
med barnet under den tid som de varit åtskilda bör också vägas in. En annan 
viktig faktor vid bedömningen är barnets egen vilja. Om barnet har fyllt 15 år 
bör hans eller hennes vilja inte frångås utan vägande skäl. Även yngre barns 
vilja bör beaktas.52 Enligt Socialstyrelsens allmänna råd bör barns vilja, om de 
har fyllt 12 år, inte frångås utan vägande skäl.53  

Meningen är att ett flyttningsförbud ska vara en temporär åtgärd. En soci-
alnämnd ska minst en gång var tredje månad överväga om ett flyttningsförbud 
fortfarande behövs (26 § LVU). När vårdnadshavaren eller den unge, om han 
eller hon har fyllt 15 år, begär att ett flyttningsförbud som gäller tills vidare 
ska upphöra ska nämnden pröva frågan. Ett sådant beslut kan överklagas.54  

Adoption  
Ett beslut om vård enligt LVU eller SoL kan också avslutas genom att famil-
jehemsföräldrarna eller någon annan adopterar barnet. Bestämmelserna om 
adoption finns i 4 kap. föräldrabalken. För att en adoption av ett barn ska 
komma till stånd krävs bland annat att vårdnadshavarna, och barn som har fyllt 
tolv år, samtycker till adoptionen (4 kap. 7 och 8 §§ föräldrabalken). En ad-
option får till följd att barnet ses som adoptivföräldrarnas barn och inte som 
barn till sina tidigare föräldrar samt att adoptivföräldrarna blir vårdnadshavare 
för barnet (4 kap. 21 § föräldrabalken).  

Det är ovanligt att barn som är placerade med stöd av SoL eller LVU adop-
teras. Under 2020 avslutades tio placeringar genom adoption.55  

 
49  Socialstyrelsen, Placerade barn och unga, s. 89. 
50 HFD 2011 ref. 13.  
51 Socialstyrelsen, Placerade barn och unga, s. 298 f. med ref. till RÅ 83 2:109.  
52 Prop. 1979/80:1 del A s. 451. 
53 Socialstyrelsen, Placerade barn och unga, s. 299. 
54 SOU 2015:71 s. 601. 
55 Socialstyrelsen, Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2020. 
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6 Tidigare utredningar och remisskritik  

Behovet av att stärka barnrättsperspektivet vid samhällsvård av barn och unga 
har varit föremål för översyn vid ett flertal tillfällen. Även möjligheterna att 
införa barnets bästa som en del av bedömningen av om vården enligt LVU ska 
upphöra har utretts vid ett par tillfällen sedan slutet av 1990-talet. Nedan re-
dogörs i korthet för några av utredningarna och i förekommande fall remissin-
stansernas kritik. 

6.1 Barnpsykiatrikommittén  
Kommittén – som lämnade två betänkanden, SOU 1997:8 och 1998:31 – ansåg 
att den svenska modellen med frivillighet och samförstånd enligt socialtjänst-
lagen samt barnets rätt till sina anhöriga var viktig att värna men att det fanns 
situationer då hänsynen till barnets bästa inte stämde överens med lagens in-
tentioner. Utredningen ansåg att barnets ställning vid långvariga familjehems-
placeringar borde utredas särskilt och att man då borde överväga möjligheterna 
till adoption eller annan permanent placering. Utredningen konstaterade vidare 
att införandet av en portalbestämmelse i SoL om att hänsyn ska tas till barnets 
bästa var ett uttryck för att ett starkare barnperspektiv bör anläggas vid bedöm-
ningen av när förhållandena är sådana att barnet kan flytta hem till sina föräld-
rar.56  

6.2 LVU-utredningen  
Utredningens förslag  
En särskild utredare fick 1999 i uppdrag att genomföra en översyn av LVU i 
syfte att stärka barnperspektivet och barnets rättigheter i lagen samt föreslå de 
ändringar som behövdes. Utredningen antog namnet LVU-utredningen och 
lämnade betänkandet Omhändertagen – Samhällets ansvar för utsatta barn och 
unga (SOU 2000:77).  

Utredningen tog ett tydligt avstamp i barnkonventionen och Europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen) 
och konstaterade att barnets rätt inte var tillräckligt stark i den dåvarande lag-
stiftningen. Mot den bakgrunden föreslogs bland annat att en ny portalparagraf 
skulle införas som innebar att barnets bästa skulle vara avgörande vid alla be-
slut enligt lagen. Utredningen föreslog vidare att en bestämmelse om barnets 
rätt att själv komma till tals skulle införas för att säkerställa barnets rätt att 
säga sin mening och få den respekterad.  

Utredningen konstaterade att socialnämnder i högre utsträckning borde an-
söka om vårdnadsöverflyttning, även om vårdnadshavaren inte lämnar sitt 

 
56 SOU 1998:31 s. 216. 
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samtycke, samt att möjligheten till adoption borde utredas för barn som place-
rats som spädbarn och fått hela sin känslomässiga tillhörighet till familjehem-
met. Vidare föreslogs att barn skulle kunna stanna i familjehem tills vidare 
med följden att det inte ska övervägas eller prövas om vården ska upphöra.  

När det gäller frågan om vårdens upphörande föreslog utredningen en be-
stämmelse som innebar att vården inte får upphöra om ett sådant beslut strider 
mot barnets bästa – trots att förutsättningarna för vård enligt 2 eller 3 § LVU 
inte längre är uppfyllda. Bedömningen skulle inte vara beroende av om de skäl 
som var vid handen när barnet placerades fallit bort. Det skulle vidare finnas 
utrymme för att koppla loss barnets situation från föräldrarnas och bedöma om 
det stämde överens med barnets bästa att återvända hem.  

Remisskritik  
Ett flertal remissinstanser var kritiska till förslaget och framförde bland annat 
att utredningens förslag var rättsosäkert för den unge, föräldrarna och familje-
hemsföräldrarna samt att förslaget skulle leda till tillämpningsproblem. Den 
föreslagna bestämmelsen om upphörande av vård enligt LVU skulle, enligt 
vissa remissinstanser, innebära att det infördes någon form av mellanting mel-
lan en ny grund för vård enligt lagen och en utvidgning av förutsättningarna 
för flyttningsförbud. Förslaget ansågs även strida mot de principer som LVU 
vilar på eftersom det inte borde komma i fråga att tvångsvårda ett barn om inte 
förutsättningarna för sådan vård är uppfyllda.  

Förslaget avvisades i den efterföljande propositionen som alltför långtgå-
ende. I stället förordades vårdnadsöverflyttning som ett sätt att skapa bättre 
möjligheter för kontinuitet och trygghet. År 2003 trädde en bestämmelse i kraft 
som innebär att socialnämnden ska överväga vårdnadsöverflyttning när ett 
barn har varit placerat i samma familjehem i tre år. Vid samma tillfälle infördes 
portalbestämmelsen i 1 § LVU som innebär att barnets bästa ska vara avgö-
rande vid beslut enligt lagen.  

6.3 Utredningen om tvångsvård för barn och unga  
Utredningens förslag 
Regeringen beslutade 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att 
göra en översyn av LVU. Utredningen lämnade 2015 slutbetänkandet Barns 
och ungas rätt vid tvångsvård – Förslag till ny LVU (SOU 2015:71).  

Utredningen ansåg att barnrättsperspektivet behövde stärkas i tvångsvården 
för barn och unga och att det därför krävdes en omarbetning av dåvarande 
LVU. När det gällde bestämmelserna om vårdens upphörande konstaterade 
utredningen att nuvarande regler innebär att två rättsprocesser kan uppstå, en 
som prövar föräldrarnas lämplighet och en som prövar om barnet tar skada av 
en hemflyttning (flyttningsförbud). Detta ansågs inte förenligt med ett barn-
rättsperspektiv och utredningen föreslog därför att en bestämmelse skulle föras 
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in i den nya LVU om att barnets bästa ska vara avgörande vid prövningen av 
om vård enligt nuvarande 2 § LVU ska upphöra. Vid bedömningen ska det 
fästas särskilt avseende vid barnets inställning, om barnet sedan låg ålder eller 
under lång tid vårdats i familjehemmet, barnets umgänge med och relation till 
vårdnadshavarna samt om barnet har en nära relation till familjehemsföräld-
rarna och en god förankring i den sociala miljön. Genom förslaget bedömde 
utredningen att det inte skulle finnas behov av ett flyttningsförbud i samband 
med att vård enligt LVU upphörde. Bestämmelserna om flyttningsförbud an-
sågs dock behöva finnas kvar för att förhindra skadliga hemtagningar av barn 
som är frivilligt placerade.  

Remisskritik  
Majoriteten av remissinstanserna var positiva till utredningens förslag att in-
föra barnets bästa som ett självständigt rekvisit vid bedömningen av om vård 
enligt LVU ska upphöra. Bland de remissinstanser som tillstyrkte förslaget 
framfördes, utöver det tydliga barnrättsperspektivet, att det innebär en möjlig-
het att undvika parallella och upprepade processer om upphörande av vård och 
flyttningsförbud.  

Bland de som avstyrkte förslaget bestod huvuddelen av kritiken i att försla-
get inte var tillräckligt rättssäkert och att möjligheten att beakta barnets bästa 
redan finns i nuvarande LVU. Flera remissinstanser såg vidare behov av för-
tydliganden samt ansåg att förslaget krävde ytterligare analys och utredning 
av förutsättningarna för tillämpningen i praktiken. Begreppet barnets bästa an-
sågs av vissa remissinstanser som alltför oprecist. Även om förslaget angav 
omständigheter att beakta vid bedömningen framfördes att det behövde för-
tydligas hur dessa ska vägas mot varandra.  

Riksdagens ombudsmän (JO), som avstyrkte förslaget, framförde i sin re-
misskritik bland annat att utredningens förslag skulle innebära en möjlighet 
för socialnämnden att fortsätta tvångsvården även när det inte finns förutsätt-
ningar för tvångsvård enligt 2 §. JO ifrågasatte vidare att det fanns ett behov 
av den reglering som utredningen strävade efter och framförde att det under 
alla förhållanden måste beaktas att det är fråga om tvångsvård och att en be-
stämmelse som rör sådan vård måste utformas på ett tydligt sätt. Förvaltnings-
rätten i Uppsala framförde att utredningens förslag skulle innebära en föränd-
ring i grunden av hela regelsystemet vid upphörande av vård och att beslut 
enligt LVU skulle kunna få mycket mer långtgående konsekvenser för barnet 
och vårdnadshavarna än vad som är fallet i dag.  

Förslaget fick även kritik för att det inte i tillräcklig mån innehöll ett när-
mare resonemang om vad förslaget kunde väntas få för konsekvenser för so-
cialtjänstens utredning om beredande av vård enligt LVU och för rättens be-
dömning i vårdfrågan. Slutligen efterlyste ett antal remissinstanser ett närmare 
resonemang om hur förslaget förhöll sig till Europakonventionen.  
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Lagändring  
Tvångsvårdsutredningens omfattande förslag till en ny LVU ledde inte till nå-
gon ny lag. Som en följd av utredningens förslag infördes bestämmelser i SoL 
om stödboende som en ny placeringsform för barn och unga i åldern 16–20 
år.57  

Därutöver infördes nya bestämmelser om de särskilda befogenheter SiS har 
att genomföra vården vid särskilda ungdomshem och LVM-hem.58  

6.4 Barnkonventionsutredningen  
Regeringen beslutade 2018 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att 
genomföra en kartläggning för att belysa hur svensk lagstiftning och praxis 
överensstämmer med FN:s barnkonvention. I november 2020 överlämnade ut-
redningen betänkandet Barnkonventionen och svensk rätt (SOU 2020:63).  

Utredningens bedömning var att svensk rätt till allra största del överens-
stämmer med barnkonventionen. Utredningen konstaterade att stadgandet i 1 § 
LVU om att barnets bästa ska vara avgörande vid beslut enligt lagen går längre 
än vad barnkonventionen kräver. Eftersom barnkonventionen sätter upp en mi-
niminivå för barns rättigheter är ett sådant stadgande inte oförenligt med kon-
ventionen, så länge bestämmelsen inte strider mot någon annan bestämmelse 
i konventionen.  

6.5 Barnets bästa när vård enligt LVU upphör  
Socialministern gav i april 2020 en utredare i uppdrag att utreda hur principen 
om barnets bästa kan stärkas vid beslut om tvångsvårdens upphörande. I feb-
ruari 2021 lade utredningen fram promemorian Barnets bästa när vård enligt 
LVU upphör (Ds 2021:7). I promemorian föreslogs att en bestämmelse ska 
införas i 21 § LVU som innebär att en socialnämnd inte får besluta att vård ska 
upphöra förrän de omständigheter som föranledde vården har förändrats på ett 
varaktigt och genomgripande sätt. Syftet med bestämmelsen är att ytterligare 
stärka tryggheten, säkerheten och stabiliteten för barn och tillvarata barns 
bästa. Förslaget omfattar barn som vårdas enligt 2 § LVU och är en kodifiering 
av praxis.  

I promemorian föreslogs vidare att en socialnämnd ska överväga om det 
finns skäl att ansöka om flyttningsförbud när ett barn är placerat i ett familje-
hem eller annat enskilt hem och socialnämnden överväger eller prövar om vård 
fortfarande behövs. Förslaget omfattar barn som vårdas både med stöd av LVU 
och med stöd av SoL. Förslaget syftar till att säkerställa att socialnämnden 
beaktar bestämmelsen om flyttningsförbud vid övervägande eller prövning av 
om vården ska upphöra. Detta kan enligt promemorian antas bidra till ökad 
trygghet och stabilitet för placerade barn. Vidare föreslogs i promemorian att 

 
57 Prop. 2015/16:43.  
58 Prop. 2017/18:169. 
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en socialnämnd ska överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden när ett barn har varit placerat i samma familjehem under två år.  

Något självständigt rekvisit om barnets bästa vid upphörande av vård bör 
enligt promemorian inte införas, i huvudsak med hänsyn till rättssäkerhetsskäl 
och att möjligheten att beakta barnets bästa redan finns i befintlig lagstiftning 
genom flyttningsförbudet och möjligheten att ansöka om vårdnadsöverflytt-
ning.  

Vidare anförs det i promemorian att vad som är barnets bästa är svårt att 
definiera, att det är svårt att i lagstiftningen ange några konkreta omständig-
heter vid bedömningen eftersom det är olika från barn till barn och att det är 
nära nog omöjligt att objektivt slå fast vad som är bäst för barnet. Ett själv-
ständigt rekvisit såsom barnets bästa skulle därmed enligt promemorian kunna 
innebära en rättsosäkerhet för barnet, vårdnadshavarna och familjehemsför-
äldrarna samt en svårighet för socialnämnderna och domstolarna att tillämpa 
en sådan bestämmelse. Om hänsyn skulle tas till barnets bästa vid prövningen 
av om vården ska upphöra skulle det vidare finnas en risk att vården fortgår 
utan någon begränsning i tid och utan att det finns ett vårdbehov för barnet. 
Enligt promemorian skulle det strida mot de principer som LVU vilar på, då 
det inte bör komma i fråga att tvångsvårda ett barn om inte förutsättningarna 
för tvångsvård längre är uppfyllda. Tvångsvård ska enligt promemorian vidtas 
endast om det inte längre finns andra möjligheter. Om det inte längre finns 
förutsättningar för tvångsvård ska vården upphöra. I promemorian föreslås 
också att Socialstyrelsen ges i uppdrag att öka den allmänna kunskapen om 
flyttningsförbud.  

Remisskritik  
Majoriteten av remissinstanserna var positiva till att bestämmelsen om upphö-
rande av vård ska innehålla en kodifiering av gällande praxis. Ett par remiss-
instanser anförde dock att en bestämmelse som kodifierar praxis inte innebär 
någon ändring av rättsläget.  

Bland de remissinstanser som instämde i betänkandets förslag att barnets 
bästa inte ska föras in som ett självständigt rekvisit vid bedömningen av om 
vården ska upphörda framfördes bland annat att det är tillräckligt att rekvisitet 
kommer till uttryck i 1 § LVU. Att framhålla kriteriet i anslutning till ett be-
gränsat område i lagen riskerar att leda tillämparen fel, och det finns en risk 
att begreppet hamnar i bakgrunden när övriga bestämmelser i LVU tillämpas. 
Det framfördes vidare att syftet som lagstiftaren kan tänkas eftersträva inte 
uppfylls genom att man för in barnets bästa som ett självständigt rekvisit ef-
tersom ett sådant hänsynstagande inte garanterar att barnet får stanna i samma 
familjehem. Barnets behov av stabilitet, trygghet och säkerhet uppfylls därför 
inte genom att man för in rekvisitet i bestämmelsen om upphörande av vård.  

Förslaget fick kritik för att det var alltför begränsat och anpassat till de om-
ständigheter som var aktuella i det fall från Norrköping som rörde en treårig 
flicka som har kommit att kallas ”lilla hjärtat” i medierapporteringen.  
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Från de remissinstanser som var kritiska till förslaget framfördes huvud-
sakligen att promemorian saknar ett tydligt barnrättsperspektiv, en analys av 
barnets rättigheter enligt barnkonventionen och Europakonventionen samt en 
analys av betydelsen av att barnkonventionen numera är svensk lag. Vidare 
framfördes att den föreslagna ändringen inte innebär någon förändring i prak-
tiken. Den del av förslaget som rör flyttningsförbudet kritiserades huvudsakli-
gen utifrån att förbudet inte syftar till att tillförsäkra barnet en fortsatt placer-
ing. Det är alltså ingen långsiktig eller hållbar lösning för ett barn. Förslaget 
innebär även att problematiken kring två parallella processer kommer att kvar-
stå.  

Utredningens förslag har i februari 2022 resulterat i en lagrådsremiss.59  

6.6 Kort sammanfattning och analys  
Genom ovanstående redogörelse är det tydligt att det åtminstone sedan slutet 
av 1990-talet har ansetts finnas ett behov av att stärka barnrättsperspektivet 
vid samhällsvård av barn och unga. Det har lagts fram tämligen omfattande 
förslag till förändringar av LVU, bland annat ett förslag om en helt ny lag. 
Förslagen har dock än så länge endast lett till mindre lagändringar. Noterbart 
är att det i så gott som samtliga utredningar har förts fram att barnets behov av 
stabilitet och trygghet i första hand ska tillgodoses genom befintlig lagstift-
ning, det vill säga vårdnadsöverflyttning och flyttningsförbud.  

I remisskritiken går det att skönja tre genomgående och återkommande 
drag, nämligen att det redan finns en möjlighet att beakta barnets bästa i nuva-
rande lagstiftning, att barnets bästa är ett rättsosäkert och svårdefinierbart rek-
visit samt att införandet av rekvisitet vid upphörande av vård skulle innebära 
att tvångsvård kan fortgå även om grunden för tvångsvården inte längre kvar-
står.  

En fördjupad analys av remisskritiken finns i avsnitt 9.3.  
  

 
59 Lagrådsremiss den 3 februari 2022, Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla 
hjärtat. 
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7 Lagstiftningen i Norge, Finland och 
Danmark 

7.1 Norge 
I den norska rätten finns bestämmelser som rör vård av barn i lov om barne-
verntjenester (LOV-1992-07-17-100). Barnevernet ska, när barnet på grund av 
förhållandena i hemmet eller av andra skäl har ett särskilt behov av det, se till 
att stödåtgärder genomförs för barnet och familjen. Stödåtgärder införs i första 
hand för att hjälpa föräldern i sitt föräldraskap (§ 4-4 ).  

Om stödinsatser inte är tillräckliga kan tvångsvård vara nödvändigt. Det är 
i första hand Fylkesnemnda (motsvarar ungefär länsstyrelsen) som fattar ett 
beslut om omhändertagande. Det finns fyra huvudsakliga grunder för att 
nämnden ska kunna fatta ett sådant beslut. De utgörs – något förenklat – av 
när det finns brister i omsorgen av barnet, när barnet lider av en sjukdom eller 
liknande och inte får den vård han eller hon behöver, när barnet blir utsatt för 
misshandel eller andra allvarliga övergrepp i hemmet eller när föräldrarna är 
ur stånd att ta hand om barnet. Dessutom krävs att mindre ingripande åtgärder 
saknas och att det är nödvändigt att omhänderta barnet utifrån den situation 
som barnet befinner sig i (§ 4-12). 

Av § 4-1 i den norska lagen framgår att barnets bästa ska vara av avgörande 
betydelse vid tillämpning av bestämmelserna samt att vikt ska läggas vid att 
ge barnet en stabil och god vuxenkontakt samt kontinuitet i omsorgen. Detta 
innebär bland annat att nämnden måste överväga om ett beslut om omhänder-
tagande är förenligt med barnets bästa.60 Utgångspunkten är att ett omhänder-
tagande ska vara en tillfällig åtgärd och att de sociala myndigheterna ska arbeta 
för att den biologiska familjen ska återförenas.61  

Fylkesnemnda ska häva beslutet om omhändertagande när det är övervä-
gande sannolikt att de biologiska föräldrarna kan ge barnet tillräcklig omsorg 
(§ 4-21 första stycket). Även om föräldrarna kan ge barnet tillräcklig omsorg 
ska ett beslut om omhändertagande inte hävas om barnet har fått en sådan an-
knytning till familjehemmet och den miljön att det, efter en samlad bedöm-
ning, kan leda till allvarliga problem för barnet om han eller hon flyttar tillbaka 
till sina biologiska föräldrar (§ 4-21 första stycket andra punkten). Beroende 
på barnets ålder och mognad ska barnets egna åsikter beaktas vid bedöm-
ningen (§ 1-6).  

Det finns en talebegränsningsregel som innebär att parterna inte kan väcka 
talan om att ett omhändertagande ska upphävas om nämnden eller domstolen 
har prövat frågan inom de senaste tolv månaderna. Om en tidigare begäran att 
omhändertagandet ska upphöra avslogs med hänvisning till barnets 

 
60 Prop. 133 L, s. 195–197. 
61 Prop. 133 L, s. 201. 



LAGSTIFTNINGEN I NORGE, FINLAND OCH DANMARK 
 

62 

anknytning till sin miljö krävs dessutom att det har skett väsentliga föränd-
ringar i barnets situation för att en ny talan ska få väckas (§ 4-21 andra stycket). 

Sedan 2015 har det anhängiggjorts 39 ärenden mot Norge i Europeiska 
domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) som rör frågor 
om huruvida Norge, genom olika former av barnavårdsåtgärder, har kränkt 
klagandens rätt till familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen om de 
mänskliga fri- och rättigheterna. Domstolen har i åtta fall kommit fram till att 
Norge har kränkt klagandens rätt till skydd för sitt familjeliv.62  

Ett av de centrala avgörandena är Strand Lobben m.fl. mot Norge från 2019 
i vilket domstolen konstaterade att Norge hade kränkt klagandens rätt till 
skydd för familjeliv. Målet avgjordes av domstolens Grand Chamber och rörde 
i korthet följande. Ett barn omhändertogs vid tre veckors ålder och placerades 
i ett familjehem. Barnets rätt till umgänge med sin biologiska mamma varie-
rade men var vid tiden för domstolens prövning fyra gånger per år under två 
timmar vid respektive tillfälle. När barnet var tre år gammalt begärde den bi-
ologiska mamman att omhändertagandet skulle hävas, alternativt att umgänget 
skulle utökas. Barnevernet motsatte sig mammans begäran och väckte i stället 
en talan om vårdnadsöverflyttning och adoption, vilket den biologiska mam-
man motsatte sig. De norska domstolarna biföll Barnevernets talan och barnet 
adopterades av familjehemsföräldrarna, mot den biologiska mammans vilja.  

Europadomstolen började med att konstatera att hänsyn till barnets bästa är 
av grundläggande betydelse och ett intresse som ska väga tungt i den intresse-
avvägning som det åligger staten att göra i dessa typer av mål. Domstolen kon-
staterade vidare att av grundläggande betydelse är också rätten till respekt för 
familjen som en enhet och återförening av familjen. Ett omhändertagande av 
ett barn ska ses som en tillfällig åtgärd och staten har en skyldighet att verka 
för en så snabb återförening som möjligt. I de allra flesta fall är en återförening 
med de biologiska föräldrarna också förenlig med barnets bästa. Om ett barn 
har varit placerat i ett familjehem under längre tid kan dock barnets rätt till 
respekt för sitt familjeliv innebära att intresset av att barnet får stanna kvar i 
sin faktiska familj väger tyngre än de biologiska föräldrarnas intresse av fa-
miljeåterförening.63  

Det finns ett förslag till en ny barnevernslov i Norge som ännu inte har trätt 
i kraft (LOV-2021-06-18-97). De materiella bestämmelserna om när och hur 
ett omhändertagande enligt lagen upphör är dock i huvudsak desamma.  

7.2 Finland 
I Finland regleras vård av unga i barnskyddslagen (13.4.2007/417). I lagens 
allmänna bestämmelser finns centrala principer för barnskyddet. Där framgår 
bland annat att barnets bästa ska beaktas vid bedömningen av behovet och vid 

 
62 Prop. 133 L, s. 15. 
63 Strand Lobben m.fl. mot Norge, paragraferna 202–213. 
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genomförande av barnskydd. Vid bedömningen av barnets bästa ska uppmärk-
samhet fästas vid hur olika åtgärdsalternativ och lösningar garanterar barnet  

– en harmonisk utveckling och välfärd samt nära och fortgående mänskliga 
relationer 

– möjlighet till förståelse och ömhet samt övervakning och omsorg i enlighet 
med ålder och utvecklingsnivå 

– en utbildning som motsvarar barnets anlag och önskemål  
– en trygg uppväxtmiljö samt fysisk och psykisk integritet  
– utveckling till självständighet och mognad till ansvarsfullhet  
– möjlighet att delta och påverka i frågor som gäller barnet självt 
– hänsyn till språklig, kulturell och religiös bakgrund. (Se 1 kap. 4 §.) 

Om uppväxtförhållandena eller barnet självt allvarligt äventyrar barnets hälsa 
eller utveckling, och om den öppna vårdens stödåtgärder inte är lämpliga, möj-
liga eller tillräckliga, ska barnet omhändertas. För att barnet ska omhändertas 
krävs dock att vård utom hemmet bedöms vara förenligt med barnets bästa.  

Ett beslut om omhändertagande fattas av en ledande tjänsteman inom soci-
alvården om vårdnadshavaren eller barn över tolv år inte motsätter sig det. I 
annat fall prövas frågan av en förvaltningsdomstol (9 kap. 43 §). Möjligheten 
att återförena barnet med sin familj ska prövas av den ansvariga socialsekre-
teraren minst en gång per år.  

När behov av omhändertagande och vård utom hemmet inte längre finns 
ska omhändertagandet avslutas. Även om förutsättningarna för ett omhänder-
tagande inte längre finns får omhändertagandet inte avslutas om detta klart 
strider mot barnets bästa (9 kap. 47 §). Utöver de faktorer som anges i de all-
männa bestämmelserna ska hänsyn även tas till den tid vården utom hemmet 
varat, hur fästa barnet och den som vårdar det utom hemmet är vid varandra, 
umgänget mellan barnet och dess föräldrar samt barnets åsikt.  

7.3 Danmark 
Danmarks bestämmelser om vård av barn finns i serviceloven (LBK nr 1548 
af 01/07/2021). Det är kommunerna som ansvarar för att ge stöd till utsatta 
barn och stödet ska syfta till att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnet. 
I varje kommun finns en ”Børn- og Ungeudvalg” (barn- och ungdoms-
kommitté) som kan besluta om möjligheterna att omhänderta barn och placera 
dem utanför det egna hemmet samt reglera umgänget mellan barnet och 
barnets biologiska föräldrar. Kommitténs beslut kan överklagas till 
Ankestyrelsen (en förvaltningsrättslig myndighet som bland annat överprövar 
socialrättsliga beslut som fattats av en kommun). Ankestyrelsens avgöranden 
kan därefter prövas av tingsrätten, om prövningstillstånd meddelas. 

Möjligheterna att placera ett barn utanför hans eller hennes hem och utan 
samtycke regleras i 58 § och kräver att det finns en uppenbar risk för att barnets 
hälsa eller utveckling kommer att drabbas allvarligt. Detta kan till exempel 
bero på omsorgsbrister, att barnet är utsatt för övergrepp, missbruks-
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problematik eller kriminalitet. Det krävs vidare att problemet inte kan åtgärdas 
om barnet är kvar i hemmet.  

Enligt huvudregeln i serviceloven ska en placering som har skett utan sam-
tycke omprövas efter ett år och därefter vartannat år (62 §).  

Ett beslut om placering utanför hemmet ska upphöra när syftet med placer-
ingen är uppnått, när placeringen inte längre uppfyller syftet eller när barnet 
fyller 18 år (68 §). I samband med att placeringen upphör ska ett beslut om en 
s.k. hemgångsperiod fattas, oavsett om barnet har varit placerat med eller utan 
samtycke. Hemgångsperioden kan vara upp till sex månader. (68 § andra 
stycket.) 

Oavsett om placeringen har skett med eller utan samtycke kan barn- och 
ungdomskommittén efter tre års placering besluta att ett barn ska vara fortsatt 
placerat med begränsade möjligheter för vårdnadshavaren att kräva ompröv-
ning. Bestämmelsen används framför allt när ett barn är placerat i den danska 
motsvarigheten till ett familjehem. För att ett sådant beslut om begränsade 
möjligheter att kräva omprövning ska kunna meddelas krävs att barnet har fått 
en så stark anknytning till hemmet eller institutionen att det, både kortsiktigt 
och långsiktigt, kan antas vara av väsentlig betydelse för barnets bästa att 
stanna kvar där han eller hon är placerad. I den bedömningen kan hänsyn bland 
annat tas till barnets anknytning till skolan, fritidsaktiviteter och andra barn i 
hemmet. Innan ett sådant beslut fattas krävs bland annat att en ”barnsakkunnig 
helhetsbedömning” av barnets anknytning till hemmet och en uppdaterad 
handlingsplan görs samt att barnets egen inställning inhämtas (68 a §). I en 
sådan bedömning ingår också att bedöma de biologiska föräldrarnas föräldra-
förmåga. Om det finns brister i föräldraförmågan ska en bedömning göras av 
om barnet kan adopteras av familjehemmet.  

En ansökan om hemtagning från vårdnadshavarna kan avvisas om det inte 
har skett väsentliga förändringar hos vårdnadshavaren, barnet eller den unge 
(68 § sjunde stycket). Bestämmelsen innebär också en begränsning av kom-
munens utredningsskyldighet. Kommunen ska i första hand utreda om det har 
skett väsentliga förändringar hos vårdnadshavaren, barnet eller den unge. Det 
kan då krävas att vårdnadshavaren själv kan ge in bevis som ger stöd för att 
det har skett en väsentlig förändring, till exempel genom ett läkarintyg. Om 
det inte har skett en sådan förändring kan ansökan avvisas.  

7.4 Kort sammanfattning  
I den norska, finska och danska lagstiftningen finns det en möjlighet att ta 
hänsyn till vad som bedöms vara ett barns bästa när det kommer till tvångsvård 
av barn. Det sker dock på olika lagtekniska sätt och genom olika formuleringar 
i de tre länderna.  

Såväl Norge som Finland har lagstiftningar som mer eller mindre uttryck-
ligen medger att hänsyn tas till vad som bedöms vara bäst för barnet i samband 
med att tvångsvård upphör. Den finska lagstiftningen har en struktur som tyd-
liggör att vården inte får upphöra om detta klart strider mot barnets bästa – 
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även om förutsättningarna för vård inte längre finns. I den finska lagstiftningen 
nämns barnets bästa direkt i lagstiftningen.  

I den norska lagstiftningen nämns inte barnets bästa direkt i lagstiftningen 
utan återfinns snarare som ett uttryck för vad som bedöms vara barnets bästa 
– hänsyn ska tas till barnets anknytning till familjehemmet och den miljön. 
Vården får inte upphöra om det, med beaktande av anknytningen, kan leda till 
allvarliga problem för barnet om han eller hon flyttar tillbaka till sina biolo-
giska föräldrar. Den norska lagstiftningen innehåller också en begränsningsre-
gel i fråga om en vårdnadshavares möjlighet att begära att vården ska upphöra.  

I den danska lagstiftningen kan hänsyn tas till barnets bästa genom att det 
är möjligt att begränsa vårdnadshavarens rätt att kräva omprövning när barnet 
har varit placerat i tre år. För att ett sådant beslut ska kunna fattas ska barnet 
ha fått en sådan stark anknytning till hemmet eller institutionen att det, både 
på kort och på lång sikt, kan antas vara av väsentlig betydelse för barnets bästa 
att han eller hon får stanna kvar.  
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8 Internationella regler om barnet som 
rättighetsbärare  

8.1 Inledning  
De senaste årtiondena har präglats av en utveckling där barnets roll som rät-
tighetsbärare successivt har införlivats i det offentligas verksamhet i Sverige 
genom förändrad lagstiftning. Begrepp som barnets bästa och barnets rätt är 
inte längre främmande utan har inarbetats i nationell lagstiftning och finns på 
den politiska agendan. FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonven-
tionen, är det dokument som särskilt formulerar barns rättigheter och gäller 
sedan den 1 januari 2020 som lag i Sverige. Även andra konventioner, såsom 
Europakonventionen, innehåller bestämmelser som påverkar barns ställning 
och rättigheter. Barnets rätt har sedan 2011 dessutom fått grundlagsstöd. Av 
1 kap. 2 § femte stycket regeringsformen framgår att det allmänna ska verka 
för att barns rätt tas till vara.  

I kapitlet redogörs för barnkonventionen och de för denna utredning mest 
relevanta artiklarna i konventionen samt kort för Europakonventionen. Barn-
konventionens innebörd kan problematiseras, och inom vetenskapssamhället 
pågår en diskussion om konventionens innebörd och hur den bör tolkas. Syftet 
med framställningen nedan är inte att sammanställa den vetenskapliga debat-
ten eller att problematisera barnkonventionen. Syftet är i stället att ge en kort-
fattad beskrivning av innehållet i de artiklar i barnkonventionen som vi anser 
är av särskild betydelse för utredningens förslag. För en fördjupad beskrivning 
av konventionen, se Barnkonventionen och svensk rätt (SOU 2020:63).  

8.2 Barnkonventionen  
FN:s generalförsamling antog barnkonventionen 1989. Syftet med konven-
tionen är att stärka barnets rättigheter, och den utgör ett komplement till övriga 
regelverk om mänskliga rättigheter som gäller såväl barn som vuxna. Inten-
tionen med barnkonventionen kan härledas ur den grundläggande tanke som 
präglar hela konventionen att barn har fullt och lika människovärde och inte 
är mindre värda än vuxna. Barn är dock sårbara och behöver särskilt stöd och 
skydd. Barnkonventionen kan beskrivas som ett etiskt grunddokument som 
uttrycker världssamfundets syn på barn och unga och kan sägas utgöra vår tids 
samhälleliga barnperspektiv. Det krav som barnkonventionen ställer på värl-
dens stater är att ett barnrättsperspektiv eller ett barnrättsbaserat synsätt64 ska 
genomsyra alla beslut som rör barn.65 

 
64 Barnrättsperspektiv beskrivs i prop. 2009/10:232 och barnrättsbaserat synsätt i prop. 
2017/18:186. 
65 SOU 1997:116 s. 137 f.  
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Barnkonventionen består av 54 olika artiklar – där artiklarna 1–42 har in-
korporerats som svensk lag – som ska ses som en helhet. Av dessa artiklar är 
41 s.k. sakartiklar som anger vilka rättigheter varje barn ska ha. De rör såväl 
medborgerliga och politiska rättigheter som ekonomiska, sociala och kultu-
rella rättigheter. Rättigheterna i konventionen gäller för alla barn inom en stats 
jurisdiktion. Till konventionen finns också tre fakultativa protokoll, ett om 
barns rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter, ett om försälj-
ning av barn, barnprostitution och barnpornografi och ett om ett individuellt 
klagomålsförfarande. Sverige har ratificerat de två första protokollen.  

FN har en barnrättskommitté som bland annat kontrollerar att barnkonven-
tionen följs av konventionsstaterna. Barnrättskommittén ger också ut allmänna 
kommentarer för vägledning i hur olika artiklar och teman i barnkonventionen 
kan tolkas.   

De fyra grundprinciperna  
Några bestämmelser har etablerats som grundläggande principer för både tolk-
ningen och tillämpningen av konventionen. Dessa principer har bedömts som 
grundläggande för konventionen och fastställer i själva verket konventionens 
ändamål och syfte, nämligen att varje barn utan åtskillnad har mänskliga rät-
tigheter (artikel 2.1), som ska garantera barnets liv och överlevnad (artikel 6), 
att alla beslutsfattare i första hand ska beakta vad som bedöms vara bäst för 
barnet vid alla beslut eller åtgärder som rör barn (artikel 3.1) och slutligen att 
barnet ska få uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör det (artikel 12). Dessa 
fyra grundläggande principer har lyfts fram av Barnrättskommittén som sär-
skilt viktiga för genomförandet av konventionen, även om det finns ytterligare 
bestämmelser som på motsvarande sätt har en övergripande karaktär.66 

Nedan redogörs för barnkonventionens helhetsperspektiv och några artiklar 
som utredningen bedömer är av särskilt intresse när det gäller frågan om upp-
hörande av vård med stöd av LVU. Tyngdpunkten i redogörelsen har lagts på 
artiklarna 3, 9 och 12. Även artiklarna 2, 5, 6, 16 och 19 är av särskilt intresse 
men kommer inte att redogöras för lika ingående.  

Ett helhetsperspektiv  
Genom artikel 6 garanteras ett barn den grundläggande rätten till liv som ut-
trycks som en universell mänsklig rättighet i den allmänna förklaringen om de 
mänskliga rättigheterna och den internationella konventionen om medborger-
liga och politiska rättigheter. Ett barns överlevnad och utveckling ska också 
säkerställas till det yttersta av en stats förmåga. Eftersom ett barns existens är 
en förutsättning för att det ska kunna åtnjuta rättigheter i konventionen får ar-
tikel 6 en naturlig prioritet och blir grundläggande för hela genomförandet av 
konventionen.67  

 
66 CRC/GC/2003/5 p. 12. 
67 SOU 2020:63 s. 127. 
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Barnrättskommittén menar att rätten till överlevnad och utveckling endast 
kan genomföras genom ett holistiskt förhållningssätt. Enligt kommittén sker 
det genom att alla de andra bestämmelserna i konventionen tillämpas och ses 
i relation till varandra. Kommittén förväntar sig att en stat tolkar ordet ”ut-
veckling” i dess vidaste bemärkelse, det vill säga som ett helhetsgrepp som 
omfattar barnets fysiska, mentala, andliga, moraliska, psykologiska och so-
ciala utveckling.68  

I barnkonventionen är det en utgångspunkt att familjen är den grundläg-
gande och naturliga enheten för ett barn, vilket bland annat framgår av kon-
ventionens inledning (preambel). Föräldrar eller andra vårdnadshavare har i 
första hand ansvaret för ett barns överlevnad och utveckling (artiklarna 5 och 
18). I föräldrarnas ansvar ligger bland annat att se till barnets bästa och att på 
ett sätt som står i överensstämmelse med den fortlöpande utvecklingen av bar-
nets förmåga ge barnet råd och ledning när det utövar sina rättigheter. Samti-
digt har staten det yttersta ansvaret för ett barns överlevnad och utveckling 
samt för att barnet ges det skydd och stöd som det behöver (jämför bland annat 
artiklarna 3.2, 6, 9, 19, 20, 23, 26, 27, 32–36, 38 och 39).69 

Enligt artikel 4 ska en stat vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, admi-
nistrativa åtgärder och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som er-
känns i konventionen. I fråga om ekonomiska, sociala och kulturella rättig-
heter ska en stat till fullo utnyttja sina tillgängliga resurser för att vidta sådana 
åtgärder. Vid behov ska sådana åtgärder vidtas inom ramen för det internatio-
nella samarbetet.  

Barnets bästa  
Artikel 3 består av tre punkter. Av den första punkten framgår att vid alla åt-
gärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets 
bästa. I den andra punkten finns staternas övergripande skyldighet att tillför-
säkra ett barn nödvändigt skydd och nödvändig omvårdnad för barnets välfärd 
med hänsyn till föräldrarnas rättigheter och skyldigheter. Genom den tredje 
punkten ställs krav på att de normer som gäller för institutioner, tjänster och 
inrättningar för barn fastställs av behöriga myndigheter och att en stat säker-
ställer att normerna efterlevs.  

Genom sin vida formulering, alla åtgärder som rör barn, har artikel 3.1 en 
övergripande karaktär. Den är, enligt sin ordalydelse, inte begränsad till åtgär-
der som rör konventionen. Tvärtom gäller artikeln alla åtgärder som rör barn 
och som vidtas av något av de organ som nämns i artikeln. Med barn avses 
alla (omyndiga) personer under 18 år. Barnkonventionen är enligt artikel 2.1 
tillämplig på alla barn som vistas i en konventionsstat. Det krävs alltså inte att 
barnet har uppehållstillstånd eller en liknande rätt att vistas i landet. Med åt-
gärd avses inte bara beslut, utan även andra handlingar, förslag, tjänster och 

 
68 CRC/GC/2003/5 p. 12. 
69 SOU 2020:63 s. 182. 
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förfaranden ryms inom begreppet. Även underlåtenhet att agera kan enligt 
Barnrättskommittén omfattas av begreppet.70  

Att beakta barnets bästa  
Barnets bästa är ett av de mest centrala begreppen vid uttolkningen av barn-
konventionen. Begreppet återfinns i andra konventioner och dess innebörd är 
omdiskuterad. Det finns ingen ledning i artikel 3 till vad som menas med bar-
nets bästa, utan artikeln är snarare formulerad som en portalparagraf. 

Det fanns delegater under utarbetandet av konventionen som påpekade att 
den öppna och breda formuleringen öppnade för subjektiva bedömningar av 
barnets bästa, bland annat eftersom formuleringen inte relaterades till ett barns 
utveckling och behov. En delegat föreslog att barnets bästa skulle beaktas en-
dast i relation till ett barns välfärd. Arbetsgruppen enades dock om att det 
skulle vara en öppen och bred formulering.71 

Formuleringen kan sägas ge utrymme för flexibilitet genom att barnets 
bästa kan tillämpas på ett anpassningsbart sätt utifrån ett enskilt barns situation, 
förutsättningar och behov. Samtidigt finns en risk att flexibiliteten utnyttjas 
för manipulation.72 Begreppet barnets bästa ska dock ses i ljuset av konven-
tionens övriga bestämmelser, och i synnerhet i relation till övriga grundläg-
gande principer. Barnrättskommittén har uttalat att genom att artikel 3.1 tolkas 
och tillämpas tillsammans med konventionens övriga bestämmelser får be-
greppet barnets bästa en konkret innebörd. Kommittén har också understrukit 
att innebörden av barnets bästa måste avgöras från fall till fall utifrån det en-
skilda barnets eller de berörda barnens specifika situation och omständigheter. 
En vuxen persons bedömning av ett barns bästa får inte ha företräde framför 
rättigheterna enligt konventionen. Ingen rättighet ska alltså kunna inskränkas 
av en skönsmässig tolkning av barnets bästa.73 Sammantaget innebär detta att 
ett barns bästa inte kan innebära en lösning som strider mot någon av de andra 
bestämmelserna i konventionen.74  

I första hand beaktas  
Artikeln innebär att vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas 
vad som bedöms vara barnets bästa. Detta är inte samma sak som att barnets 
bästa alltid ska vara utslagsgivande. Det kan finnas andra intressen som har 
samma eller större betydelse. Att det förhåller sig på det viset framgår tydli-
gare av den engelska originalversionen: barnets bästa ska vara a primary 
consideration och inte the primary consideration.75  

Att i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa innebär att en 
avvägning ska göras i förhållande till andra intressen, men vad som bedöms 

 
70 CRC/C/GC/14 p. 17 och 18. Jämför Tobin (2019) s. 77. 
71 HR/PUB/07/1, artikel 3, E 2 p. 120–126. Jämför SOU 1997:116 s. 127. 
72 CRC/C/GC/14 p. 34. 
73 CRC/C/GC/14 p. 4 och 32. 
74 SOU 2020:63 s. 190.  
75 SOU 2020:63 s. 190 f.  
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vara barnets bästa ska ändå beaktas som ett centralt och tungt vägande in-
tresse.76 Det innebär att hänsyn ska tas till alla samlade rättigheter som barnet 
har enligt konventionen och till de behov och intressen som det enskilda barnet 
har. Inför ett beslut eller en åtgärd ska därför ansvarig beslutsfattare överväga 
om beslutet eller åtgärden berör barnet eller barnen och i så fall på vilket sätt. 
Om åtgärden eller beslutet bedöms få konsekvenser för barnet eller barnen ska 
hänsyn tas till de mänskliga rättigheter som barn har enligt bland annat barn-
konventionen. Att på så sätt säkerställa barnets rättigheter i åtgärder eller vid 
beslut som rör barn innebär att ha ett barnrättsperspektiv.77  

Tillämpning av barnets bästa  
Barnrättskommittén beskriver barnets bästa som ett begrepp med tre olika de-
lar: en materiell rättighet, en rättslig tolkningsprincip och ett tillvägagångssätt.  

Med materiell rättighet avses att begreppet är en rättighet för ett barn att få 
sitt bästa bedömt och beaktat som ett primärt intresse i ett beslut som rör bar-
net. Denna rättighet ska tillämpas både i enskilda beslut och i beslut som rör 
grupper av barn eller barn i allmänhet.78  

Barnets bästa är också en grundläggande rättslig tolkningsprincip. Det in-
nebär att om en rättsregel är öppen för mer än en tolkning ska den tolkning 
som mest verkningsfullt tillgodoser barnets bästa ha företräde.79  

Slutligen ska även barnets bästa ses som ett tillvägagångssätt för att bedöma 
och fastställa barnets bästa. Med detta menas att själva beslutsprocessen måste 
innehålla en utvärdering av vilka eventuella positiva och negativa konsekven-
ser det aktuella beslutet kan få för det eller de barn som berörs. Barnrättskom-
mittén betonar här att bedömningen och fastställandet av barnets bästa kräver 
ett rättssäkert förfarande. Beslutsmotiveringen ska visa hur barnets bästa har 
beaktats och utifrån vilka faktorer bedömningen gjorts. Det ska också framgå 
vilka avvägningar som gjorts mellan barnets bästa och andra intressen.80 Om 
den valda lösningen inte överensstämmer med barnets bästa måste även skälen 
till detta klargöras för att visa att barnets bästa har bedömts och i första hand 
beaktats trots resultatet. Det räcker inte att i allmänna ordalag nämna att andra 
hänsyn väger tyngre. Alla hänsyn måste uttryckligen anges i relation till det 
aktuella fallet, och skälen till att de tillmätts större vikt än barnets bästa i det 
enskilda fallet måste klargöras. Resonemanget måste också på ett tydligt sätt 
visa varför barnets bästa inte vägde tyngre än övriga hänsyn. Detsamma gäller 
i de fall då beslutet inte stämmer överens med barnets egna åsikter.81 

 
76 CRC/C/GC/14 p. 39. 
77 Prop. 2017/18:186 s. 95. 
78 CRC/C/GC/14 p. 6 (a). 
79 CRC/C/GC/14 p. 6 (b). 
80 CRC/C/GC/14 p. 6 (c). 
81 CRC/C/GC/14 p. 97. 
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Att bedöma och fastställa barnets bästa 
En bedömning av barnets bästa består, enligt Barnrättskommittén, av två steg. 
Först behöver alla relevanta faktorer som behövs för bedömningen identifie-
ras, konkretiseras och viktas i förhållande till varandra. För att alla nödvändiga 
aspekter ska tas med i bedömningen av barnets bästa måste information och 
fakta som är relevanta för ett specifikt fall samlas in. Vad barnet själv har 
framfört behöver, i enlighet med artikel 12, identifieras. Därefter kan det till 
exempel handla om intervjuer med personer som står barnet nära, med andra 
människor som har kontakt med barnet dagligen eller vittnen till vissa händel-
ser.82  

Det andra steget går ut på att fastställa barnets bästa genom ett rättssäkert 
och formellt förfarande. När det gäller att bedöma och fastställa barnets bästa 
har Barnrättskommittén uttalat att det måste ske utifrån varje enskild individs 
eller grupp av barns situation och förutsättningar samt med full respekt för 
rättigheterna i konventionen och dess fakultativa protokoll.83 Kommittén re-
kommenderar att en icke uttömmande lista med faktorer upprättas som ett stöd 
vid en bedömning av barnets bästa. Alla relevanta faktorer måste bedömas och 
vägas mot varandra för att barnets bästa ska kunna fastställas. Faktorerna har 
sin grund i barnkonventionens olika bestämmelser. Barnrättskommittén näm-
ner följande faktorer:84  

– barnets åsikter 
– barnets identitet  
– bevarandet av familjemiljön och upprätthållandet av relationer 
– omsorg om barnet och barnets skydd och säkerhet 
– utsatta situationer 
– barnets rätt till hälsa  
– barnets rätt till utbildning.  

Alla faktorer kommer dock enligt kommittén inte att vara relevanta i varje en-
skilt fall och kommer att variera vad gäller både innehåll och betydelse, bero-
ende på omständigheterna. Övervägandena om vad som är barnets bästa bör 
vidare göras utifrån vad som är bäst för barnet både på kort och på lång sikt.  

Barnrättskommittén menar slutligen att principen om barnets bästa liknar 
en processuell rättighet. Rättigheten innebär att en stat måste införa förfaran-
den som säkerställer att barnets bästa beaktas i alla åtgärder som rör ett barn, 
vilket i praktiken också innebär att säkerställa rättigheterna i barnkonventio-
nen. Vidare menar kommittén att de ansvariga för åtgärderna är skyldiga att 
inom dessa förfaranden lyssna på barnet i enlighet med artikel 12.85  

 
 

 
82 CRC/C/GC/14 p. 46, 47, 92 och 99. Jämför Tobin (2019) s. 85–98. 
83 CRC/C/GC/14 p. 32, 33, 46–49 och 75. Jämför Tobin (2019) s. 87, 88 och 95. 
84 CRC/C/GC/14 p. 50 och 52–79. 
85 CRC/C/GC/12 p. 70. 
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Tillförsäkra barnet skydd och omvårdnad  
Genom artikel 3.2 åtar sig en stat att tillförsäkra ett barn sådant skydd och 
sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn till de rättigheter 
och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra 
personer som har juridiskt ansvar för barnet, och ska för detta ändamål vidta 
alla lämpliga lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder.  

Vad ett barn behöver kan skilja sig från individ till individ, från tid till an-
nan och beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Därför behöver 
det först göras en bedömning av vilken åtgärd som är den mest lämpliga och 
bästa för det barn som berörs. Även övriga grundläggande principer ska beak-
tas. Ett barns välfärd omfattar enligt Barnrättskommittén dess grundläggande 
materiella, fysiska, utbildningsmässiga och emotionella behov, liksom dess 
behov av ömhet och trygghet. Begreppen omvårdnad och skydd ska enligt 
Barnrättskommittén tolkas i vid bemärkelse, eftersom syftet med skyddet och 
omvårdnaden inte uttrycks i begränsande eller negativa termer i artikeln. I stäl-
let ska begreppen läsas i relation till det övergripande målet att säkerställa ett 
barns välfärd enligt kommittén.86  

Det yttersta ansvaret för att tillförsäkra barnet skydd och omvårdnad ligger 
hos staten. Samtidigt måste staten ta hänsyn till de rättigheter och skyldigheter 
som tillkommer föräldrarna och andra som har juridiskt ansvar för barnet. 
Skyldigheten utgör däremot inte ett hinder för staten att ingripa utan samtycke 
från dessa. Tvärtom finns det en skyldighet enligt artikel 19 att skydda barn 
mot våld, vanvård och utnyttjande medan barnet är under en förälders eller 
annan persons vård. Om ett sådant ingripande innebär att barnet och föräldern 
skiljs från varandra ska det i enlighet med artikel 9 vara underställt en rättslig 
prövning och ha stöd i lag. Artikel 3.2 täcker således, tillsammans med artik-
larna 9 och 19, situationer när föräldrar och andra personer hotar barnets väl-
färd, till exempel genom vanvård eller misshandel.87 

Uppfylla fastställda normer samt behörig insyn 
Enligt artikel 3.3 ska en stat säkerställa att institutioner, tjänster och inrätt-
ningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myn-
digheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens an-
tal och lämplighet, samt behörig tillsyn. Det innebär att en stat ska se till att 
det finns normer som fastställs av behöriga myndigheter och se till att dessa 
normer efterlevs.88  

Sammanfattning  
Bestämmelsen om barnets bästa i artikel 3.1 är en av barnkonventionens 
grundläggande principer. Av artikelns ordalydelse och de tolkningar som 
gjorts av bland annat Barnrättskommittén framgår att tillämpningen av artikeln 

 
86 CRC/C/GC/14 p. 71. 
87 Jämför Sandberg m.fl. (2016), s. 61. 
88 Jämför SOU 1997:116 s. 139 och 140. 
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är bred. Vad som utgör barnets bästa får avgöras från fall till fall, utifrån de 
individuella omständigheterna och med grund i så objektiva fakta som möjligt. 
Liksom andra artiklar i konventionen måste barnets bästa emellertid tolkas mot 
konventionen som helhet. När barnets bästa bedöms ska det enligt artikel 3.1 
vägas mot andra intressen. Det finns alltså inget krav på att barnets bästa ska 
vara utslagsgivande. Däremot är det ett tungt vägande intresse. Bestämmelsen 
om barnets bästa kan slutligen sägas ha tre olika betydelser, i form av en ma-
teriell rättighet, en grundläggande tolkningsprincip och som ett tillvägagångs-
sätt.  

Skiljas från sina föräldrar  
Artikel 9 innehåller bestämmelser om en stats skyldighet att säkerställa att ett 
barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja, utom i de fall det är nödvän-
digt för barnets bästa. Om en stat överväger att skilja ett barn från dess föräl-
der, på grund av barnets bästa, ska alla parter ges möjlighet att lägga fram sina 
synpunkter och delta i förfarandet. Artikeln innehåller även bestämmelser om 
ett barns rätt att upprätthålla kontakten med sina föräldrar.  

Ett åtskiljande ska vara nödvändigt 
Huvudregeln i artikel 9 är alltså att ett barn inte ska skiljas från sina föräldrar 
mot deras vilja. Vad som avses med skilja framgår inte av artikeln, utöver att 
ett beslut om att skilja ett barn från dess föräldrar kan vara nödvändigt vid 
exempelvis övergrepp mot eller vanvård av barnet från föräldrarnas sida eller 
när föräldrarna lever åtskilda och ett beslut måste fattas om var barnet ska bo. 
Enligt Barnkonventionsutredningen kan det antas att det rör sig om både till-
fälliga och mer varaktiga åtskiljande beroende på omständigheterna i det en-
skilda fallet. Ett åtskiljande kan också vara följden av andra åtgärder som en 
stat tagit initiativ till, till exempel genom frihetsberövande, fängslande, förvis-
ning eller utvisning. Vad som kan ses som ett åtskiljande bör mot bakgrund av 
artiklarna 5 och 18 få till följd att den ena eller båda föräldrarna inte kan ta 
ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Ett beslut om åtskiljande innebär 
dock inte att barnets kontakt med föräldrarna behöver vara utesluten.89  

Det centrala i artikeln är att ett åtskiljande, oavsett orsaken, ska vara nöd-
vändigt för barnets bästa. I artikeln ges exempel på när ett åtskiljande kan vara 
nödvändigt: vid övergrepp mot eller vanvård av barnet från föräldrarnas sida 
eller när föräldrarna lever åtskilda och ett beslut måste fattas om var barnet ska 
bo. Det är inte en uttömmande uppräkning. Även andra åtskiljande kan alltså 
motiveras, om det är nödvändigt för att barnets bästa ska kunna säkerställas. 
Formuleringen i artikeln indikerar dock att ett åtskiljande i princip bör ses som 
en sista utväg och att andra åtgärder i första hand bör vidtas för att säkerställa 
att barnets bästa beaktas i enlighet med artikel 3.1.90 Formuleringen tydliggör 

 
89 SOU 2020:63 s. 425. 
90 SOU 2020:63 s. 426. 
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också att i en bedömning av barnets bästa måste barnets behov av sina föräld-
rar beaktas och vägas mot övriga förhållanden.91  

Enligt Barnrättskommittén måste ett korrekt rättsligt förfarande alltid iakt-
tas och vid ett beslut bör fokus vara på skyddet av barnet, barnets vidare ut-
veckling och barnets bästa. Den åtgärd som medför minsta möjliga intrång ska 
väljas, i enlighet med vad omständigheterna kräver.92  

Möjligheten att delta i förfarandet  
Enligt artikel 9.2 ska alla berörda parter ges möjlighet att delta i och lägga 
fram sina synpunkter vid förfaranden som rör ett barns åtskiljande från sina 
föräldrar.  

Vilka som avses med berörda parter definieras inte i artikeln, men klart är 
att barnet självt och föräldrarna omfattas. Beroende på omständigheterna 
skulle även medlemmar i en utvidgad familj, såsom mor- och farföräldrar, fos-
terföräldrar, syskon och andra vårdnadshavare, kunna omfattas.93  

Artikeln bör läsas tillsammans med artikel 12, som anger att barn som är i 
stånd att bilda egna åsikter har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor 
som rör barnet (artikel 12.1).  

Rätten att upprätthålla kontakt med båda föräldrarna 
En stat ska, enligt artikel 9.3, respektera rätten för ett barn som är skilt från sin 
förälder att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta 
kontakter med båda föräldrarna, förutom då detta strider mot barnets bästa.  

När ett barns kontakt med föräldrarna kan strida mot barnets bästa framgår 
inte av artikeln utan får avgöras i varje enskilt fall. Artikeln ska även läsas 
tillsammans med bland annat artikel 3.1 om barnets bästa och artikel 12 om 
barnets rätt att få uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet.94  

Sammanfattning  
Artikeln innebär sammanfattningsvis att ett åtskiljande från en förälder ska ske 
på ett ordnat vis, med lagstöd och i enlighet med ett förutbestämt förfarande, 
vid vilket alla berörda parter ska få möjlighet att delta. Ett åtskiljande ska med 
andra ord vara förutsebart och rättssäkert och inte följden av till exempel en 
tjänstemans skönsmässiga bedömning. Av betydelse är också att en separation 
inte bara ska vara lämplig utan nödvändig för barnets bästa.95  

 
91 SOU 2020:63 s. 449. 
92 CRC/C/GC/13 p. 54 och 56. 
93 Tobin (2019), s. 327. 
94 SOU 2020:63 s. 428. 
95 SOU 2020:63 s. 448 f.  
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Rätten att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade  
Artikel 12 är en av barnkonventionens grundprinciper och handlar om ett barns 
rätt att själv ha del i åtgärder och beslut som påverkar hans eller hennes liv. 
Av artikeln framgår att en stat är skyldig att tillförsäkra varje barn som är i 
stånd att bilda sina egna åsikter rätten att fritt utrycka dessa åsikter i alla frågor 
som rör barnet. Åsikterna ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mog-
nad. I artikel 12.2 anges särskilt att barnet ska ges möjlighet att höras (direkt 
eller indirekt) i alla domstolsförfaranden och administrativa förfaranden som 
rör honom eller henne, på ett sätt som är förenligt med nationella procedurreg-
ler.  

Det finns ingen minimiålder för ett barns rätt att uttrycka sina åsikter enligt 
artikeln, men genom sin ordalydelse gäller den barn som är i stånd att bilda 
sina egna åsikter. Det är upp till varje enskild stat att bedöma när ett barn är i 
stånd att bilda sina egna åsikter.96 Enligt Barnrättskommittén innebär artikeln 
inte att en stat kan utgå från antagandet att ett barn inte kan uttrycka sina åsik-
ter. Tvärtom ska en stat förutsätta att barnet är i stånd att uttrycka dem. Det är 
inte barnets ansvar att först bevisa sin förmåga att uttrycka sina åsikter. Kom-
mittén har hänvisat till forskning som visar att barn kan bilda åsikter vid 
mycket ung ålder, även om barnet kanske inte kan uttrycka åsikterna verbalt. 
Ett fullständigt genomförande av artikeln kräver därför att man erkänner och 
respekterar även icke-verbal kommunikation, såsom lek, kroppsspråk, ansikts-
uttryck, teckningar och målningar. Kommittén har avrått staterna från att an-
vända sig av åldersgränser, såväl i lag som i praktiken, för ett barns rätt att 
uttrycka sina åsikter.97 

Fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet  
Ett barn har rätt att fritt uttrycka sina åsikter. Detta innebär att ett barn ska 
kunna uttrycka sina åsikter utan påtryckning eller manipulation.98 Det innebär 
också att ett barn har rätt att välja om han eller hon vill uttrycka sin åsikt eller 
inte.99  

Rättigheten omfattar att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet. 
Den är alltså inte begränsad till de rättigheter som omfattas av konventionen. 
Vilka frågor som rör barnet framgår dock inte av artikeln. Viss vägledning 
finns i Barnrättskommitténs allmänna kommentar där det bland annat framgår, 
såvitt nu är av intresse, att ett barn har rätt att bli hörd i situationer som rör ett 
omhändertagande av ett barn.100  

 

 
96 SOU 2020:63 s. 536. 
97 CRC/C/GC/12 p. 20 och 21.  
98 SOU 2020:63 s. 538. 
99 CRC/C/GC/12 p. 16, 22 och 134.  
100 CRC/C/GC/12 p. 89–131. 
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Tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad 
Artikel 12 innebär inte bara att barnet har en rätt att få uttrycka sina åsikter, 
utan artikeln innebär att åsikterna också ska tillmätas betydelse i förhållande 
till barnets ålder och mognad. Det är alltså inte tillräckligt att enbart lyssna på 
barnet, utan vad barnet uttrycker ska också beaktas. Det framgår inte av arti-
keln vad som avses med mognad och det fastställs inte heller några åldersgrän-
ser för när ett barns åsikter ska beaktas.  

Genom att både mognad och ålder ska beaktas tydliggörs att enbart barnets 
ålder inte kan avgöra vikten av ett barns åsikter. Hur mycket ett barn förstår är 
inte på ett entydigt sätt knutet till barnets biologiska ålder. Det är snarare in-
formation, erfarenhet, miljö, sociala och kulturella förutsättningar samt om-
fattningen av stöd som bidrar till utvecklingen av ett barns förmåga att bilda 
åsikter. Att definiera mognad är svårt men avser, enligt Barnrättskommittén, 
förmågan att förstå och bedöma konsekvenserna av en särskild fråga. Ju mer 
resultatet av ett beslut eller en åtgärd påverkar ett barns liv, desto mer relevant 
är en korrekt bedömning av just det barnets mognad. Ett barns ålder och mog-
nad måste bedömas i varje enskilt fall och i relation till barnets fortlöpande 
utveckling samt instruktioner och vägledning från barnets föräldrar.101 

Få möjlighet att höras direkt eller genom företrädare  
För att ett barn ska tillförsäkras sin rätt enligt artikel 12.1 ska ett barn enligt 
artikel 12.2 i alla domstolsförfaranden och administrativa förfaranden som rör 
barnet särskilt få möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare 
eller genom ett lämpligt organ.  

Det lämnas till respektive stat att avgöra vad som avses med alla domstols-
förfaranden och administrativa förfaranden som rör ett barn. Barnrättskommit-
tén har identifierat en rad förfaranden, både civilrättsliga och straffrättsliga, 
som kräver att ett barn får möjlighet att höras: vid separation, skilsmässa, om-
händertagande av ett barn, adoption samt straffrättsliga förfaranden. Vanliga 
administrativa förfaranden är, enligt kommittén, beslut om ett barns utbild-
ning, hälsa, miljö, levnadsvillkor, stöd och skydd.102  

Att få möjlighet att höras innebär en skyldighet för staten att se till att möj-
ligheten finns för ett barn att fritt uttrycka sina åsikter och få dem beaktade 
efter ålder och mognad.  

Ett barn ska få möjlighet att höras antingen direkt eller genom företrädare 
eller ett lämpligt organ. En företrädare kan vara en förälder, advokat eller an-
nan person (till exempel en socialarbetare).103  

 

 
 
101 CRC/C/GC/12 p. 28–31. 
102 CRC/C/GC/12 p. 32 och 50–64. 
103 CRC/C/GC/12 p. 36 och 37. Jämför Tobin (2019), s. 427–431. 
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Sammanfattning 
Artikel 12 består av två punkter. Den första punkten handlar om att en stat ska 
tillförsäkra ett barn möjlighet att få uttrycka sig fritt i alla frågor som rör bar-
net. Den andra punkten handlar om hur detta ska gå till i vissa situationer.  

En stats skyldighet enligt första punkten att se till att ett barn fritt kan ut-
trycka sina åsikter gäller alla frågor som rör barnet. Skyldigheten är inte be-
gränsad till de förfaranden som nämns i andra punkten. Den andra punkten 
innebär ett förtydligande av vad skyldigheten i 12.1 innebär när en fråga är 
föremål för ett domstolsförfarande eller administrativt förfarande. I dessa fall 
ska det barn som berörs av frågan och förfarandet få möjlighet att höras. Barnet 
kan höras direkt, genom en ställföreträdare eller annat lämpligt organ.104  

Artikel 12 innebär alltså att ett barn har rätt att uttrycka sina åsikter i alla 
frågor som rör barnet, inte bara i domstolsförfaranden och administrativa för-
faranden.  

Skydd mot diskriminering  
I artikel 2 i barnkonventionen finns principen om icke-diskriminering som är 
en av de grundläggande principerna i konventionen. Enligt artikel 2 ska en stat 
respektera och tillförsäkra varje barn inom dess jurisdiktion de rättigheter som 
anges i barnkonventionen utan åtskillnad av något slag. En stat ska också vidta 
alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas från alla former av 
diskriminering på grund av någon i familjens handlingar, åsikter eller tro.  

Artikeln består av två delar: diskriminering i förhållande till rättigheterna i 
konventionen och diskriminering på grund av familjemedlemmars ställning, 
verksamhet, uttryckta åsikter eller tro, oavsett om det rör rättigheterna i kon-
ventionen eller inte. Den första delen måste tillämpas tillsammans med en an-
nan artikel i konventionen, medan den andra kan tillämpas självständigt.105 I 
den andra delen av artikeln tydliggörs att ett barn är en egen person med egna 
rättigheter även i förhållande till sin familj.  

En stats jurisdiktion omfattar även barn som inte är svenska medborgare, 
såsom barn med uppehållstillstånd, som söker asyl eller som befinner sig utan 
tillstånd i Sverige. Även EU-migranter som befinner sig utan tillstånd i Sve-
rige omfattas. Att omfattas är dock inte detsamma som att rättigheterna ska 
uppfyllas på samma sätt för alla barn inom jurisdiktionen. Barnrättskommittén 
har till exempel godtagit att migranter kan behandlas på olika sätt under förut-
sättning att åtskillnaden är laglig, proportionell, har ett godtagbart syfte och 
ligger i linje med barnets bästa och de normer och standarder som internatio-
nellt gäller för mänskliga rättigheter.106  

 
104 SOU 2020:63 s. 555. 
105 SOU 2020:63 s. 160. 
106 CRC/C/GC/22 p. 22. 
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Respektera föräldrars ledning  
I artikel 5 anges att en stat ska respektera de rättigheter och skyldigheter som 
föräldrar eller, där så är tillämpligt, medlemmar av den utvidgade familjen el-
ler gemenskapen enligt lokal sedvänja, vårdnadshavare eller andra personer 
som har juridiskt ansvar för barnet, har att ge lämplig ledning och råd när bar-
net utövar de rättigheter som erkänns i konventionen. Detta ska ske på ett sätt 
som överensstämmer med den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga.  

Artikeln är utformad som en portalbestämmelse och ger uttryck för att fa-
miljen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället. Att familjen 
ses som den grundläggande enheten och den naturliga miljön för ett barns ut-
veckling och välfärd framgår även av inledningen (preambeln) till barnkon-
ventionen.107 Artikeln kan sammanfattas som att det är staten som ytterst an-
svarar för att säkerställa att ett barns rättigheter enligt konventionen tillgodo-
ses. Staten ska dock respektera att det i första hand är föräldrarna (eller andra 
med ansvar för barnet) som ska ge ett barn ledning och råd i utövandet av 
barnets rättigheter. Enkelt uttryckt ska en stat inte ingripa i en familj så länge 
ett barns rättigheter tillgodoses. Den ledning och de råd som föräldrar och 
andra ger ska vara lämpliga och förenliga med ett barns rättigheter. När så inte 
är fallet har staten en skyldighet att ingripa till skydd och stöd för barnet.108 

Rätt till liv och utveckling  
Genom artikel 6 erkänns varje barns inneboende rätt till livet. En stat ska även 
till sin yttersta förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Varje 
barns inneboende rätt till livet är, i likhet med motsvarande bestämmelser i 
andra konventioner som rör mänskliga rättigheter, en av de grundläggande 
principerna för de mänskliga rättigheterna. Artikel 6 ska läsas mot de andra 
grundprinciperna samt mot konventionen som en helhet.109 

Ett barns inneboende rätt till livet är en av de grundläggande principerna i 
barnkonventionen och ska vara vägledande för uttolkningen av övriga artiklar 
och för genomförandet av konventionen. Eftersom ett barns existens är en för-
utsättning för att det ska kunna åtnjuta övriga rättigheter i konventionen får 
artikel 6 en naturlig prioritet och blir på så sätt grundläggande för hela genom-
förandet av konventionen. Ett flertal andra artiklar i konventionen utgör dess-
utom en vidareutveckling av rätten till liv och utveckling i artikel 6.110  

Genom artikelns andra led ska en stat till det yttersta av sin förmåga säker-
ställa barnets överlevnad och utveckling. Det är en mer långtgående skyldighet 
än motsvarande skyldigheter i andra konventioner om mänskliga rättigheter. 
Konventionen ställer krav på aktiva och långtgående åtgärder för att säker-
ställa ett barns överlevnad och utveckling.111   

 
107 SOU 2020:63 s. 304 f. 
108 SOU 2020:63 s. 312 f. 
109 SOU 2020:63 s. 328. 
110 SOU 2020:63 s. 332. 
111 SOU 2020:63 s. 334 f.  
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För att säkerställa ett barns överlevnad och utveckling behöver ett barn ges 
skydd mot alla former av våld. Ett barn ska skyddas mot våld, övergrepp och 
vanvård oavsett om det är i föräldrars eller vårdnadshavarens vård eller om det 
är omhändertaget. Enligt Barnrättskommittén kan rätten till överlevnad och 
utveckling endast genomföras genom ett holistiskt förhållningssätt. Det sker 
enligt kommittén genom att alla de andra bestämmelserna i konventionen till-
lämpas och ses i relation till varandra. Ordet utveckling ska enligt kommittén 
tolkas i sin vidaste bemärkelse och omfatta ett barns fysiska, mentala, andliga, 
moraliska, psykologiska och sociala utveckling.112   

Barnets rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv  
Enligt artikel 16 har ett barn rätt till lagens skydd mot godtyckliga eller olag-
liga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens 
samt mot olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.  

När det gäller skydd för familjelivet betonar FN:s kommitté för mänskliga 
rättigheter (MR-kommittén) vikten av en bred definition av begreppet fa-
milj.113Skydd mot ingrepp i familjen eller familjelivet har koppling till flera 
andra artiklar i barnkonventionen, till exempel artikel 5 om att staten ska re-
spektera föräldrarnas rättigheter och skyldigheter att vägleda sitt barn.  

Hem bör, enligt MR-kommittén, förstås som den plats där en person bor 
eller utför sina vardagliga sysslor. För ett barn kan det vara dels där barnet bor, 
dels där barnet vistas för alternativ omvårdnad, till exempel i ett familjehem.114  

Att barnet har rätt till lagens skydd mot ingrepp i sitt privat- och familjeliv 
innebär att det inte räcker med att reglera vilka ingripanden och angrepp som 
är lagliga. Regleringen ska också ge skydd mot olagliga ingripanden eller an-
grepp. Vidare innebär det att ett barn inte bara ska skyddas från ingripanden 
eller angrepp från statens sida utan även från enskilda och juridiska perso-
ner.115 

Skydd mot våld, övergrepp, vanvård och sexuellt utnyttjande  
Artikel 19 innebär en skyldighet för en stat att vidta åtgärder för att skydda ett 
barn mot alla former av våld när barnet är i föräldrars, vårdnadshavares eller 
någon annan persons vård.  

Alla former av fysiskt och psykiskt våld, skada eller övergrepp omfattas. 
Barnet ska således skyddas även mot våld som inte är så allvarligt att barnet 
behöver omhändertas. Med utnyttjande menas exempelvis prostitution, med-
verkan i pornografi och andra sexuella övergrepp eller ekonomiskt utnytt-
jande.  

 
112 CRC/GC/2003/5 p. 12 och CRC/C/GC/7 p. 10. 
113 CCPR, General Comment No. 16 p. 5. I den internationella konventionen om medborger-
liga och politiska rättigheter används begreppet familj (family). 
114 CCPR, General Comment No. 16 p. 5. 
115 CCPR, General Comment No. 16 p. 9 och 11. 



INTERNATIONELLA REGLER OM BARNET SOM RÄTTIGHETSBÄRARE  
 

80 

Barnet ska också skyddas från alla former av vanvård och försumlig be-
handling. Enligt Barnrättskommittén innebär vanvård att den som är ansvarig 
för barnet underlåter att uppfylla barnets fysiska och psykiska behov, trots att 
han eller hon har medel, kunskap och tillgång till tjänster för att göra det. Det 
omfattar enligt kommittén bland annat bristande tillsyn, underlåtenhet att till-
godose grundläggande behov, såsom föda, husrum, kläder, sjukvård och ut-
bildning samt känslomässig vanvård, vilket inkluderar bland annat kronisk 
ouppmärksamhet och exponering för våld eller missbruk.116  

8.3 Europakonventionen  
Allmänna utgångspunkter 
Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna, Europakonventionen, innehåller skydd mot 
åtgärder från det allmännas sida och gäller sedan den 1 januari 1995 som lag i 
Sverige. 1 2 kap. 19 § regeringsformen föreskrivs att lag eller annan föreskrift 
inte får meddelas i strid med Europakonventionen, vilket ger den en författ-
ningsmässigt starkare ställning än en vanlig lag. Europakonventionen omfattar 
alla persongrupper, alltså även barn och unga. I konventionen och senare an-
tagna tilläggsprotokoll slås ett antal grundläggande mänskliga rättigheter fast.  

Att Europakonventionen följs kontrolleras av Europadomstolen. I sin rätts-
praxis har domstolen utvecklat ett flertal tolkningsprinciper. Domstolen har 
poängterat betydelsen av att begrepp i konventionen ges en autonom tolkning, 
genom vilken uttrycken ska tolkas på ett sätt som är oberoende av innebörden 
av motsvarande begrepp i de nationella rättssystemen. Detta anses särskilt vik-
tigt för att en europeisk minimistandard ska kunna etableras och upprätthål-
las.117 

En princip som genomsyrar konventionen enligt Europadomstolens praxis 
är den s.k. proportionalitetsprincipen. Många åtgärder som till sin typ är kon-
ventionsenliga kan godtas endast om de är proportionerliga, det vill säga om 
de står i rimlig proportion till det intresse som de är avsedda att tillgodose. Är 
de oproportionerliga, och således mer långtgående än vad som framstår som 
rimligt för detta ändamål, kan de däremot utgöra brott mot konventionen.118 I 
artiklarna 8–11, som bland annat avser respekt för privat- och familjeliv, tillåts 
ingrepp i de skyddade rättigheterna när det är nödvändigt för att skydda vissa 
viktiga intressen. Vid bedömningen av nödvändigheten ska proportionalitets-
principen tillämpas. Det ska med andra ord göras en avvägning av hur stort 
ingreppet i den enskildes rätt är och hur starkt behovet är som ska tillgodoses 
genom ingreppet. Endast om det finns ett rimligt förhållande mellan dessa två 
faktorer är ingreppet proportionerligt, och endast då kan ingreppet anses nöd-
vändigt i ett demokratiskt samhälle.119 
 
116 CRC/C/GC/13 p. 20. 
117 Danelius H. (2012), s. 51. 
118 Danelius H. (2012), s. 53. 
119 SOU 2015:71 s. 142.  
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Rätten till respekt för privatliv, familjeliv, hem och 
korrespondens  
Enligt första stycket i artikel 8 i konventionen har var och en rätt till respekt 
för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Inskränkningar 
i skyddet kan endast godtas under förutsättning att de har stöd i lag och om de 
i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet, 
den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande 
av oordning eller brott eller till skydd för hälsa, moral eller för andra personers 
fri- och rättigheter. Dessa förutsättningar framgår av artikelns andra stycke.  

Det utgör ett ingrepp i föräldrarnas, och även barnets, rätt enligt artikel 8 
att tvångsvis skilja ett barn från dess föräldrar och placera barnet utanför hem-
met. För att kunna rättfärdiga ett sådant ingrepp krävs alltså att någon av för-
utsättningarna i andra stycket är uppfyllda.  

Europadomstolen har prövat flera fall där barn har tvångsvis skilts från sina 
föräldrar och flera av dem har gällt svenska förhållanden. I ett av avgörandena, 
Olsson mot Sverige, bedömde domstolen att svensk lag i och för sig uppfyllde 
konventionens krav. Däremot hade svenska myndigheter inte i tillräcklig grad 
respekterat föräldrarnas och barnens rätt till fortsatt familjeliv genom att pla-
cera barnen i fosterhem som låg långt ifrån föräldrarnas hemort. I det avseen-
det rörde det sig om ett brott mot artikel 8.120  

I ett annat avgörande, Eriksson mot Sverige, hade omhändertagandet av ett 
barn hävts men ett flyttningsförbud hade samtidigt utfärdats. Detta förbud 
hade varit i kraft under lång tid, och under denna tid hade moderns rätt till 
umgänge varit kraftigt begränsad. Inskränkningarna i umgängesrätten i före-
ning med det långvariga flyttningsförbudet utgjorde enligt Europadomstolens 
mening en inskränkning i rätten till respekt för familjelivet som inte var pro-
portionerlig i förhållande till sitt ändamål och som utgjorde ett brott mot arti-
kel 8.121  

Även om ett omhändertagande av ett barn som sådant framstått som be-
rättigat har Europadomstolen varit angelägen om att framhålla vikten av att 
myndigheterna därefter handlar så att de främjar möjligheterna för barnet att 
återförenas med föräldrarna eller med en av dem. Ett åtskiljande av barn och 
föräldrar ska normalt sett kräva att myndigheterna vidtar åtgärder som är 
ägnade att främja en återförening av familjen så snart som möjligt. Det var mot 
denna bakgrund som Europadomstolen i Erikssonmålet fann det långvariga 
flyttningsförbudet i förening med begränsningar i umgängesrätten problema-
tiskt.122  

I sammanhanget kan nämnas att Europadomstolen har konstaterat att rätten 
till familjeliv inte enbart innebär att biologiska föräldrar ges skydd för sitt fa-
miljeliv. Rättigheten innebär också att barnet har rätt till skydd för sitt privat- 
och familjeliv. Europadomstolens synsätt på artikeln innebär att domstolen ser 

 
120 Danelius H. (2012), s. 385. 
121 Danelius H. (2012), s. 385. 
122 Danelius H. (2012), s. 387. 
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på begreppet familj som de facto familj och kan således även innefatta famil-
jehemsföräldrar.123  

Europadomstolen har under senare år prövat ett flertal fall mot Norge som 
har rört barnavårdsåtgärder där frågan har gällt om dessa åtgärder har kränkt 
klagandens rätt till skydd för privat- och familjeliv. Läs mer om dessa i kapi-
tel 7.  

 

 
123 Moretti and Benedetti v. Italy, § 48; Kopf and Liberda v. Austria, § 37, Europadomstolens 
Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights, s. 64. 
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9 Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU  

9.1 Inledning  
Utredningens uppdrag är att lämna förslag på hur en reglering bör utformas 
som innehåller barnets bästa som ett självständigt rekvisit vid prövningen av 
om vård enligt 2 § LVU i familjehem ska upphöra. Det är inte första gången 
man utreder möjligheten att föra in barnets bästa som en del av prövningen om 
vården enligt LVU ska upphöra eller inte. Trots att frågan har utretts flera 
gånger tidigare är det fortfarande inte helt klart hur den faktiska problembilden 
ser ut. En stor del av det inledande utredningsarbetet har bestått i att försöka 
identifiera vilka problem eller situationer en förändrad lagstiftning ska lösa. I 
kapitlet redogörs för vilka skäl det finns att införa barnets bästa som en del av 
bedömningen av om vården enligt LVU ska upphöra eller inte.  

Det har funnits återkommande kritik från remissinstanserna när det gäller 
tidigare utredningars förslag, som framgår av kapitel 6. Huvuddragen i remiss-
kritiken kan sammanfattas enligt följande:  

• Nuvarande lagstiftning gör det redan möjligt att beakta vad som bedöms 
vara bäst för barnet, särskilt genom bestämmelserna om flyttningsförbud 
och vårdnadsöverflyttning.  

• Barnets bästa är ett rättsosäkert och svårdefinierbart begrepp som inte läm-
par sig för frågan om huruvida tvångsvård ska upphöra. 

• Genom att införa barnets bästa som en del av prövningen vid upphörande 
av vård kan tvångsvård fortsätta även om grunden för tvångsvården inte 
längre kvarstår.  

Remisskritiken kommer att analyseras mer ingående nedan.  

9.2 Skäl för att införa barnets bästa vid 
bedömningen av om vården ska upphöra 
”Jag är ingen lånebok som ska lämnas tillbaka när lånetiden har 
gått ut”  
Citatet i rubriken kommer ifrån utredningens möte med en ung tjej som varit 
placerad med stöd av LVU under lång tid. Detta var hennes sätt att beskriva 
sin upplevelse av att socialnämnden fattade beslut som i allra högsta grad rörde 
henne utan att alls hämta in hennes perspektiv. Ett citat från ett barns upple-
velse ger naturligtvis inte en heltäckande bild och svarar inte heller för samt-
liga barns upplevelser. Men essensen av citatet – att ett barns perspektiv inte 
hämtas in eller beaktas i tillräcklig utsträckning – speglas i viss mån i en kart-
läggning som gjordes av Barnrättighetsutredningen. Vid denna framkom en 
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rad brister i genomslaget för barnets rättigheter och ett barnrättsbaserat syn-
sätt.124  

Riksdagen antog 2010 regeringens strategi för att stärka barnets rättigheter 
i Sverige. Strategin utgår från de mänskliga rättigheter som varje barn upp till 
18 år ska tillförsäkras enligt internationella överenskommelser, särskilt de åta-
ganden som följer av barnkonventionen. Avsikten med strategin är att den ska 
vara en utgångspunkt för offentliga aktörer på statlig och kommunal nivå som 
i sina verksamheter ska säkerställa barns rättigheter.125  

I samband med att barnkonventionen inkorporerades som svensk lag kon-
staterade regeringen att barn inte alltid behandlas som rättighetsbärare, att ett 
barnrättsbaserat synsätt inte genomsyrar verksamheter på alla nivåer och att 
synsättet inte hade anammats i tillräcklig utsträckning i beslutsprocesser som 
involverar barn. Enligt regeringen var detta särskilt tydligt i situationer där 
barn på olika sätt var utsatta och kunde ha svårt att ta till vara sina rättig-
heter.126 Tydligast var bristerna i fråga om principen om barnets bästa och prin-
cipen om barnets rätt att få uttrycka sina åsikter.127 Regeringen bedömde därför 
att barnkonventionen inte hade fått tillräckligt genomslag i praktiken och fö-
reslog att barnkonventionen skulle inkorporeras som svensk lag.128  

Genom inkorporeringen gavs barnkonventionen ställning som svensk lag, 
vilket enligt regeringen innebär ett förtydligande av att domstolar och rätts-
tillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen vid av-
vägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden 
som rör barn. Regeringen anförde också att konventionens ställning som lag 
kunde förväntas påverka utvecklingen av såväl befintlig som ny lagstiftning. 
En inkorporering av barnkonventionen som svensk lag skulle även, enligt re-
geringen, synliggöra barnets rättigheter och vara ett sätt att skapa en grund för 
ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet där rättigheterna ska 
ses utifrån ett helhetsperspektiv.129  

LVU är både en procedurlag för hur och när tvångsvård kan tillgripas och 
en skyddslag för barn och unga. Det finns en bakomliggande intresseavväg-
ning mellan å ena sidan skyddet av familjen som en helhet och föräldrarnas 
rätt och å andra sidan statens skyldighet att förverkliga barnets rätt till stöd och 
skydd. Historiskt sett har föräldrars rätt och – med tiden – stöd på frivillig väg 
i hemmet samt återförening prioriterats i hög grad. De senaste årens barnrätts-
politiska satsningar talar dock för en viss perspektivförskjutning. I dag är det 
inte ifrågasatt att barn ska ses som egna bärare av rättigheter. Detta bör åter-
speglas i en lagstiftning som rör tvångsvård av barn och barnrättsperspektivet 
bör få ett större genomslag. En bestämmelse som innebär att hänsyn ska tas 
till vad som bedöms vara barnets bästa är förenligt med en sådan perspektiv-
förskjutning. Att hänsyn tas till barnets bästa innebär således inte 

 
124 Prop. 2017/18:186 s. 73. 
125 Prop. 2009/10:232 s. 1.  
126 Prop. 2017/18:186 s. 75.  
127 Prop. 2017/18:186 s. 73. 
128 Prop. 2017/18:186 s. 74. 
129 Prop. 2017/18:186 s. 75. 
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nödvändigtvis att mindre vikt läggs vid föräldrarnas rätt och strävan till åter-
förening efter tvångsvård utan att barnets eget perspektiv förstärks.  

Nuvarande lagstiftning har brister 
Den statistik som utredningen har tagit del av talar för att en av tankarna med 
LVU – att en återförening ska ske så snart som möjligt – inte uppfylls. Av alla 
barn som placeras med stöd av LVU flyttar en femtedel inte tillbaka till sina 
föräldrar igen.130 I genomsnitt är ett barn som vårdas med stöd av LVU sju och 
ett halvt år gammalt när han eller hon placeras för första gången. Han eller hon 
är sammanlagt placerad med stöd av lagen i nio år och är med om drygt fyra 
placeringssekvenser.131 Denna statistik pekar således på att barn som vårdas 
med stöd av LVU i många fall blir kvar i vård under lång tid.  

Nuvarande lagstiftning bygger på tanken att ett barn som vårdas med stöd 
av LVU – och även barn som är placerade på frivillig väg med stöd av SoL – 
ska återförenas med sina föräldrar så snart det är möjligt. Om en hemflytt ris-
kerar att skada barnet ska ett flyttningsförbud meddelas under en övergångs-
period. För de barn som inte kommer att kunna återförenas med sina föräldrar 
ska en ansökan om vårdnadsöverflyttning ske. Det går således att argumentera 
för att lagstiftningen redan tillgodoser ett barns behov av trygghet och stabili-
tet. Detta är även ett av de återkommande huvuddragen i tidigare remisskritik 
mot liknande förslag som har innehållit en bedömning av barnets bästa vid 
upphörande av vård. För att kunna avgöra om kritiken är befogad och för att 
analysera om det finns ett behov av förändring är det av intresse att titta när-
mare på om den lagstiftning som gäller i dag faktiskt används så som den är 
tänkt och om den uppfyller sitt syfte.  

Begränsad användning av flyttningsförbud  
Bestämmelserna om flyttningsförbud finns i 24 § LVU men är tillämpliga i 
samband med att såväl frivilliga placeringar enligt SoL som placeringar enligt 
LVU upphör. Flyttningsförbudet är främst avsett att vara ett tillfälligt beslut 
för att fördröja ett barns återförening med vårdnadshavaren. Beslut kan fattas 
i situationer där ett barn har varit placerat med stöd av SoL, det vill säga på 
frivillig väg men vårdnadshavaren avser att hämta hem sitt barn. Flyttnings-
förbud kan också tillämpas i samband med att beslut om upphörande av vård 
med stöd av LVU har fattats.  

Bestämmelsen om flyttningsförbud medger att barnets bästa får företräde i 
en situation då barnet enligt socialtjänstens bedömning har behov av en lång-
sammare återflyttning än vad vårdnadshavaren går med på. Högsta 

 
130 Uppgift från Helene Kjellmans föreläsning ”Synen på långsiktigt placerade barn” under 
Socialstyrelsens webbinarium ”Stärkt trygghet för barn som är långsiktigt placerade i famil-
jehem”, 21-10-21. 
131 Uppgift från Marie Berlins föreläsning ”Familjehemsvården i siffror” under Socialstyrel-
sens webbinarium ”Stärkt trygghet för barn som är långsiktigt placerade i familjehem”, 
21-10-21.  
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förvaltningsdomstolen har uttalat att syftet med ett flyttningsförbud också är 
att säkerställa att barnets bästa tas till vara i situationer då barnet vistats lång 
tid i ett familjehem och hunnit få så starka band till detta hem att det måste 
ifrågasättas om inte barnet bör bo kvar där.132 

Det finns ingen statistik över hur många flyttningsförbud som meddelas per 
år. Vid en sökning bland förvaltningsrätternas avgöranden från de senaste tre 
åren i rättsdatabasen Juno kan utredningen konstatera att det rör sig om ett 
tiotal avgöranden per år. Förvaltningsrätterna beslutade i dessa avgöranden till 
övervägande del att flyttningsförbuden skulle gälla tills vidare.133 Även bland 
de uppgifter från verksamma aktörer som utredningen har fått del av framkom-
mer att beslut om flyttningsförbud är ovanligt. De som över huvud taget hade 
beslutat om, ansökt om eller varit ombud i en sådan process hade gjort detta i 
enstaka fall. Företrädare för socialnämnder har framfört att det från en social-
nämnds sida kan upplevas som domstolstrots, det vill säga att de upplever att 
de går emot domstolens beslut genom att i strid med detta ansöka om ett flytt-
ningsförbud, när domstolen har beslutat att vården ska upphöra.  

Sammantaget menar utredningen att det finns fog för slutsatsen att flyttnings-
förbud används i mycket begränsad omfattning. Vidare är det i de få avgöran-
den som finns vanligare att förvaltningsrätterna beslutar om ett flyttningsför-
bud som ska gälla tills vidare än ett tidsbegränsat.134 Ett flyttningsförbud som 
gäller tills vidare kan på sätt och vis jämställas med ett beslut om fortsatt vård 
enligt LVU med stöd av en annan grund, trots att de ursprungliga skälen för 
vård inte längre råder. Ett flyttningsförbud prövas dock i en separat, och ofta 
parallell, process och måste omprövas var tredje månad. En reglering som 
möjliggör parallella processer går att ifrågasätta av flera skäl. Den är ineffektiv 
och innebär att parterna – och framför allt barnet – behöver vara med om flera 
processer, och den kan spä på konfliktytorna mellan föräldrarna och social-
nämnden. Ur ett barns perspektiv kan det därför vara bättre att fortsätta vårdas 
med stöd av LVU än att omfattas av ett flyttningsförbud. Detta förutsätter att 
fortsatt vård enligt LVU är till barnets bästa och att en omsorgsfull prövning 
sker.  

Utredningens sammantagna bedömning är att flyttningsförbudet i praktiken 
inte fyller sitt syfte och att det inte är ett användbart verktyg för att tillgodose 
ett barns behov av stabilitet och kontinuitet. Därmed kan ändamålsenligheten 
med institutet flyttningsförbud efter beslut om upphörande av vård med stöd 
av LVU ifrågasättas annat än för att undvika hastiga hemtagningar. Det finns 
således en brist i systematiken som LVU bygger på. Bedömningen som görs i 
utredningen är att en utökad möjlighet att besluta om fortsatt vård med stöd av 
LVU är en bättre lösning för att uppnå syftet att skapa trygghet, kontinuitet 
och stabilitet för barn. Ett sådant beslut är inte heller mer ingripande i vård-
nadshavarens rätt än ett beslut om flyttningsförbud.  
 
132 HFD 2011 ref. 13. 
133 Sökning i rättsdatabasen Juno 2022-01-20. Av 36 identifierade avgöranden beslutade för-
valtningsrätten om ett flyttningsförbud som skulle gälla tills vidare i 31 fall. 
134 Sökning i rättsdatabasen Juno 2022-01-20. Av 36 identifierade avgöranden beslutade för-
valtningsrätten om ett flyttningsförbud som skulle gälla tills vidare i 31 fall. 
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Få placeringar avslutas med vårdnadsöverflyttning  
Enligt nuvarande bestämmelser ska en socialnämnd överväga att ansöka om 
vårdnadsöverflyttning när ett barn har varit placerat i samma familj i tre år.135 

År 2020 avslutades 319 placeringar i familjehem genom en vårdnadsöver-
flyttning. Av dessa var 128 barn placerade med stöd av LVU och 191 med stöd 
av SoL.136 Av Socialstyrelsens statistik framgår inte hur länge barnen hade 
varit placerade i det aktuella familjehemmet innan placeringen avslutades med 
en överflyttning av vårdnaden eller hur gamla barnen var vid tillfället. Utred-
ningen har inte tagit del av samtliga de avgöranden som statistiken bygger på. 
Utifrån en rättsfallssökning i rättsdatabasen Juno kan utredningen konstatera 
att i majoriteten av målen som rör vårdnadsöverflyttning var familjehemsför-
äldrarna, socialnämnden och föräldrarna antingen överens eller också kunde 
föräldrarna inte nås.  

Efter vad utredningen känner till finns det begränsad forskning om vård-
nadsöverflyttning. Titti Mattsson har bidragit till forskningen genom sin bok 
Rätten till familj inom barn- och ungdomsvården från 2010. Boken bygger på 
projektet Omsorgs- eller vårdnadsöverflyttning? Barnets bästa vid sam-
hällsingripanden i ett rättsligt perspektiv, som initierades 2009. Från 2017 
finns en rapport från institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet 
som rör vårdnadsöverflyttning för barn och unga i familjehem. Inom ramen 
för rapporten tog forskare del av 32 domar – som rörde en ansökan om vård-
nadsöverflyttning – från tingsrätterna i Göteborg, Borås, Skaraborg och Udde-
valla under perioden den 1 januari 2011–31 december 2013. De intervjuade 
även tolv vårdnadshavare samt elva barn och ungdomar mellan 14 och 19 år. 
Utifrån tingsrättsavgörandena presenterade rapporten följande resultat:  

• Hälften av de placerade barnen placerades i det aktuella familjehemmet 
när de var ett år eller yngre.  

• Medelåldern vid vårdnadsöverflyttningen var tio år, och barnet hade då i 
snitt varit placerat i familjehemmet i sex år.  

• I hälften av avgörandena hade föräldrarna uttryckligen samtyckt till att 
vårdnaden flyttades över.  

• Samtliga avgöranden innebar bifall till socialnämndens ansökan.137 

Socialstyrelsen har vid tre tillfällen följt upp socialtjänsternas arbete med vård-
nadsöverflyttning. Vid det senaste tillfället, 2006, hade Socialstyrelsen i upp-
drag att följa upp effekterna av lagändringarna som bland annat innebar att en 
socialnämnd ska överväga att ansöka om vårdnadsöverflyttning när barnet va-
rit placerat i tre år. Uppföljningen bestod av en sammanställning av antalet 
vårdnadsöverflyttningar för perioden 2000–2005, resultat från en fördjup-
ningsstudie samt resultat från länsstyrelsernas tillsyn under 2003–2005. 

 
135 Det finns ett förslag om att ett sådant övervägande ska ske redan efter två år, se Lagråds-
remiss den 3 februari 2022, Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat.   
136 Socialstyrelsen, Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2020.  
137 Wissö T. m.fl., Slutrapportering för projektet Vårdnadsöverflyttning för barn och unga i 
familjehem 2017-03-15, s. 8–10. 
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Socialstyrelsen kunde konstatera att det skedde få vårdnadsöverflyttningar i 
förhållande till antalet placerade barn. För de vårdnadsöverflyttningar som 
skedde under den aktuella perioden hade barnet i genomsnitt vistats sju och ett 
halvt år i ett familjehem och barnets genomsnittsålder var elva och ett halvt år 
vid tidpunkten för överflyttningen. Den genomsnittliga åldern vid placeringen 
var för dessa barn ett och ett halvt år.138  

Den statistik och forskning som finns ger stöd för att det framför allt är barn 
som placeras i låg ålder och som har varit i ett familjehem under en förhållan-
devis lång period som kommer i fråga för vårdnadsöverflyttning. Det är dock 
få placeringar som avslutas genom en vårdnadsöverflyttning.  

Som har redogjorts för i avsnitt 5.4 upphör ett barn att vara familjehems-
placerat när vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna. Detta innebär 
att det huvudsakliga ansvaret för barnet inte längre ligger på socialnämnden 
utan de särskilt förordnade vårdnadshavarna. Som en följd av detta har barnet, 
och de särskilt förordnade vårdnadshavarna, inte längre rätt till eventuellt stöd 
från socialnämnden i placeringskommunen utan får söka bistånd av social-
nämnden i vårdnadshavarnas hemkommun. Vidare är det de särskilt förord-
nade vårdnadshavarna som är ansvariga för att barnets rätt till kontakt och um-
gänge med sina föräldrar upprätthålls. I Socialstyrelsens uppföljning fram-
kommer att detta – det förlorade stödet i placeringskommunen och ansvaret 
för relationen till föräldrarna – angavs som skäl till att familjehem tvekade till 
att medverka i en ansökan om vårdnadsöverflyttning. Familjehemsföräldrarna 
ville inte heller äventyra relationen till barnets föräldrar, som de trodde skulle 
bli sämre om vårdnaden flyttades över till familjehemsföräldrarna.139 

När socialsekreterare vid olika socialtjänster tillfrågades om anledningen 
till att de inte initierade en vårdnadsöverflyttning framförde de att de för ett 
stort antal placeringar bedömde att situationen i familjehemmet inte var mogen 
för överflyttning av vårdnaden. Det kunde till exempel handla om att det fanns 
en osäkerhet kring barnets anknytning till familjehemsföräldrarna eller att för-
hållandena i familjehemmet bedömdes som instabila. Socialsekreterarna lyfte 
också fram den inneboende konflikten i lagstiftningen; lagstiftningen har som 
mål att återförena barn och föräldrar, men i verkligenheten bor barnet i famil-
jehemmet i många år och utsikterna till en återförening med föräldrarna kan 
ofta vara små. Studien visade att socialtjänstens handläggare ansöker eller pla-
nerar att ansöka om överflyttning av vårdnaden i något större omfattning om 
barnet placeras i familjehemmet i tidig ålder (noll till tre år), om föräldern har 
brister i umgänge eller vårdnadsansvar eller om modern har en varaktig psy-
kisk sjukdom.140  

Enligt utredningens mening finns det ett flertal praktiska svårigheter som 
följer med en vårdnadsöverflyttning och som kan förklara dess begränsade 

 
138 Socialstyrelsen, Vårdnadsöverflyttningar för barn placerade i familjehem – uppföljning av 
lagändring enligt proposition 2002/03:53, s. 7. 
139 Socialstyrelsen, Vårdnadsöverflyttningar för barn placerade i familjehem – uppföljning av 
lagändring enligt proposition 2002/03:53, s. 8.  
140 Socialstyrelsen, Vårdnadsöverflyttningar för barn placerade i familjehem – uppföljning av 
lagändring enligt proposition 2002/03:53, s. 8. 
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tillämpning. Det läggs ett stort ansvar på de familjehemsföräldrar som utses 
till särskilt förordnade vårdnadshavare. Ansvaret åtföljs som huvudregel inte 
av motsvarande stöd från socialnämnden. Det är en brist att de särskilt förord-
nade vårdnadshavarna inte kan få samma stöd och hjälp efter en vårdnads-
överflyttning och dessutom ibland måste vända sig till en annan kommun för 
att kunna ansöka om detta. Det går inte heller att bortse från skillnaden i att en 
kommun ska ersätta ett familjehem ekonomiskt och att en särskilt förordnad 
vårdnadshavare får ersättas ekonomiskt av kommunen. Utredningen menar att 
den befintliga lagstiftningen i praktiken inte tillgodoser barnets behov av 
trygghet och stabilitet. Det finns praktiska hinder för att bestämmelserna om 
vårdnadsöverflyttning ska vara ändamålsenliga. Detta talar för att det finns 
behov av att ändra nuvarande lagstiftning om flyttningsförbud och vårdens 
upphörande i samband med LVU. 

Frågan om vårdnadsöverflyttning är föremål för översyn. Socialdeparte-
mentet har i sin lagrådsremiss föreslagit att en socialnämnd ska överväga att 
ansöka om vårdnadsöverflyttning när ett barn har varit placerat i samma fa-
miljehem i två år (till skillnad från nuvarande frist om tre år).141 Det pågår även 
en parallell utredning som särskilt ska ta ställning till om förutsättningarna för 
vårdnadsöverflyttning bör ändras samt behovet av åtgärder för att underlätta 
förutsättningarna för prövningen av frågor om vårdnadsöverflyttning för barn 
i familjehem.142 Om målet med den lagstiftningen är att fler placeringar ska 
avslutas med en vårdnadsöverflyttning finns det skäl som talar för att åt-
minstone de praktiska konsekvenserna med en vårdnadsöverflyttning bör änd-
ras. Utifrån ett proportionalitetsperspektiv går det dock att ifrågasätta att åt-
gärder ska vidtas i syfte att öka antalet vårdnadsöverflyttningar – en sådan åt-
gärd är långt mer ingripande än att ett barn fortsätter att vårdas med stöd av 
LVU.  

Det går även – utifrån utgångspunkten att ett barn ska återförenas med sina 
föräldrar – att ifrågasätta lämpligheten i att en socialnämnd ska överväga en 
vårdnadsöverflyttning redan efter två år. Att tidpunkten för ett sådant övervä-
gande tidigareläggs innebär att den faktiska tiden att verka för en återförening 
förkortas. Att ett barn kan fortsätta vårdas med stöd av LVU utifrån hänsyn till 
barnets bästa är, enligt utredningens uppfattning, sammantaget mindre ingri-
pande än en vårdnadsöverflyttning. Även detta talar för att det finns skäl att 
föra in en sådan bestämmelse som nu föreslås.  

9.3 Bemötande av remisskritik 
Förslagets förenlighet med Europakonventionen  
Bestämmelserna i Europakonventionen innebär – såvitt nu är av intresse – att 
såväl föräldrarna som barnet har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv 
 
141 Lagrådsremiss 3 februari 2022, Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjär-
tat. 
142 Se Ju 2021:11 Vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer – en översyn 
av reglerna i föräldrabalken. 
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enligt artikel 8. Så som har redogjorts för i avsnitt 8.3 har Europadomstolen 
tolkat artikel 8 och begreppet familj som att det avser de facto familjen. Be-
greppet familj ges alltså en vidsträckt innebörd och kan innefatta familjehems-
föräldrar.143 Såväl barnet som de biologiska föräldrarna har alltså rätt till skydd 
för sitt privat- och familjeliv, och barnets familjeliv kan innefatta familjehems-
föräldrarna och syskon i familjehemmet.  

Europadomstolen har vid flera tillfällen prövat om staters tillämpning av 
barnavårdslagstiftning står i strid med Europakonventionen. Enligt vad utred-
ningen känner till har Europadomstolen dock aldrig prövat ett mål om tvångs-
vård av barn där ett barn har varit klagande. De avgöranden som finns utgörs 
av mål där föräldrarna är klagande och gör gällande att deras rätt till skydd för 
privat- och familjeliv har kränkts genom statens beslut. Barnets rätt till skydd 
för privat- och familjeliv har således inte varit föremål för Europadomstolens 
direkta prövning. Detta kan ha en viss betydelse för domstolens slutsatser.  

Genom Europadomstolens praxis framgår att ett beslut om att placera ett 
barn utanför det egna hemmet ska ses som en tillfällig åtgärd och att staten har 
en skyldighet att verka för en så snabb återförening som möjligt.144 Europa-
domstolen har även uttalat att ett barns rätt till respekt för sitt familjeliv kan 
innebära att intresset av att barnet får stanna kvar i sitt familjehem kan väga 
tyngre än återföreningen med de biologiska föräldrarna, om barnet har varit 
placerat i ett familjehem under lång tid.145  

Så som utredningen tolkar Europadomstolens praxis innebär den att barnets 
intresse av och rätt att få skydd och stöd i vissa fall trumfar föräldrarnas rätt 
att få återförenas med sitt barn. Det finns alltså undantag från den övergripande 
principen om att barnet ska återförenas med sina föräldrar. Vad som skulle 
kunna utgöra ett sådant undantagsfall är inte närmare specificerat än att placer-
ingstiden har varit lång. Att ett sådant undantag också skulle kunna utgöras av 
att hänsyn tas till vad som bedöms vara bäst för barnet ligger, enligt utredning-
ens mening, i linje med Europadomstolens praxis. Den samlade bedömningen 
är därför att rätten till privat- och familjeliv enligt artikel 8 i Europakonvent-
ionen, och därtill hörande praxis, inte hindrar att det införs en bestämmelse 
som ger uttryck för att hänsyn kan tas till barnets bästa. 

Barnets bästa som ett tillvägagångssätt  
Ett av de återkommande argumenten i remisskritiken mot tidigare förslag har, 
som framgår av kapitel 6, varit att det inte går att definiera vad som är ett barns 
bästa och att en bestämmelse som innefattar en sådan bedömning är rättsosä-
ker. Eftersom LVU är en tvångslagstiftning måste det ställas höga krav på att 
bestämmelsen är rättssäker.  

 
143 Moretti and Benedetti v. Italy, § 48, Kopf and Liberda v. Austria, § 37, Europadomstolens 
Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights, s. 64. 
144 Se Strand Lobben m.fl. mot Norge paragraf 208 och däri gjorda hänvisningar.  
145 Strand Lobben m.fl. mot Norge, paragraferna 202–213. 
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Det ligger i sakens natur att vad som bedöms vara ett barns bästa inte är en 
gång för alla givet. Ett barns behov är inte samma som ett annat barns. Vad 
som bedöms vara ett barns bästa måste alltså kopplas till det individuella bar-
net och barnets situation.146 Så måste alltid ske. Enligt utredningen är det en 
skillnad mellan en helt individuell bedömning och ett tillvägagångssätt där 
möjligheten finns att ta hänsyn till specifika omständigheter. Förutsatt att till-
vägagångssättet är likadant kan inte olika utfall av en sådan bedömning vara 
detsamma som att bedömningen i sig är rättsosäker. Detta kräver dock att till-
vägagångssättet är tydligt och transparent och att det redovisas på ett begripligt 
sätt.  

Så som Barnrättskommittén beskriver barnets bästa i sin allmänna kom-
mentar är det ett begrepp som består av tre delar; det är en materiell rättighet, 
en rättslig tolkningsprincip och ett tillvägagångssätt i beslutsprocesser. Rätten 
att få barnets bästa bedömt i beslut som gäller barnet är en materiell rättighet. 
I det här avseendet innebär det att ett barn har rätt att få sitt bästa utrett, bedömt 
och beaktat. Principen om barnets bästa ska alltid tillämpas när man fattar ett 
beslut som rör ett enskilt barn eller grupper av barn. Som materiell rättighet är 
principen om barnets bästa, enligt kommittén, direkt tillämplig och kan åbero-
pas i domstol. Begreppet barnets bästa är också en grundläggande rättslig tolk-
ningsprincip. Detta innebär att om en rättsregel är öppen för fler än en tolkning 
ska den tolkning som mest verkningsfullt tillgodoser barnets bästa ha före-
träde. Slutligen är begreppet också ett tillvägagångssätt i beslutsprocesser. 
Detta innebär att en beslutsprocess ska innehålla en utvärdering av eventuella 
positiva och negativa konsekvenser för barnet. Beslutet ska också innehålla en 
motivering där det bland annat bör framgå vilka aspekter beslutsfattaren har 
ansett vara relevanta i bedömningen av barnets bästa. Om beslutet inte stäm-
mer överens med barnets åsikter bör orsaken till detta tydligt anges.147  

Barnets bästa är alltså ett tillvägagångssätt som kan användas i beslutspro-
cesser. Det återfinns i andra lagstiftningar och får anses vara väl etablerat. På 
senare tid finns tillvägagångssättet även återgivet i Högsta domstolens och Mi-
grationsöverdomstolens praxis.148 Genom att bland annat artikel 3.1 i barnkon-
ventionen gäller som lag i Sverige finns det numera i svensk rätt ett portalstad-
gande om principen om barnets bästa. Behovet av portalparagrafer i andra la-
gar får därmed, ur ett rent juridiskt perspektiv, anses ha minskat. En sådan 
bestämmelse kan ändå ha ett pedagogiskt värde och påverka tillämpningen på 
ett sätt som ligger i linje med konventionen.149  

Det finns således ett etablerat tillvägagångssätt att förhålla sig till, vilket 
borgar för en förutsebar tillämpning. Just eftersom det är fråga om en tvångs-
lagstiftning bör dock tillvägagångssättet konkretiseras i möjligaste mån. Detta 
kan, enligt utredningens mening, ske genom att bestämmelsen innehåller ett 

 
146 Prop. 2017/18:186 s. 96. 
147 Prop. 2017/18:186 s. 96. 
148 NJA 2020 s. 761 och Högsta domstolens beslut i mål Ö 4545-21 från den 15 december 
2021 samt Migrationsöverdomstolens avgörande 2020:24. 
149 SOU 2020:63 s. 243. 
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antal omständigheter som beaktas vid bedömningen av vad som bedöms vara 
barnets bästa. 

Slutligen kan det konstateras att rättstillämpning i mångt och mycket hand-
lar om att göra bedömningar av ett antal omständigheter utifrån ett visst rek-
visit eller en viss princip. Enbart den omständigheten att rättstillämparen måste 
göra en bedömning innebär inte att en bestämmelse är rättsosäker.  

En ny grund för fortsatt vård  
Ett av de huvudsakliga argumenten mot att införa en bestämmelse som innebär 
att hänsyn kan tas till barnets bästa vid bedömningen av om vård enligt LVU 
ska upphöra är att en sådan bestämmelse innebär att vården kan fortsätta med 
stöd av en ny grund trots att förutsättningarna för vård enligt 2 eller 3 § LVU 
har upphört.  

Utredningen anser att det är av grundläggande betydelse att vård som sker 
med tvång och utan samtycke inte ska pågå längre än nödvändigt. Detta kom-
mer till uttryck i den nuvarande bestämmelsen som reglerar när vården ska 
upphöra. Det finns ingen anledning att ändra den utgångspunkten. Avsikten 
med att föra in en möjlighet att ta hänsyn till barnets bästa i en bestämmelse 
om huruvida vården ska upphöra är således inte att verka för att fler barn ska 
vårdas med stöd av lagen. Även om utredningens förslag innebär att en ny 
grund för fortsatt vård införs gäller således alltjämt att ett åtskiljande från för-
äldrarna ska vara nödvändigt för barnets bästa i linje med artikel 9 i barnkon-
ventionen. Utgångspunkterna bör därför även fortsättningsvis vara att ett om-
händertagande ska vara en tillfällig åtgärd och att barnet ska kunna återförenas 
med sina föräldrar. För vissa barn är en återförening dock inte lämplig och då 
behöver lagstiftningen, på bästa möjliga sätt, ge förutsättningar för att sådana 
situationer ska kunna hanteras. Avsikten är därför i stället att komplettera be-
fintlig lagstiftning med en beslutsprocess som på ett tydligare och mer trans-
parent sätt kan användas för att göra en bedömning ur barnets perspektiv av 
om vården ska upphöra eller inte.  

Beslut om tvångsvård ska vara tydliga och processen måste vara begriplig 
för samtliga parter. Utredningens slutsats är därför att en bestämmelse som 
innebär att hänsyn ska tas till vad som bedöms vara bäst för barnet skapar en 
ökad förståelse för varför vården ska fortsätta. Därför bör det införas en ny 
bestämmelse där barnets bästa ingår som en del av grunden för vården. Detta 
innebär att vården kan fortsätta även om förutsättningarna för vård enligt 2 el-
ler 3 § LVU har upphört. Det kan i sammanhanget noteras att bestämmelserna 
om flyttningsförbud innebär att det i praktiken redan går att låta ett barn vara 
kvar i tvångsvård trots att förutsättningarna för vård inte längre föreligger.  

Parterna behöver få vetskap om och förstå att ett barn vårdas på en annan 
grund än den ursprungliga samt en möjlighet att få den ändrade grunden för 
vård prövad av domstol. En socialnämnd ska därför fatta ett beslut om grunden 
för vården ändras som ska underställas förvaltningsrätten. Detta innebär att en 
socialnämnd som finner att det är nödvändigt för barnets bästa att vården 
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fortsätter, även om förutsättningarna för vård enligt 2 eller 3 § LVU har upp-
hört, ska fatta ett särskilt beslut om den ändrade grunden för vård. Beslutet ska 
sedan underställas förvaltningsrätten inom fyra veckor från det att beslutet fat-
tades. Om inte detta sker i rätt tid upphör vården.  

9.4 Sammanfattande slutsatser 
Barnkonventionen har gällt som lag i Sverige under drygt två års tid. I Unicefs 
rapport Barnkonventionen i praktiken granskades domar från 2020 där barn-
konventionen på något sätt nämndes, antingen i domen eller i ett överkla-
gande.150 Det har därutöver inte skett någon uppföljning av effekterna av in-
korporeringen. Rent allmänt kan det dock konstateras att barnkonventionen 
har fått ett genomslag, såväl i den allmänna debatten som i högsta instansernas 
praxisbildning. Detta är i mångt och mycket ett perspektivskifte. Detta per-
spektivskifte bör återfinnas och tydliggöras i all lagstiftning som rör barn. Det 
finns därför ett behov av att införa ett mer barnrättsbaserat synsätt i nuvarande 
LVU.  

Utifrån den statistik och de uppgifter från verksamma aktörer som utred-
ningen har tagit del av bedömer utredningen att det finns ett glapp i systemati-
ken i lagstiftningen och hur den faktiskt tillämpas. Det verkar finnas praktiska 
hinder av olika slag mot att tillämpa lagen så som den är tänkt att tillämpas. 
Detta gynnar ingen av parterna. Allra minst gynnas barnen, som riskerar att 
inte få sina behov och rättigheter fullt tillgodosedda. Det behövs därför en 
förändrad bestämmelse.  

Historiskt sett har föräldrars rätt, stöd på frivillig väg i hemmet och återför-
ening prioriterats i hög grad, vilket kan ha talat mot att införa en bestämmelse 
som tar hänsyn till barnets bästa. Det är fortfarande en grundläggande utgångs-
punkt att familjen ska ses som en helhet, men utifrån Europadomstolens defi-
nition av begreppet familj följer att det är ett vidsträckt begrepp som avser de 
facto familjen.151 Utifrån domstolens praxis finns även stöd för att barnets in-
tresse av att få sina rättigheter tillgodosedda ibland trumfar intresset av famil-
jeåterförening. Att införa en bestämmelse som möjliggör att hänsyn tas till 
barnets rätt till privat- och familjeliv står, enligt utredningens bedömning, inte 
i strid med Europakonventionen. En sådan bestämmelse innebär också att ett 
barns rättigheter enligt barnkonventionen synliggörs och kan tillgodoses.  

Vad som bedöms vara ett barns bästa innebär i det här avseendet framför 
allt ett tillvägagångssätt som en beslutsfattare ska tillämpa i sin beslutsprocess. 
Att tillämpa barnets bästa i en beslutsprocess är inte unikt för LVU utan före-
kommer i ett flertal lagstiftningar. Begreppet barnets bästa är väl etablerat, så-
väl bland rättstillämpare som hos allmänheten. Genom att beslutsprocessen 
tydliggörs av ett antal omständigheter som beslutsfattaren ska beakta 

 
150 Unicef, Barnkonventionen som lag i praktiken – en granskning av domar från 2020, s. 5. 
151 Artikel 5 i barnkonventionen omfattar numera föräldrar eller, där så är tillämpligt, med-
lemmar av den utvidgade familjen eller gemenskapen enligt lokal sedvänja, vårdnadshavare 
eller andra personer som har juridiskt ansvar för barnet, se SOU 2020:63 s. 311.  



 

94 

säkerställs att bedömningen kan göras på ett begripligt, transparent och rätts-
säkert sätt. Det ligger i sakens natur att barnets bästa inte är en gång för alla 
givet utan kan vara olika beroende på vilket barns bästa beslutsfattaren ska 
bedöma. Detta är, enligt utredningens mening, inte detsamma som att begrep-
pet är för allmänt hållet eller inte går att definiera.  

Möjligheten att ta hänsyn till barnets bästa vid bedömningen av om vård 
enligt LVU ska upphöra bör ges i form av en ny grund för fortsatt vård. Det är 
en förändring i förhållande till den nuvarande lagstiftningen. Genom möjlig-
görandet av fortsatt vård med hänvisning till risken för att ett barns hälsa eller 
utveckling allvarligt skadas blir bedömningen som ska göras transparent och 
tydlig. Avsikten är inte att fler barn ska tvångsvårdas utan i stället att säker-
ställa att barn inte allvarligt skadas om vården upphör. Den faktiska följden 
kan dock bli att något fler barn blir kvar en längre tid i tvångsvård. Vissa barn 
kan hamna i en situation där återförening inte är lämplig och det av olika an-
ledningar inte finns förutsättningar för vårdnadsöverflyttning. Lagstiftningen 
behöver därför vara dynamisk och tillgodose även dessa barns rättigheter och 
behov av trygghet och stabilitet. Det finns därför behov av att införa en ny 
grund för fortsatt vård enligt LVU. 

Förslaget innebär att beslutsprocessen blir mer rättssäker genom att den blir 
mer transparent och förutsebar. Det kommer att finnas förutsättningar för en 
större tydlighet i skälen för fortsatt placering. Man kan undvika risken för fort-
satt vård med felaktig hänvisning till föräldrars brister när det egentliga skälet 
är att skydda barn från att fara illa om vården upphör. Tydligheten kan också 
bidra till att en socialnämnd kan sätta in rätt form av stöd för att möjliggöra en 
återförening eller få till stånd ett fungerande umgänge.  

Med hänsyn till de överväganden som har gjorts ovan bedömer utredningen 
att det vid prövningen av om vård enligt LVU ska upphöra finns skäl att införa 
en bestämmelse som tar hänsyn till vad som bedöms vara barnets bästa. Den 
centrala frågan blir då hur en sådan bestämmelse ska utformas. Utredningens 
överväganden i den delen framgår av nästföljande kapitel.  

BARNETS BÄSTA VID FORTSATT VÅRD ENLIGT LVU 
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10 Utredningens förslag  

10.1 Inledning  
Lagstiftningen som rör barn och sociala insatser till barn och unga är relativt 
omfattande och inte helt lätt att överblicka. Möjligheten att överblicka rätts-
området och hur olika regler samverkar och påverkar varandra blir inte enklare 
av det omfattande utredningsarbete som just nu pågår och de förslag till 
lagändringar med mera som lagts fram. För att illustrera det sistnämnda kan 
följande nämnas. Parallellt med den här utredningen pågår två utredningar som 
rör placerade barn.152 I augusti 2020 lämnade utredningen Framtidens social-
tjänst ett förslag till en ny socialtjänstlag.153 I januari 2021 beslutade riksdagen 
om nio tillkännagivanden som rör tvångsvård av barn och unga.154 I februari 
2021 presenterade Socialdepartementet promemorian Barnets bästa när vård 
enligt LVU upphör.155Förslaget har nu lagts fram som en lagrådsremiss.156 
Slutligen lade Socialstyrelsen under 2021 fram sin rapport Öppna insatser utan 
samtycke, efter ett tilldelat regeringsuppdrag.157 Rapporten har remitterats.  

Vidare är inget barn eller ung person den andra lik, varken till person eller 
livssituation. Sammantaget gör detta lagstiftningsarbetet utmanande och inne-
bär att behovet av ett helhetsperspektiv gör sig särskilt påmint. Samtliga ovan-
nämnda utredningar med mera syftar i huvudsak till att säkerställa placerade 
barns och ungas trygghet. Detta är ett på alla sätt gott syfte. Det är dock tvek-
samt om syftet kan uppnås när arbetet bedrivs på olika håll och utan någon 
helhetssyn. Enligt utredningens mening finns det en överhängande risk att det 
nuvarande arbetssättet – med flera olika utredningar och uppdrag – leder till 
mindre och isolerade ändringar vars konsekvenser kan vara svåra att över-
blicka och förutse.  

Utredningens huvudsakliga uppdrag är att lämna förslag på hur en reglering 
bör utformas som innehåller barnets bästa som självständigt rekvisit vid pröv-
ningen av om vård enligt 2 § LVU i familjehem ska upphöra. Utredningens 
direktiv medger också att förslag lämnas på övriga nödvändiga författnings-
förslag. 

I sitt arbete har utredningen uppmärksammat en rad problem kring vård 
enligt LVU. Med hänsyn till att vissa av dessa problem förhoppningsvis kom-
mer att behandlas av andra utredningar och utredningens begränsade tidsram 
kommer utredningen inte att närmare beröra dessa problem.  

 
152 Se dir. 2021:70 Vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer – en över-
syn av reglerna i föräldrabalken, som ska redovisas senast den 20 december 2022 och dir. 
2021:84 Barn och unga i samhällets vård, som ska redovisas senast den 10 april 2023. 
153 Se Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).  
154 Se bet. 2020/21:SoU19, rskr. 2020/21:187. 
155 Se Barns bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7). 
156 Lagrådsremiss den 3 februari 2022, Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla 
hjärtat. 
157 Socialstyrelsen, Öppna insatser utan samtycke – rapport till regeringen uppdrag 
S2019/0472/FST. 
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Även om utredningens förslag berör en begränsad del av ett komplext rätts-
område anser utredningen att förslagen är av principiell betydelse när det gäl-
ler att stärka och tydliggöra principen om barnets bästa och att de förhopp-
ningsvis kan bidra till att stärka synen på barnet som rättighetsbärare.  

Sammanfattningsvis innebär utredningens förslag att prövningen av om 
vård enligt LVU ska upphöra ska ske i två steg. Det första steget tar sikte på 
om förutsättningarna för vård enligt 2 eller 3 § LVU föreligger. Det andra ste-
get innebär att en ny grund för fortsatt vård införs. Den nya grunden är till-
lämplig även om förutsättningar för vård enligt 2 eller 3 § LVU inte längre 
föreligger. Därutöver föreslås en rad följdändringar. Utredningens förslag be-
skrivs i sin helhet nedan.  

10.2 En prövning i två steg  
Inledning  
Utredningen föreslår att prövningen av om vård enligt LVU ska upphöra ska 
utformas som en prövning i två steg. I den första delen av prövningen ska en 
socialnämnd eller en domstol pröva om förutsättningarna för vård enligt 2 eller 
3 § LVU finns och om de omständigheter som motiverade vården har föränd-
rats på ett varaktigt och genomgripande sätt. Om den prövningen leder till att 
förutsättningar för vård enligt 2 eller 3 § LVU fortfarande finns, eller att om-
ständigheterna som motiverade vården inte har förändrats på ett varaktigt och 
genomgripande sätt, ska vården inte upphöra. Prövningen ska i så fall stanna 
redan efter det steget och vården ska fortsätta.  

Om resultatet av prövningen däremot blir att förutsättningarna för vård en-
ligt 2 eller 3 § LVU inte längre finns och omständigheterna som motiverade 
vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt går prövningen 
vidare till det andra steget.   

I det andra steget – som utgör en ny grund för fortsatt vård enligt LVU – 
ska en socialnämnd eller en domstol pröva om det finns en risk för att barnets 
hälsa eller utveckling allvarligt skadas om vården upphör. Vid den bedöm-
ningen ska vad som bedöms vara bäst för barnet vara avgörande.  

Vid prövningen i det andra steget ska en socialnämnd eller en domstol 
bland annat beakta ett antal omständigheter som framgår av bestämmelsens 
tredje stycke.  

Utredningens förslag kan illustreras översiktligt genom följande flödes-
schema:  
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Den inledande prövningen av om vård enligt LVU ska upphöra 

Utredningens förslag: När det inte längre finns förutsättningar för vård 
enligt 2 eller 3 § LVU och de omständigheter som ledde till ett beslut om 
vård har förändrats på ett genomgripande och varaktigt sätt ska socialnämn-
den som utgångspunkt besluta att vården ska upphöra. Vården ska dock inte 
upphöra om förutsättningarna för fortsatt vård enligt andra stycket är upp-
fyllda. 

En socialnämnd eller en domstol som ställs inför frågan om vården enligt LVU 
ska upphöra eller inte ska först ta ställning till om förutsättningarna för vård 
enligt 2 eller 3 § LVU fortfarande finns och om de omständigheter som ledde 
till ett beslut om vård har förändrats på ett genomgripande och varaktigt sätt.  

Även om utredningens förslag vad avser första stycket skiljer sig från den 
nuvarande lydelsen av 21 § LVU är avsikten inte att förändra rättsläget i den 
här delen. Avsikten är snarare att kodifiera den praxis som har utarbetats. Så 
som redogjordes för i kapitel 5 är förarbetena till nuvarande 21 § LVU knapp-
händiga och den huvudsakliga ledningen till bestämmelsens tillämpning finns 
i domstolarnas praxis.  

När det gäller ett barn som är placerat med stöd av 2 § LVU har Högsta 
förvaltningsdomstolen uttalat att en bedömning ska göras av risken för att bar-
net återigen utsätts för de missförhållanden som föranledde vården om vården 
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skulle upphöra.158 Högsta förvaltningsdomstolen har i ett annat fall kommit 
fram till att det inte behöver vara visat att föräldern är orsaken till att barnet 
har ett aktuellt vårdbehov. För att vården i ett visst fall ska bestå får det anses 
vara tillräckligt att det objektivt sett finns en påtaglig risk för barnets hälsa 
eller utveckling samt att risken är att hänföra till något förhållande i barnets 
hem.159 I kammarrätternas avgöranden har det utarbetats en praxis som innebär 
att de omständigheter som föranledde vården ska ha förändrats på ett varaktigt 
och genomgripande sätt för att vården ska upphöra.160  

Varaktig och genomgripande förändring  
Att förändringen ska vara varaktig innebär att den inte ska vara tillfällig utan 
att den kan bedömas bestå över en längre tidsperiod och ha en mer permanent 
karaktär. Om vården exempelvis har föranletts av en förälders missbruk kan 
det spela in hur länge föräldern har varit drogfri. Det måste dock ske en be-
dömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.  

Att det ska vara fråga om en genomgripande förändring innebär att det inte 
bör räcka med mindre förbättringar. Det kan exempelvis handla om en vård-
nadshavare som har genomgått en positiv utveckling men fortfarande har en 
sådan bristande insikt i sin omsorgsförmåga att förändringen inte kan bedömas 
som genomgripande. Det kan också handla om ett barn som har särskilda be-
hov som ställer höga krav på vårdnadshavarens omsorgsförmåga. I det fallet 
kan vårdnadshavaren behöva ha tillräcklig insikt i barnets särskilda behov, 
även om förhållanden i hemmet förbättrats. Vad som utgör en genomgripande 
förändring får bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.  

Utredningens förslag ligger i det här avseendet i linje med det förslag som 
Socialdepartementet presenterade i promemorian Barnets bästa när vård enligt 
LVU upphör (Ds 2021:7) och som i februari 2022 resulterat i en lagrådsre-
miss.161 En avgörande skillnad är dock att våra förslag även omfattar barn som 
är placerade med stöd av 3 § LVU, se mer nedan. För barn som är placerade 
med stöd av 3 § LVU gäller alltså att de omständigheter som ledde till ett be-
slut om vård ska ha förändrats på ett genomgripande och varaktigt sätt. För ett 
barn som exempelvis är placerat på grund av eget missbruk kan det således bli 
aktuellt att bedöma hur länge barnet eller den unge har varit drogfri eller bar-
nets eller den unges insikt i sitt eget beteende. Det kan inte ställas lika höga 
krav på ett placerat barns insikt i sitt eget beteende som på en vårdnadshavares 
insikt i ett barns behov. En vårdnadshavare får, i egenskap av vuxen, förutsät-
tas ha en större förmåga till en sådan insikt.  

 

 
158 RÅ 2001 not. 107. 
159 RÅ 1990 ref. 97. 
160 Se till exempel Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 3581-18, Kammarrätten i Jönkö-
pings dom i mål nr 984-19, Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 3267-19 och Kammar-
rätten i Sundsvalls dom i mål nr 703-19. 
161 Lagrådsremiss den 3 februari 2022, Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla 
hjärtat. 
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Något om tillkommande omständigheter inom ramen för 2 eller 3 § 
LVU 
En viktig fråga efter den initiala prövningen enligt 2 eller 3 § LVU är hur man 
ska se på tillkommande omständigheter. För att illustrera problematiken kan 
följande exempel tas. Ett barn är placerat med stöd av 2 § LVU på grund av 
vårdnadshavarens missbruk. Under placeringens gång lyckas vårdnadshavaren 
bli av med sitt missbruk men utvecklar i stället en psykisk ohälsa som påverkar 
hans eller hennes möjligheter att ta hand om sitt barn. Frågan är om dessa nya 
omständigheter kan ligga till grund för fortsatt vård enligt LVU. Ser man på 
domstolspraxis och uppfattningen bland olika aktörer är inte svaret helt enty-
digt. En del menar att en socialnämnd eller en domstol i de fallen är förhindrad 
att besluta att vården ska fortsätta och att ett nytt ärende om inledande av vård 
i så fall får initieras.  

Utredningens uppfattning är att sådana tillkommande eller ändrade omstän-
digheter ryms inom den ursprungliga grunden för vård. Detta innebär att en 
sådan tillkommande eller förändrad omständighet kan prövas inom ramen för 
utredningens förslag till 21 § första stycket LVU.  

Nämndens skyldighet att förbereda en återförening  
Avsikten med utredningens förslag är, som framgår av kapitel 9, inte att ändra 
utgångspunkten för LVU. Utgångspunkten ska alltså fortfarande vara att ett 
beslut om tvångsingripande är ett tillfälligt beslut och att målet är att ett barn 
ska återförenas med sin vårdnadshavare. I syfte att tydliggöra detta ska nämn-
den även fortsättningsvis ha en skyldighet att förbereda barnets återförening 
med den eller de som har vårdnaden om honom eller henne. Det ska också 
betonas att nämnden ska ge det stöd till vårdnadshavare som krävs för att ge 
förutsättningar för återförening när så är möjligt och för att få till stånd ett 
fungerande umgänge.  
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10.3 En ny grund för fortsatt vård införs  
Utredningens förslag: Även om förutsättningarna för vård enligt 2 eller 
3 § LVU inte längre finns ska vården ändå fortsätta om barnets hälsa eller 
utveckling riskerar att allvarligt skadas om vården upphör. Vid bedöm-
ningen av denna risk ska vad som bedöms vara bäst för barnet vara avgö-
rande.    

Vid bedömningen enligt andra stycket ska bland annat följande beaktas:  
- barnets inställning till vården och fortsatt placering samt vad barnet 

uttryckt i övrigt, 
- barnets relation till vårdnadshavare, syskon, familjehemmet eller an-

nan omsorgsgivare, 
- barnets förankring i förskola eller skola och i den sociala miljön,  
- barnets ålder, placeringstid och behov av kontinuitet, och  
- om barnet har särskilda behov, pågående behandling eller annan insats.  

Utredningen föreslår att det införs en ny grund för fortsatt vård och att den ska 
tas in i ett nytt andra stycke i 21 § LVU. Bestämmelsen utgör det andra steget 
i prövningen av om vården ska upphöra eller inte. För att över huvud taget 
tillämpa bestämmelsens andra stycke krävs alltså att en socialnämnd eller en 
domstol har kommit fram till att förutsättningar för vård enligt 2 eller 3 § LVU 
inte längre finns. Det krävs också att nämnden eller domstolen kommer fram 
till att de omständigheter som ledde till ett beslut om vård har förändrats på ett 
varaktigt och genomgripande sätt. Om så är fallet ska prövningen göras enligt 
förslaget till 21 § andra stycket LVU. Prövningen innebär att en socialnämnd 
eller en domstol ska bedöma om barnets hälsa eller utveckling riskerar att all-
varligt skadas om vården upphör. Vid bedömningen av om det finns en sådan 
risk ska vad som bedöms vara bäst för barnet vara avgörande.  

Barnets hälsa eller utveckling riskerar att allvarligt skadas  
Det övergripande syftet med utredningens förslag är att stärka principen om 
barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn när frå-
gan är om vården ska upphöra eller inte. Utredningen har övervägt hur dessa 
övergripande syften kan konkretiseras i en bestämmelse utan att för den sakens 
skull utvidga möjligheterna till fortsatt vård mer än nödvändigt. Det går att få 
viss ledning i artikel 6 i barnkonventionen. Där framgår att ett barn har rätt till 
liv och överlevnad och att en stat till det yttersta av sin förmåga ska säkerställa 
barnets överlevnad och utveckling.162 Utveckling ska i det här avseendet för-
stås i sin vidaste bemärkelse, det vill säga att det tas ett helhetsgrepp som om-
fattar barnets fysiska, mentala, andliga, moraliska, psykologiska och sociala 
utveckling.163  

 
162 Om innebörden av att säkerställa överlevnad och utveckling i artikel 6, se bland annat 
SOU 2020:63 s. 334.  
163 CRC/GC/2003/5 p. 12. och CRC/C/GC/7 p. 10. 



UTREDNINGENS FÖRSLAG  
 

101 

Det går också att få viss ledning av artikel 9 i barnkonventionen. Av den fram-
går bland annat att ett barn bara får åtskiljas från sina föräldrar om det är nöd-
vändigt för barnets bästa. Den bedömning som ska göras handlar alltså inte om 
att pröva om det är bättre för barnet att vara kvar i familjehemmet eller mot-
svarande. Det ska vara nödvändigt för barnets bästa att vara kvar i tvångsvård. 
Eftersom utredningens förslag innebär att en ny grund för fortsatt vård enligt 
LVU införs finns det ett naturligt samband med lagens bestämmelser om vår-
dens inledande. Av såväl 2 som 3 § LVU framgår att vård ska beslutas om det, 
av olika anledningar, finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller ut-
veckling skadas. Utredningen har landat i att bestämmelsen om fortsatt vård 
enligt LVU bör innehålla motsvarande formulering. Begreppet hälsa eller ut-
veckling återfinns även i de nuvarande bestämmelserna om flyttningsförbud i 
24 § LVU. Med hälsa eller utveckling avses i 2 och 3 §§ LVU både fysisk och 
psykisk hälsa samt social utveckling.164 Begreppet ska ges motsvarande inne-
börd i utredningens förslag.  

Det ska finnas en risk att barnets hälsa eller utveckling allvarligt skadas om 
vården upphör. Genom att det ska vara fråga om en risk för allvarlig skada 
krävs att det är fråga om en viss kvalifikation av skada. Det är inte tillräckligt 
att det finns en generell farhåga att barn i allmänhet påverkas negativt av ett 
uppbrott från en miljö. Det krävs i stället att det finns konkreta omständigheter 
som med styrka talar för att barnets hälsa eller utveckling allvarligt kan skadas.  

Att notera är att allvarligt tar sikte på skadan och inte på risken som sådan. 
Detta skiljer sig från hur andra riskbedömningar är formulerade i LVU. I den 
riskbedömning som ska göras för att ge vård enligt lagen, eller för att meddela 
ett beslut om flyttningsförbud, krävs att det finns en påtaglig risk. Utredningen 
har övervägt om det ska krävas att det också finns en påtaglig risk för en sådan 
allvarlig skada för att vården ska fortsätta. Det skulle på ett sätt vara logiskt att 
samma riskbedömning används genomgående. Utredningen gör dock bedöm-
ningen att det som särskilt ska lyftas fram i bestämmelsen är om det finns en 
risk att barnets hälsa eller utveckling allvarligt skadas om vården upphör. Om 
det dessutom skulle krävas att det finns en påtaglig risk för en sådan allvarlig 
skada bedömer utredningen att det kan få till följd att bestämmelsen får en 
mycket restriktiv tillämpning. 

Det ska också finnas ett samband mellan det faktum att vården upphör och 
risken för att barnets hälsa eller utveckling allvarligt skadas. Tvångsvård är ett 
komplext rättsområde där svåra avvägningar och bedömningar ska göras uti-
från ett scenario som ännu inte har hänt. Eftersom det i mångt och mycket 
handlar om att prognostisera en framtida händelse kan kravet på samband inte 
ställas för högt. Det får vara tillräckligt att det kan antas finnas en risk att bar-
nets hälsa eller utveckling allvarligt skadas om vården upphör.  

 
164 Prop. 1989/90:28 s. 107.  
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Barnets bästa ska vara avgörande  
Vid bedömningen av om barnets hälsa eller utveckling riskerar att allvarligt 
skadas om vården upphör ska vad som bedöms vara bäst för barnet vara avgö-
rande. Detta innebär att en socialnämnd eller en domstol ska bedöma vad som 
är bäst för det enskilda barnet utifrån omständigheterna i målet. Vad som är 
ett barns bästa är inte något en gång för alla givet utan en bedömning som 
måste göras i varje enskilt fall utifrån de rådande omständigheterna.  

Barnets bästa är i det här avseendet i huvudsak att betrakta som ett tillvä-
gagångssätt.165 Det innebär att ett beslut om vårdens upphörande – eller att 
vården ska fortsätta – ska innehålla en motivering där det ska framgå vilka 
aspekter beslutsfattaren har ansett vara relevanta i bedömningen och hur dessa 
har vägts mot varandra. Praktiska exempel på hur en sådan beslutsprocess och 
motivering kan se ut finns i Högsta domstolens avgöranden NJA 2020 s. 761 
och i mål nr Ö 4545-21 från den 15 december 2021 samt Migrationsöverdom-
stolens avgörande 2020:24.  

Av 1 § femte stycket LVU framgår att barnets bästa ska vara avgörande vid 
beslut enligt lagen. Det går att ifrågasätta om det är nödvändigt att särskilt 
reglera att barnets bästa ska vara avgörande vid en prövning av om vården ska 
upphöra eller inte. 1 § femte stycket LVU är en anpassning till artikel 3 i barn-
konventionen och trädde i kraft den 1 juli 2003. Stycket infördes framför allt 
eftersom lagstiftaren ansåg att det fanns ett behov av ett förstärkt barnrättsper-
spektiv i LVU. Enligt förarbetena innebär bestämmelsen att hänsyn till barnets 
bästa alltid ska ges företräde i en konflikt mellan barnets behov och andra in-
tressen.166  

Mot bakgrund av att det redan finns en bestämmelse i LVU om barnets 
bästa kan det hävdas att det är onödigt att särskilt reglera att vad som bedöms 
vara bäst för barnet ska vara avgörande vid bedömningen av om vården ska 
fortsätta. Utredningen anser dock att det finns ett behov av den föreslagna re-
gleringen. Så som utredningen har redogjort för i kapitel 9 ska begreppet bar-
nets bästa i det här avseendet framför allt förstås som ett tillvägagångssätt. 
Utredningen har i samma kapitel också gjort bedömningen att barnrättsper-
spektivet behöver få ett kraftigare genomslag i LVU. Slutligen är det en viss 
skillnad – om inte annat en pedagogisk – mellan ett allmänt hållet stadgande i 
en portalparagraf och en direkt reglering i en särskild bestämmelse. Det kan i 
det här sammanhanget också poängteras att genom att barnkonventionen nu-
mera gäller som svensk lag finns det redan en dubbelreglering av portalstad-
ganden genom artikel 3 i konventionen och 1 § femte stycket LVU. I samband 
med att barnkonventionen inkorporerades som svensk lag poängterade reger-
ingen även att en fortsatt transformering av konventionens bestämmelser inom 
olika rättsområden är minst lika betydelsefull som inkorporering för att barnets 
rättigheter ska få genomslag.167 Utredningen konstaterar sammanfattningsvis 
att fördelarna av att särskilt ange barnets bästa i den föreslagna lydelsen av 
 
165 Se närmare om barnets bästa som tillvägagångssätt i kapitel 9.  
166 Prop. 2002/03:53 s. 77. 
167 Prop. 2017/18:186 s. 93.  
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21 § andra stycket LVU väger upp de eventuella nackdelar det kan innebära 
att det finns en allmän och en mer specifik bestämmelse om barnets bästa i en 
och samma lag. Avsikten är dock inte att göra någon åtskillnad på begreppet 
barnets bästa i 1 § femte stycket LVU respektive förslaget till 21 § andra 
stycket LVU.  

Omständigheterna som ligger till grund för bedömningen av om 
vården ska fortsätta 
Tidigare utredningar vars förslag har innehållit en bedömning av barnets bästa 
har fått kritik för att begreppet är för oprecist och kan leda till rättsosäkra be-
dömningar. Som utredningen har konstaterat i kapitel 9 är det en skillnad mel-
lan en helt individuell bedömning och möjligheten att ta hänsyn till specifika 
omständigheter i ett bestämt tillvägagångssätt. Detta ställer höga krav på att 
tillvägagångssättet är transparent och att det redovisas på ett tydligt sätt. Mot 
bakgrund av detta har utredningen noga övervägt hur en bestämmelse ska for-
muleras för att tillgodose kravet på ett sådant tillvägagångssätt. Utredningen 
har valt en ordning där ett antal omständigheter ska ingå vid bedömningen av 
barnets bästa. Genom en sådan formulering konkretiseras de omständigheter 
som ska ingå i bedömningen och skapar förutsättningar för ett likartat tillvä-
gagångssätt. Detta skapar i sin tur högre förutsebarhet och ger stöd till rätts-
tillämparen.  

Det finns en risk att omständigheter som räknas upp i en bestämmelse och 
som ska beaktas vid en bedömning får oproportionerligt stor betydelse för en 
beslutsfattare. I praktiken kan en sådan uppräkning bli uttömmande. Det kan 
därför vara en nackdel att särskilt reglera vilka omständigheter som ska ha 
betydelse vid en bedömning. I det här fallet anser utredningen att intresset av 
en rättssäker och transparent bedömningsmodell väger tyngre än risken för att 
de uppräknade omständigheterna blir alltför styrande. Det ska dock poängteras 
att uppräkningen av omständigheter i utredningens förslag inte är uttömmande. 
Även andra omständigheter än de som framgår av bestämmelsen kan således 
ha betydelse i det enskilda fallet. Det som är avgörande är om det är omstän-
digheter som innebär att barnets hälsa eller utveckling riskerar att allvarligt 
skadas om vården upphör.  

Det är viktigt att hålla i minnet att inget barns situation är den andra lik och 
att en nyanserad bedömning måste göras i det enskilda fallet. I linje med detta 
är de omständigheter som räknas upp medvetet allmänt hållna. Syftet är att 
tydliggöra att samma omständighet kan ha olika betydelse för två olika barn.  

Det är inte möjligt att rangordna omständigheterna efter vilken betydelse 
de har eller närmare ange vilken tyngd varje omständighet ska ha vid pröv-
ningen. I slutändan handlar det om att göra en sammanvägd bedömning i det 
enskilda fallet.   

Nedan följer en genomgång av de olika omständigheter som utredningen 
föreslår ska räknas upp i bestämmelsen.  
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Barnets egen inställning till vården och fortsatt placering samt vad 
barnet uttryckt i övrigt 
Ett barn har, enligt artikel 12 i barnkonventionen, rätt att uttrycka sina åsikter 
i frågor som rör honom eller henne och att få dem beaktade. Att ett barns egen 
inställning och övriga åsikter ska hämtas in måste därför vara en självklar del 
i bedömningen av om vården ska upphöra eller inte. Att ett barn har rätt att 
uttrycka sina åsikter och att få dem beaktade innebär dock inte att ett barn har 
en skyldighet att lämna en åsikt. Meningen är alltså inte att ett barn ska tvingas 
lämna en formell inställning till om han eller hon vill att vården ska fortsätta 
eller upphöra eller alls ha en åsikt om sin situation. Det kan vara så att barnet 
inte kan, eller inte vill, lämna uppgifter om hur han eller hon har det eller en 
inställning till om vården ska fortsätta eller inte. Detta kan till exempel bero 
på att barnet upplever att han eller hon befinner sig i en lojalitetskonflikt.  

Det som är viktigt är att barnet ges en möjlighet att dela sin berättelse och 
att denna, om barnet vill berätta, beaktas vid bedömningen av om vården ska 
fortsätta eller inte. Är situationen sådan att barnet inte kan eller vill framföra 
sin åsikt eller inställning får man försöka klarlägga den på ett annat sätt, så 
långt det är möjligt. Detta kan till exempel ske genom att man hämtar in upp-
gifter från närstående till barnet, förskole- eller skolpersonal eller andra per-
soner som har kännedom om barnets liv och vardag. I vissa delar kan det vara 
möjligt att ta del av vad barnet tidigare har framfört, exempelvis till social-
tjänsten.  

Rätten att få uttrycka sina åsikter och att få dem beaktade i frågor som rör 
barnet är inte kopplad till någon åldersgräns – rättigheten tillkommer alla barn 
oavsett ålder. Detta innebär att barnets ålder och mognad är av mindre intresse 
när det gäller frågan om barnets inställning ska hämtas in eller inte. Att inte ge 
ett barn möjligheten att berätta om sin situation bör endast komma i fråga när 
det handlar om riktigt små barn. Även i de fallen får barnets situation och vilja 
försöka klarläggas på annat sätt, så långt det är möjligt.  

Det kan i sammanhanget poängteras att vad som bedöms vara bäst för bar-
net inte alltid är detsamma som att barnet får som han eller hon vill eller ut-
trycker. Omständigheten ska alltså inte förstås som att ett barns vilja ska vara 
avgörande vid ett beslut. Det kan således bli aktuellt att besluta i strid med vad 
ett barn själv har uttryckt. I de fallen är det av särskild vikt att beslutsfattaren 
tydligt motiverar varför beslutet inte stämmer överens med vad barnet har ut-
tryckt.168 Det går att ifrågasätta om det förhållandet att det är bedömningen av 
barnets bästa, och inte nödvändigtvis barnets vilja, som ska vara avgörande 
vid prövningen av om vården ska fortsätta står i strid med artikel 9 i barnkon-
ventionen. Av artikel 9 i barnkonventionen framgår bland annat att ett barn har 
rätt att inte skiljas från sina föräldrar mot sin vilja, om det inte är nödvändigt 
för barnets bästa.  

Enligt utredningens mening rör det sig om två olika prövningar; den ena rör 
statens befogenheter att skilja ett barn från sina föräldrar mot hans eller hennes 

 
168 Prop. 2017/18:186 s. 96. 



UTREDNINGENS FÖRSLAG  
 

105 

vilja och den andra rör tillvägagångssättet för att bedöma barnets bästa. Bar-
nets egna uppgifter är i det här sammanhanget en del av tillvägagångssättet för 
att bedöma barnets bästa. Att i undantagsfall vidta en åtgärd som bedöms vara 
barnets bästa, men som inte är detsamma som vad barnet själv har uttryckt sig 
vilja, bedöms därför inte stå i strid med artikel 9 i barnkonventionen.  

Det är av särskild vikt att ett barn ges information om varför åsikterna ef-
terfrågas och på ett sätt som barnet förstår. Den som ger informationen bör så 
långt som möjligt säkerställa att barnet har förstått informationen och betydel-
sen av den innan barnet ges möjlighet att berätta vad han eller hon tycker om 
vården, fortsatt placering och övriga frågor som kan vara av intresse. Ett barns 
rätt att få komma till tals i frågor som rör honom eller henne samt rätt att få 
relevant information följer av 36 § första stycket LVU, som är en anpassning 
till artikel 12 i barnkonventionen. De överväganden som har gjorts i anslutning 
till 36 § första stycket LVU gör sig gällande även i det här fallet.  

Barnets relation till vårdnadshavare, syskon, familjehemmet eller 
annan omsorgsgivare 
Formuleringen avser att täcka in ett barns relation till de personer som typiskt 
sett har betydelse för honom eller henne. Avsikten är alltså att täcka in ett barns 
relation till vuxna omsorgsgivare och syskon som finns i hans eller hennes 
närhet. Syskon är medvetet generellt angett och inbegriper ett barns eventuella 
biologiska syskon och familjehemssyskon. Det kan också finnas andra om-
sorgsgivare som har betydelse för ett barn. I det här avseendet åsyftas även 
personal på HVB, stödboende eller SiS-hem. Antagligen hör det till ovanlig-
heterna att ett barn har en sådan relation till någon eller några i personalen på 
nämnda boendeformer, men det kan finnas undantag som bör omfattas.  

Ett barns relation till sin vårdnadshavare kan som utgångspunkt ha en stor 
betydelse vid bedömningen av om vården ska fortsätta eller inte. Om barnet 
har haft begränsad kontakt med sina vårdnadshavare under placeringstiden kan 
det vara en omständighet som talar för att vården ska fortsätta. Om barnet har 
haft ett problematiskt umgänge med sin vårdnadshavare kan det också tala för 
att vården ska fortsätta. På motsvarande sätt kan en god kontakt eller ett fun-
gerande umgänge med vårdnadshavaren tala för att vården ska upphöra.  

För att kunna göra en rättvis bedömning av ett barns relation, kontakt och 
umgänge med sin vårdnadshavare är det av vikt att en socialnämnd fullgör sin 
skyldighet att verka för ett barns kontakt och umgänge med sin vårdnadsha-
vare under tiden för placeringen utanför hemmet. Detta inbegriper en skyldig-
het för en socialnämnd att ge stöd och insatser i de fall det behövs. Det finns 
givetvis situationer där det inte bör ske något umgänge eller ens kontakt med 
vårdnadshavaren med hänsyn till barnets bästa, men det rör sig om just undan-
tag. När det kommer till att bedöma ett barns relation med hans eller hennes 
vårdnadshavare kan det därför finnas anledning att beakta vilka insatser soci-
alnämnden har erbjudit. Om inte annat kan det spela roll för den reviderade 
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vårdplan som socialnämnden ska upprätta i de fall vården ska fortsätta, se ne-
dan.   

Ett barns relation till sitt familjehem kan vara av stor betydelse för att av-
göra vad som bedöms vara till barnets bästa. Vissa placerade barn behandlas 
som ett barn i familjen och får en naturlig familjetillhörighet. Andra familje-
hem bedrivs mer eller mindre professionellt och barnet har inte samma känsla 
av familjetillhörighet. Ett barns möjlighet att stanna kvar i samma familjehem 
vid fortsatt vård enligt bestämmelsen kan vara en faktor som spelar in i be-
dömningen. Om barnet inte kan stanna kvar i samma familjehem kan det vara 
en omständighet som talar för att vården ska upphöra.  

Barnets egna uppgifter om hur en relation är, hur kontakten fungerar och 
hur umgänget är kan vara av stor betydelse. Det är dock viktigt att hålla i min-
net att placerade barn, till exempel av lojalitetskänslor, kan uppleva att de inte 
vill, kan eller vågar berätta hur de faktiskt känner inför en relation, kontakt 
eller umgänge med sin vårdnadshavare eller sitt familjehem. Den som hämtar 
in uppgifterna bör därför så långt det är möjligt säkerställa att det är barnets 
faktiska berättelse som kommer fram i utredningen.  

Barnets förankring i förskola eller skola och i den sociala miljön 
För de allra flesta barn innebär ett upphörande av vården också en flytt, byte 
av skola eller förskola och att han eller hon rycks upp från sin vardagliga miljö 
och sitt sociala sammanhang. Avsikten är att täcka in sådana omständigheter 
som kan ha påverkan på barnets vardagliga liv i allmänhet.  

Barnets förankring i förskola eller skola kan vara en viktig faktor och kan 
ha betydelse på olika sätt. För vissa barn kan omständigheterna vara sådana att 
han eller hon för första gången har kommit till rätta i skolan, fått ett fungerande 
elevstöd eller någon annan positiv faktor som gör att ett byte av skola skulle 
få allvarliga negativa konsekvenser för honom eller henne. För andra barn är 
inte förankringen i skolan så stark att den omständigheten bör ha någon större 
påverkan. Det kan till exempel handla om små barn som har gått en kortare tid 
på en förskola eller äldre barn som redan står inför ett stundande byte till hög-
stadiet eller gymnasiet. 

En annan viktig aspekt i ett barns liv kan vara hans eller hennes förankring 
i sin sociala miljö. Det kan exempelvis röra sig om sådant som barnets kamra-
ter, umgänge och fritidsintressen. Det kan också handla om andra relationer i 
den nära sociala miljön, såsom mor- och farföräldrar, andra släktingar och när-
stående, familjehemsmor- och farföräldrar eller andra släktingar och närstå-
ende till familjehemmet. Även en särskild förankring på ett HVB kan omfattas 
av begreppet.  

Barnets ålder, placeringstid och behov av kontinuitet  
Barnets ålder är medvetet generellt angiven eftersom den kan ha betydelse på 
flera olika sätt. Det går inte att utgå från att ett barn som placeras i låg ålder 
har ett större behov av att fortsätta vårdas än vad ett barn som placeras som 
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tonåring kan ha. Om ett barn närmar sig myndighetsåldern kan det tala för att 
vården ska fortsätta, särskilt om vården har pågått under en stor del av barnets 
liv. Samtidigt kan det förhållandet att ett yngre barn knappt har vistats i ett 
familjehem eller liknande tala mot att vården ska fortsätta. Barnets ålder kan 
således ha betydelse på olika sätt i varje enskild bedömning. Barnets ålder har 
dock sällan en självständig betydelse utan behöver som utgångspunkt sättas i 
relation till någon annan av de uppräknade omständigheterna.  

Ett barns placeringstid kan avse tiden som placeringen har pågått eller, om 
barnet har haft flera olika placeringar, den sammanlagda tid som barnet har 
varit placerat under sitt liv. Även i det här fallet är det av betydelse att faktorn 
är generellt hållen. Ett barn som har varit placerat under en längre tid i ett och 
samma hem kan lida större skada av ett uppbrott än ett barn som har varit 
placerat i olika hem, och tvärtom.  

Ett barns behov av kontinuitet är en individuell bedömning. Bedömningen 
kan påverkas av faktorer såsom ålder, funktionsnedsättning eller problem att 
knyta an till nya personer eller miljöer. Ett barn som bedöms ha ett större be-
hov av kontinuitet kan exempelvis påverkas negativt av att ha varit – eller ris-
kera att vara – med om flera uppbrott under sitt liv.   

Om barnet har särskilda behov, pågående behandling eller annan 
insats  
Med särskilda behov avses bland annat olika typer av funktionsnedsättningar 
och psykiska eller fysiska besvär som kan spela roll för ett barns mående om 
vården upphör. Med pågående behandling eller annan insats avses till exempel 
en adhd-utredning, en traumabehandling, en stadigvarande kontakt på BUP 
eller ett särskilt elevstöd i skolan som på ett betydande sätt kan påverkas av att 
vården upphör. Det skulle till exempel kunna handla om att utredningen eller 
behandlingen behöver avslutas. Om en sådan behandling eller insats väl har 
inletts kan det tala för att vården ska fortsätta. 

Andra omständigheter som kan beaktas  
Uppräkningen är som tidigare angetts inte uttömmande. Beroende på omstän-
digheterna i det enskilda fallet kan andra omständigheter vara av betydelse. 
Sådana omständigheter skulle kunna vara ett barns möjligheter att få sina kul-
turella, språkliga eller religiösa behov och rättigheter tillgodosedda. Det skulle 
också kunna handla om att förutsättningarna för en vårdnadsöverflyttning i 
och för sig finns men ännu inte har kommit till stånd eller om hur väl barnets 
hemflytt till vårdnadshavarna är förberedd. Att barnets hemflytt till vårdnads-
havarna inte är till fullo förberedd kan tala för att vården för närvarande ska 
fortsätta.    
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10.4 Bestämmelsen ska vara tillämplig även för barn 
som är placerade med stöd av 3 § LVU  

Förslag: Bestämmelsen om upphörande av vård ska innefatta både barn 
som är placerade med stöd av 2 § LVU och barn som är placerade med stöd 
av 3 § LVU.  

En ung person, det vill säga mellan 18 och 20 år, omfattas däremot inte 
av bestämmelsen. 

Utredningens huvudsakliga uppdrag är begränsat till de barn som är placerade 
i ett familjehem med stöd av 2 § LVU. För att få en sammanhängande lagstift-
ning utan alltför många undantag bedömer utredningen att alla barn som pla-
ceras med stöd av LVU ska omfattas av förslaget. Detta gäller alltså oavsett 
om ett barn är placerat med stöd av 2 eller 3 § LVU och oavsett i vilket slags 
hem eller boende barnet är placerat.  

Utredningens bedömning är att bestämmelsen främst kommer att tillämpas 
när det gäller barn som är placerade i ett familjehem med stöd av 2 § LVU. 
Det kan dock uppkomma situationer där utredningens förslag kan bli aktuellt 
att tillämpa även på barn som är placerade med stöd av 3 § LVU. Dessa ska 
därför inte exkluderas från bestämmelsen.  

Det ska särskilt noteras att utredningens förslag om fortsatt vård enligt LVU 
endast är tillämplig på barn. Unga personer, det vill säga mellan 18 och 20 år, 
kan alltså inte vara kvar i tvångsvård om förutsättningarna för vård enligt 3 § 
LVU inte längre föreligger.  

10.5 Socialnämnden ska revidera vårdplanen  
Utredningens förslag: Om vården ska fortsätta med stöd av andra stycket 
ska socialnämnden revidera vårdplanen i enlighet med 11 kap. 3 § SoL.  

Om vården ska fortsätta med stöd av utredningens förslag ska socialnämnden 
revidera vårdplanen i enlighet med 11 kap. 3 § SoL. Bestämmelsen ger uttryck 
för att det huvudsakliga syftet med utredningens förslag inte är att fler barn 
ska vårdas med stöd av LVU eller att ett barn ska vårdas längre än nödvändigt 
med stöd av lagen. I linje med detta föreslås att en bestämmelse tas in som 
innebär att socialnämnden ska revidera vårdplanen om vården ska fortsätta 
med stöd av den föreslagna bestämmelsen i 21 § andra stycket LVU. Det ska 
således finnas en plan eller en tanke med den fortsatta vården. Vad en sådan 
plan eller tanke med den fortsatta vården kan vara beror på omständigheterna 
i det enskilda fallet. Den reviderade vårdplanen bör dock ta sin utgångspunkt 
i de skäl som en socialnämnd eller en domstol har anfört till stöd för att vården 
ska fortsätta. Om vården om ett barn exempelvis ska fortsätta med hänsyn till 
barnets begränsade kontakt med sin vårdnadshavare bör därför i normalfallet 
vårdplanen innehålla en plan för hur umgänget kan förbättras i syfte att en 
återförening ska kunna ske.  
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Socialnämndens skyldighet att anordna en vårdplan samt att revidera den 
följer redan av 11 kap. 3 § SoL. Utredningen har därför övervägt att endast 
hänvisa till bestämmelsen. För att särskilt poängtera vikten av att socialnämn-
den har en plan och en tanke med den fortsatta vården anser utredningen att 
bestämmelsen bör formuleras som en skyldighet för socialnämnden. Skyldig-
heten är emellertid till viss del en påminnelse om vad som redan framgår av 
11 kap. 3 § SoL.  

10.6 Vård som har fortsatt enligt utredningens förslag 
till 21 § andra stycket LVU upphör när barnet fyller 
18 år  

Utredningens förslag: Nuvarande bestämmelser om vårdens upphörande 
kompletteras med en bestämmelse som innebär att vård som har fortsatt 
enligt utredningens förslag till 21 § andra stycket LVU upphör när barnet 
fyller 18 år. Detta gäller oavsett vilken bestämmelse som låg till grund för 
det inledande beslutet om vård.  

Enligt den nuvarande lydelsen av 21 § LVU upphör vården om ett barn som 
vårdas med stöd av 2 § LVU när han eller hon fyller 18 år, och när han eller 
hon fyller 21 år om vården sker med stöd av 3 § LVU. Detta bör gälla även 
fortsättningsvis. 

Som tidigare anförts innebär utredningens förslag att en ny grund för fort-
satt vård enligt lagen införs. Grunden kan dock aldrig bli tillämplig när det 
handlar om att inleda vård enligt LVU utan bara när frågan är om vården ska 
fortsätta eller inte. Ett barn som inledningsvis vårdades med stöd av 2 eller 3 § 
LVU kan alltså komma att fortsätta att vårdas med stöd av utredningens förslag 
till bestämmelse i 21 § andra stycket LVU under placeringen. Det behövs där-
för kompletterande bestämmelser om när vård som fortsätter med stöd av 
denna bestämmelse upphör.   

Den föreslagna bestämmelsen i 21 § andra stycket LVU är bara tillämplig 
på barn. Med barn avses varje människa under 18 år, se nedan. Detta innebär 
att en person mellan 18 och 20 år inte kan vårdas med stöd av utredningens 
förslag. Utredningens bedömning är att det inte bör komma i fråga att tvångs-
vårda en ung person utan att förutsättningarna i 3 § LVU är uppfyllda. Som en 
följd av detta föreslår utredningen att vård som har fortsatt med stöd av den 
föreslagna bestämmelsen i 21 § andra stycket LVU ska upphöra när barnet 
fyller 18 år, oavsett om det inledande beslutet om vård fattades med stöd av 
2 eller 3 § LVU. Detsamma bör gälla om det inledande beslutet om vård fat-
tades med stöd av både 2 och 3 §§ LVU.  
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10.7 Ett särskilt beslut ska fattas som ska prövas av 
domstol 

Utredningens förslag: En bestämmelse införs som innebär att en social-
nämnd ska fatta ett särskilt beslut om nämnden bedömer att vården ska fort-
sätta med stöd av den föreslagna bestämmelsen i 21 § andra stycket LVU. 
Ett sådant beslut ska inom fyra veckor från beslutsdagen underställas för-
valtningsrätten. 

Om inte socialnämnden underställer förvaltningsrätten beslutet inom 
fyra veckor upphör vården.     

När en socialnämnd kan konstatera att förutsättningarna för vård enligt 2 eller 
3 § LVU saknas och de omständigheter som föranledde vården har förändrats 
på ett genomgripande och varaktigt sätt, ska socialnämnden pröva om vården 
ska fortsätta med stöd av utredningens förslag till 21 § andra stycket LVU. 
Som tidigare har framförts är förslaget till 21 § andra stycket LVU en ny grund 
för fortsatt vård med stöd av lagen. Att ett barn inte längre vårdas med stöd av 
bestämmelsen som inledde vården är en stor förändring. Detta bör återspeglas 
i en socialnämnds handläggning av ärendet. Utredningen anser att det av rätts-
säkerhetsskäl är viktigt att ett sådant skifte när det gäller skälen för vården 
tydligt förmedlas till parterna. Detta bör ske på ett sätt som delvis liknar för-
farandet för inledande av vård. En avgörande skillnad är dock att det redan 
finns ett underliggande beslut om vård som vid åtminstone ett tillfälle har prö-
vats av en domstol.  

Utredningen föreslår att en socialnämnd ska fatta ett särskilt beslut om den 
finner att ett barn ska fortsätta vårdas med stöd av den föreslagna lydelsen i 
21 § andra stycket LVU. Eftersom det i dessa fall handlar om en ny grund som 
görs gällande som skäl för fortsatt tvångsvård ska ett sådant beslut prövas av 
en förvaltningsdomstol. Ett beslut om att vården ska fortsätta med stöd av ut-
redningens förslag ska därför underställas förvaltningsrätten inom fyra veckor 
från det att beslutet fattades.  

Som tidigare nämnts är det angeläget att ett förfarande som rör tvångsvård 
präglas av rättssäkerhet. Genom att en socialnämnd ska fatta ett särskilt beslut 
som ska underställas förvaltningsrättens prövning förstärks rättssäkerheten yt-
terligare. Utredningen har därtill övervägt om domstolen ska pröva beslutet 
inom en viss tid. Med hänsyn till att det redan finns ett underliggande beslut 
om vård som har prövats av en domstol är det inte lika påkallat med en snabb 
domstolsprövning. Någon tidsgräns inom vilken domstolen ska pröva beslutet 
införs därför inte. Det är tillräckligt att det redan framgår av 33 § LVU att mål 
och ärenden enligt lagen ska handläggas skyndsamt.  

Om en socialnämnd inte underställer förvaltningsrätten beslutet om den 
ändrade grunden för vård inom fyra veckor upphör tvångsvården.  
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10.8 Möjligheten att begära hemtagning regleras och 
begränsas 

Utredningens förslag: Ett barn som har fyllt 15 år och den eller de som 
har vårdnaden om ett barn får begära att vård utanför det egna hemmet ska 
upphöra.  

En begäran från en vårdnadshavare om att vård som har beslutats med 
stöd av 2 § LVU eller vård som därefter fortsatt med stöd av den föreslagna 
bestämmelsen i 21 § andra stycket LVU ska upphöra behöver inte prövas 
av socialnämnden om frågan om vård har prövats av nämnden eller rätten 
de senaste sex månaderna. 

Lagstöd behövs  
Frågan om vård enligt LVU ska upphöra uppkommer i regel genom att någon 
part begär att vården ska upphöra. En sådan begäran innebär att ett förvalt-
ningsrättsligt ärende uppkommer som ska utredas och avgöras genom ett for-
mellt beslut. Möjligheten för en part att begära att vård enligt LVU ska upp-
höra, en s.k. hemtagningsbegäran, finns dock inte särskilt reglerad och berörs 
knapphändigt i litteraturen.  

Rutinerna kring en hemtagningsbegäran är något som har utarbetats i praxis 
utan något egentligt lagstöd. Med tanke på att det är fråga om tvångsvård av 
barn och unga är det, enligt utredningens mening, angeläget att det förs in en 
bestämmelse i LVU om rätt för en part att begära att vården ska upphöra.  

Utifrån ett synsätt om barnet som rättighetsbärare kan det ifrågasättas om 
processbehörigheten för barn ska ändras och tillkomma även yngre barn. Frå-
gan aktualiseras inte bara när det handlar om möjligheten att göra en hemtag-
ningsbegäran utan också när det gäller möjligheten att överklaga ett beslut. 
Om en vårdnadshavare och en socialnämnd till exempel är överens om att bar-
net kan vårdas med stöd av SoL i stället för LVU kan ett sådant beslut fattas 
utan att barnet själv kan överklaga beslutet. Frågan om barns processbehörig-
het är komplex och behöver utredas ytterligare. Även barnets rätt till offentligt 
biträde bör ses över. Det finns dock inte utrymme att göra det inom ramen för 
den här utredningen.  

Begränsning av rätten att begära hemtagning  
Enligt nuvarande bestämmelser finns det ingenting som hindrar en part från 
att vid upprepade tillfällen begära att vården ska upphöra. I praktiken kan en 
part – vilket också sker – göra en ny hemtagningsbegäran direkt efter att en 
dom där frågan om vårdens upphörande prövats vunnit laga kraft. När en part 
begär att vården ska upphöra påbörjar socialnämnden en s.k. hemtagningsut-
redning som sedan leder fram till ett beslut. Vid upprepade sådana utredningar 
är risken stor att det påverkar ett barn negativt och leder till stor osäkerhet 
kring barnets situation.  
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Utredningen har haft kontakt med verksamma aktörer och med barn som 
har erfarenhet av vård enligt LVU. Företrädare för socialnämnderna har upp-
gett att upprepade hemtagningsutredningar är ett reellt problem som upptar 
socialnämndens resurser och kan spä på konflikten mellan socialnämnden och 
vårdnadshavarna. De barn som utredningen har pratat med har berättat om den 
frustration som upprepade hemtagningsutredningar skapat och en känsla av att 
vårdnadshavarna inte kunde låta barnet vara i fred samt en påtaglig försämring 
av skolresultat och mående.  

Utredningens bedömning är att upprepade hemtagningsutredningar riskerar 
att påverka ett barn negativt liksom hans eller hennes möjlighet att komma till 
ro och anpassa sig till sin miljö. Upprepade hemtagningsutredningar innebär 
också att socialtjänsten behöver lägga tid och resurser på att genomföra utred-
ningar i stället för att exempelvis kunna erbjuda vårdnadshavaren mer stöd 
eller fler insatser. En vårdnadshavare som vid upprepade tillfällen begär hem-
tagningsutredningar kan också ha svårare att ta till sig erbjudna insatser eller 
komma till den insikt om förutsättningarna som föranledde vården som krävs 
för att vården ska kunna upphöra. Det är således ingen som gynnas av uppre-
pade hemtagningsutredningar och begäran om att vården ska upphöra – allra 
minst barnen.  

I den danska och norska lagstiftningen finns begränsningar i rätten att be-
gära omprövning av vården. I Danmark kan möjligheten att begära att vården 
ska upphöra på grund av föräldrarnas förhållanden begränsas när barnet har 
varit placerat i tre år. Om det har skett en väsentlig förändring som avser barnet 
eller placeringsstället kan dock föräldrarna ändå få en prövning. I Norge kan 
parterna inte kräva att en hemtagningsbegäran ska behandlas av en fylkes-
nämnd om ärendet har behandlats av nämnden eller domstolen under de sen-
aste tolv månaderna.  

Europadomstolen har prövat ett antal mål mot Norge under den senaste ti-
den. Frågan om begränsningen av möjligheten att begära omprövning av vår-
den har, såvitt utredningen känner till, inte varit föremål för Europadomstolens 
direkta prövning. Domstolen har dock, i ett mål som rörde tillåtligheten av ett 
begränsat umgänge, konstaterat att de norska processuella bestämmelserna 
tillgodosåg klagandenas rättigheter.169 Av förarbetena till den nya norska bar-
nevernsloven framgår att den norska lagstiftaren bland annat har lagt Europa-
domstolens konstaterande till grund för förslaget att begränsningsregeln ska 
föras över till den nya lagen.170  

Utredningen om tvångsvård för barn och unga (SOU 2015:71) föreslog att 
en begränsning av möjligheten att begära en hemtagning skulle införas, sär-
skilt med hänsyn till barnets behov av stabilitet. Tvångsvårdsutredningens för-
slag innebar att socialnämnden inte skulle behöva pröva en begäran från en 

 
169 K.O. och V.M. mot Norge, punkt 62.  
170 Prop. 133 L s. 215. Av de norska förarbetena framgår även att utredningen föreslog att 
begränsningstiden skulle förlängas till två år. Förslaget avvisades dock i propositionen som 
alltför långtgående.   



UTREDNINGENS FÖRSLAG  
 

113 

vårdnadshavare om att vård enligt 2 § LVU skulle upphöra om frågan om vård 
hade prövats av nämnden eller rätten de senaste tolv månaderna. 

Utredningen anser att det är påkallat med en bestämmelse som begränsar 
en vårdnadshavares möjlighet att begära att vård med stöd av 2 § LVU ska 
upphöra. Det primära skälet är barnets behov av stabilitet. Det går också att, 
precis som tvångsvårdsutredningen gjorde, ifrågasätta rimligheten i att rätts-
väsendet ska hantera upprepade hemtagningsbegäran. Det kan i samman-
hanget också framhållas att det är mycket få begäran om hemtagning som får 
bifall, se nedan avsnitt 11.1. De resurser som finns inom den sociala barnavår-
den kan användas på ett betydligt bättre och effektivare sätt. Utredningen fö-
reslår därför att en begränsningsregel ska införas.  

Utredningens förslag är huvudsakligen detsamma som tvångsvårdsutred-
ningen föreslog, nämligen att en socialnämnd inte behöver pröva en begäran 
om att vård enligt 2 § LVU ska upphöra. När det gäller tidsgränsen har utred-
ningen övervägt att föreslå tolv månader. I det här avseendet måste dock be-
aktas att det finns ett förslag om att en socialnämnd redan efter två års placer-
ing ska överväga om vårdnadsöverflyttning ska ske.171 Att i ett sådant fall ha 
en tidsspärr på tolv månader framstår som alltför långtgående. Utredningen 
föreslår därför att tidsgränsen bestäms till sex månader.  

Bestämmelsen innebär att en socialnämnd inte behöver pröva en begäran 
om att vård enligt 2 § LVU ska upphöra om socialnämnden eller domstolen 
har prövat frågan de senaste sex månaderna. Detta är inte detsamma som att 
en socialnämnd är förhindrad att pröva en hemtagningsbegäran inom den an-
givna tiden. Om det har skett en förändring som är av betydelse för om vården 
ska upphöra ska en socialnämnd givetvis inleda en hemtagningsutredning.  

För vårdnadshavare vars barn vårdas med stöd av 3 § LVU införs ingen 
begränsning av möjligheten att begära att vården ska upphöra.  

10.9 Flyttningsförbudet tas bort i LVU och flyttas till 
SoL 

Utredningens förslag: Möjligheten att besluta om flyttningsförbud i sam-
band med att vård enligt LVU upphör tas bort. Det ska fortfarande vara 
möjligt att meddela beslut om flyttningsförbud i samband med att en frivil-
lig placering enligt SoL upphör. Bestämmelserna om flyttningsförbud flyttas 
därför till SoL.  

Enligt 24 § LVU får förvaltningsrätten efter ansökan från en socialnämnd för 
viss tid eller tills vidare förbjuda den som har vårdnaden om ett barn att ta 
honom eller henne från exempelvis ett familjehem. För att ett sådant förbud 
ska meddelas krävs att det finns en påtaglig risk för att ett barns hälsa eller 
utveckling skadas om han eller hon skiljs från hemmet. Ett flyttningsförbud 

 
171 Lagrådsremiss den 3 februari 2022, Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla 
hjärtat. 
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kan meddelas tills vidare eller för en begränsad tid. En socialnämnd ska minst 
en gång var tredje månad överväga om flyttningsförbudet fortfarande behövs. 
Beslut om flyttningsförbud kan, enligt nuvarande lydelse, fattas i situationer 
där ett barn har varit frivilligt placerat med stöd av SoL men där vårdnadsha-
varen avser att hämta hem sitt barn och i samband med ett beslut om upphö-
rande av vård enligt LVU.  

Syftet med bestämmelserna om flyttningsförbud beskrivs närmare i avsnitt 
5.4. Här kan kort konstateras att flyttningsförbudets syfte är att förhindra en 
hemtagning av barnet vid en olämplig tidpunkt eller alltför snabbt. Genom be-
stämmelserna om flyttningsförbud ges en socialnämnd möjlighet att förbereda 
barnets hemtagning så att den kan ske så skonsamt som möjligt. Bestämmelsen 
syftar också till att bevaka barnets bästa. I bedömningen av om det finns en 
påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas ska hänsyn tas till 
barnets ålder, utvecklingsgrad, egenskaper och känslobindningar. Den tid som 
ett barn har vårdats på en annan plats än i det egna hemmet, barnets levnads-
förhållanden och de förhållanden som barnet skulle komma till kan också be-
aktas. Föräldrarnas kontakter med barnet under den tid som de har varit åt-
skilda bör också kunna vägas in.172  

Prövningen som ska göras av om ett flyttningsförbud ska meddelas liknar 
till stor del den prövning som följer av utredningens förslag till 21 § andra och 
tredje styckena LVU. Båda bestämmelserna innebär att hänsyn ska tas till vad 
som bedöms vara barnets bästa, och inte primärt till om förutsättningarna för 
vård enligt 2 eller 3 § LVU är uppfyllda. Vidare innebär båda bestämmelserna 
– åtminstone i praktiken – att barnet fortsätter att vårdas med stöd av en annan 
grund än de som framgår av 2 eller 3 § LVU. Bestämmelserna är alltså till viss 
del överlappande och det kan ifrågasättas om det, inom ramen för LVU, finns 
behov av båda.  

Som utredningen har redogjort för i avsnitt 0 används bestämmelserna om 
flyttningsförbud i begränsad omfattning. Dessutom prövas frågan om flytt-
ningsförbud många gånger i en separat process, vilket kan leda till dubbla 
domstolsprocesser. En konstruktion som möjliggör dubbla domstolsprocesser 
har flera nackdelar. Medan domstolsprocesserna pågår uppstår en stor osäker-
het hos barnet, föräldrarna och familjehemsföräldrarna. För ett barn, som är i 
behov av stabila och trygga förhållanden, kan detta vara mycket negativt. 
Dessutom kan motsättningarna mellan föräldrarna och socialnämnden skärpas 
och försvåra socialnämndens fortsatta arbete med familjen. Processandet är 
också kostnadskrävande och tar lång tid. Om väl ett flyttningsförbud meddelas 
ska behovet av det övervägas minst var tredje månad. Vetskapen om att beslu-
tet ska omprövas efter förhållandevis kort tid kan leda till osäkerhet för barnet, 
föräldrarna och familjehemsföräldrarna. Detta bidrar inte till ett barns behov 
av stabila och trygga förhållanden. En reglering som möjliggör dubbla dom-
stolsprocesser har således inte ett barnrättsperspektiv.  

 
172 Lundgren och Svensson, Nya sociallagarna, Juno, kommentaren till 24 § LVU. 
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Det finns flera fördelar med att samordna förfarandena som syftar till att 
hänsyn ska kunna tas till barnets bästa. Det främsta är naturligtvis att det kan 
ske inom ramen för en och samma process. Att ett barn fortsätter att vårdas 
med stöd av den föreslagna bestämmelsen i 21 § andra stycket LVU innebär 
också att barnet alltjämt är placerat med stöd av LVU. Detta innebär bland 
annat att en socialnämnds samtliga skyldigheter när det gäller placerade barn 
kvarstår, exempelvis att tillgodose ett barns behov av umgänge med sin vård-
nadshavare och att göra regelbundna besök hos barnet. Att socialnämnden be-
håller samtliga sina skyldigheter innebär också att nämnden fortfarande har 
möjlighet att gripa in och vidta åtgärder. Enligt utredningens mening skulle 
detta kunna öppna för att fler barn kan vårdas med stöd av LVU i det egna 
hemmet, framför allt när det närmar sig att besluta om att vården ska upphöra.  

Utredningens bedömning är att tillämpningsområdet för flyttningsförbudet 
täcks in av förslaget till 21 § andra och tredje styckena LVU. Det finns således 
inget behov av att behålla bestämmelserna om flyttningsförbud i LVU. I de 
fall där det tidigare kunde ha meddelats ett flyttningsförbud kan barnet i stället 
fortsätta att vårdas med stöd av förslaget till 21 § andra stycket LVU. Utred-
ningens bedömning är att detta kan skapa en tryggare och stabilare tillvaro för 
parterna och större möjlighet för socialnämnden att fortsätta att arbeta med 
barnet, föräldrarna och familjehemsföräldrarna.  

För ett barn som är frivilligt placerat med stöd av SoL kan det dock alltjämt 
finnas ett behov av att kunna använda bestämmelserna om flyttningsförbud i 
samband med att vården upphör. Det kan till exempel vara fråga om en vård-
nadshavare som plötsligt inte längre samtycker till vården. En socialnämnd 
behöver då kunna vidta åtgärder för att hindra en skadlig hemtagning. Ef-
tersom tillämpningsområdet begränsas till frivilligt placerade barn enligt SoL 
föreslår utredningen att bestämmelserna om flyttningsförbud flyttas till SoL.  

Innan nuvarande LVU trädde i kraft 1990 fanns bestämmelserna om flytt-
ningsförbud i SoL. Som skäl för att bestämmelserna i stället togs in i LVU 
angavs att flyttningsförbudet är ett tvångsingripande och att det kan ifrågasät-
tas om sådana bestämmelser ska finnas i en lag som bygger på frivillighet.173 
Dessa synpunkter gör sig naturligtvis fortfarande gällande. Utredningens för-
slag leder till att bestämmelserna om flyttningsförbud bara kan användas när 
barnet har varit placerat med stöd av SoL. Bestämmelserna bör därför, av pe-
dagogiska och logiska skäl, finnas i samma lag.  

 
173 Prop. 1989/90:28 s. 81 f. 
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10.10 Barnrättsperspektivet stärks genom att barn 
benämns i lagen  

Utredningens förslag: För att stärka barnrättsperspektivet kompletteras 
den unge genomgående med barnet eller i de bestämmelser som är tillämp-
liga på barn. Med barn avses varje människa under 18 år. Med den unge 
avses varje människa mellan 18 och 20 år. En definition av barn respektive 
den unge eller ung person införs i 1 § LVU. 

Som en konsekvens av detta föreslås även att barn ska ingå i lagens 
namn. Lagen föreslås därför ändra namn till lagen med särskilda bestäm-
melser om vård av barn och unga.  

Det genomgående syftet med utredningens förslag är att stärka barnrättsper-
spektivet och tryggheten för placerade barn. Ett sådant syfte talar för att en rad 
förslag till ändringar läggs fram. Inom ramen för utredningens begränsade 
uppdrag har vi lagt fram förslag som kan stärka barnrättsperspektivet och 
tryggheten för placerade barn i samband med vårdens upphörande. Vissa di-
rekta följdändringar är dock påkallade för att förslagen ska vara ändamålsen-
liga.  

För att stärka och synliggöra barnrättsperspektivet föreslår utredningen att 
barn ska inkluderas i den faktiska lagtexten och i lagens namn. LVU är till-
lämplig på barn och unga upp till 21 år beroende på vilken av 2 eller 3 § LVU 
som är tillämplig. Majoriteten av de som vårdas med stöd av lagen är dock 
under 18 år174, vilket innebär att den huvudsakliga tillämpningen av lagen 
alltså rör barn. Trots detta nämns ordet barn bara i tre bestämmelser i nuva-
rande LVU.175 För att spegla hela tillämpningsområdet, och för att anlägga ett 
tydligt barnrättsperspektiv, föreslår utredningen att den unge byts ut mot bar-
net eller den unge i de bestämmelser som är tillämpliga på en person under 18 
år.  

Utredningen föreslår också att en definition av barn och den unge eller ung 
person förs in i 1 § LVU. Definitionen av barn – varje människa under 18 år – 
härrör från barnkonventionens definition.176 Det är också samma definition 
som finns i 1 kap. 2 § SoL. Med den unge eller ung person avses varje männi-
ska mellan 18 och 20 år. En ung person omfattas alltså av lagen tills han eller 
hon fyller 21 år. Utredningen är medveten om att definitionen av ung person, 
eller den unge, inte finns i exempelvis SoL. Definitionen är dock tydlig och 
pedagogiskt nödvändig, särskilt eftersom utredningens förslag till ny grund för 
fortsatt vård enligt 21 § andra stycket LVU är tillämplig på barn (och inte på 
en ung person).  

Eftersom barnet förs in i lagstiftningen bör detta även återspeglas i namnet 
på lagen. Utredningen föreslår därför att lagen hädanefter ska heta lagen med 

 
174 Se exempelvis Socialstyrelsens statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2020, 
”Vård 1 nov 2020 – insats-ålder”. 
175 1 § LVU, 14 § LVU och 45 § LVU. 
176 Artikel 1 i barnkonventionen.  



UTREDNINGENS FÖRSLAG  
 

117 

särskilda bestämmelser om vård av barn och unga. Lagen kan förslagsvis för-
kortas LBU.  
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11 Konsekvenser för ärendehanteringen  

11.1 Begäran om att vård enligt LVU ska upphöra 
Vård enligt LVU ska omprövas om vårdnadshavaren eller barnet, om han eller 
hon har fyllt 15 år, begär det. Det finns ingen begränsning i rätten att begära 
att vården ska upphöra, vilket innebär att vårdnadshavarna och barnet eller den 
unge när som helst kan begära att socialnämnden ska besluta att vården enligt 
LVU ska upphöra. En socialnämnd ska vidare på eget initiativ pröva om vår-
den kan upphöra när det finns skäl till det.177  

En begäran om att vården ska upphöra innebär att det uppkommer ett för-
valtningsrättsligt ärende som ska utredas och avgöras genom ett formellt be-
slut. Det gäller även om vårdnadshavaren eller barnet eller den unge med korta 
tidsintervall aktualiserar frågan på nytt. Detsamma gäller om begäran i stället 
avser en omplacering till ett annat familjehem, stödboende eller HVB.178 Be-
slut som innebär avslag på en begäran om att vården ska upphöra eller genom-
föras någon annanstans kan överklagas (se 41 § LVU).  

Utredning i samband med begäran om upphörande av vård 
För att en socialnämnd ska kunna ta ställning till en begäran om att vård enligt 
LVU ska upphöra inleds en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL, som brukar kallas 
för en hemtagningsutredning. Vid en sådan utredning är bestämmelserna i 
11 kap. 2 § SoL tillämpliga. Det innebär bland annat att utredningen ska bedri-
vas skyndsamt och i normalfallet vara slutförd senast inom fyra månader. Det 
finns inga bestämmelser i SoL eller LVU som i detalj reglerar vad en utredning 
i samband med en begäran om upphörande av vård ska innehålla. Av 11 kap. 
2 § SoL framgår dock att den inte ska göras mer omfattande än vad som är 
motiverat av omständigheterna i ärendet.179 

Högsta förvaltningsdomstolens praxis ger lite mer ledning i frågan. Av den 
framgår att en socialnämnd har ett långtgående ansvar för den utredning som 
ska ligga till grund för ett beslut i ett ärende om upphörande av LVU-vård. 
Frågan som ska prövas är om det fortfarande finns skäl för vården. Tyngd-
punkten i utredningen måste ligga på de aktuella förhållandena. Om grunden 
för den pågående LVU-vården är omsorgsbrister i hemmet måste utredningen 
klarlägga om och i så fall i vilken utsträckning dessa brister fortfarande kvar-
står och hur de förhåller sig till barnets eller den unges eventuella vårdbe-
hov.180  

Som stöd för socialnämndens arbete med barn och unga har Socialstyrelsen 
utvecklat handläggnings- och dokumentationssystemet Barns behov i centrum 

 
177 Placerade barn och unga – handbok för socialtjänsten, s. 292.  
178 Placerade barn och unga – handbok för socialtjänsten, s. 292. 
179 Placerade barn och unga – handbok för socialtjänsten, s. 293. 
180 HFD 2014 ref. 50.  
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(BBIC). Systemet syftar till att ge stöd genom hela processen, från aktuali-
sering till dess att en eventuell insats är avslutad.181 Arbetet med hemtagnings-
utredningar bedrivs i normalfallet i enlighet med BBIC-systemet.  

Handläggningen i domstol 
Ett beslut som rör inledande av vård eller upphörande av vård enligt LVU kan 
överklagas till en förvaltningsrätt. Förfarandet i förvaltningsrätten och de öv-
riga förvaltningsdomstolarna regleras i förvaltningsprocesslagen (1971:291). 
Förvaltningsprocessen är i huvudsak skriftlig, men i LVU-mål är huvudregeln 
att en muntlig förhandling ska hållas om det inte är uppenbart att det inte be-
hövs (35 § LVU). Den muntliga förhandlingen är dock bara ett komplement 
till det skriftliga förfarandet.  

Förvaltningsrättens dom kan överklagas till kammarrätten av den part som 
rätten gått emot (41 § LVU). Det krävs inte prövningstillstånd för att kammar-
rätten ska pröva ett överklagat mål.  

Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. För 
att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva ett överklagat mål krävs att pröv-
ningstillstånd meddelas.  

Under 2020 och 2021 kom det vardera året in cirka 5 400 mål som rörde 
vård enligt LVU till förvaltningsrätterna.182 Sett till förvaltningsrätternas sam-
lade måltillströmning är LVU-målen förhållandevis få; av samtliga inkomna 
mål under 2021 utgjordes drygt 3 procent av LVU-mål.183 

Av statistiken går det inte att utläsa hur många av de inkomna målen som 
rörde beredande respektive upphörande av vård. I det pågående forsknings-
projektet ”Hotel California – om inlåsningseffekter vid upphörande av vård 
enligt LVU” har de forskare som ingår i projektet tagit del av samtliga avgö-
randen från förvaltningsrätterna under 2020 som rörde LVU. De har identifie-
rat 278 avgöranden som rörde begäran om upphörande av vård för ett barn 
som vårdades med stöd av 2 § LVU. Av dessa återförvisades 5 till socialnämn-
den, i 11 fall beslutade förvaltningsrätten att vården skulle upphöra och i 262 
fall beslutade förvaltningsrätten att vården skulle fortsätta.184  

11.2  Överväganden 
Genom utredningens förslag föreslås att en ny grund för vård med stöd av 
LVU införs. Den nya grunden kan aktualiseras först när frågan om huruvida 
vården ska upphöra har väckts. Det krävs alltså att en socialnämnd vid sina 
regelbundna överväganden respektive omprövningar överväger att besluta att 
vården ska upphöra eller att en part begär att en hemtagningsutredning ska 

 
181 Utreda barn och unga – Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen, s. 37.  
182 Domstolsstatistik 2020, s. 30, och uppgift från Domstolsverkets statistikprogram Qlik. 
183 Uppgift från Domstolsverkets statistikprogram Qlik. 
184 Uppgift från Håkan Gustafsson, Sebastian Wejedal och Allison Östlund i forskningspro-
jektet Hotel California (https://www.kau.se/nyheter/hotel-california-nytt-forskningsprojekt-
om-inlasningseffekter-nar-lvu-vard-upphor).  
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göras för att grunden ska aktualiseras. Det finns ingen statistik över hur många 
begäran om hemtagningsutredningar som kommer in till socialnämnderna per 
år, men utifrån de domstolsavgöranden som forskningsprojektet Hotel Cali-
fornia tagit del av från 2020 kan man anta att det rör sig om ett par hundra per 
år.  

Förslagets påverkan på socialnämndernas ärendehantering  
En socialnämnd har redan i dag ett långtgående ansvar för den utredning som 
ligger till grund för ett beslut i ett ärende om upphörande av vård enligt LVU. 
Den utredning som en socialnämnd ska göra sker inom ramen för det etable-
rade BBIC-systemet som alla Sveriges kommuner har licens att använda.185 
Den nya grunden skulle innebära att en socialnämnd, om den finner att förut-
sättningarna för vård enligt 2 eller 3 § LVU inte längre föreligger, också ska 
bedöma om det finns en risk att barnets hälsa eller utveckling allvarligt skadas 
om vården upphör. Vid den här bedömningen ska barnets bästa vara avgö-
rande, och till hjälp vid bedömningen av vad som är barnets bästa finns ett 
antal omständigheter uppräknade. De uppräknade omständigheterna bör – till 
stora delar – vara sådant som socialnämnden redan behöver ha kännedom om 
för att kunna bilda sig en uppfattning om ifall vården ska upphöra eller inte. 
Efter vad utredningen kan bedöma borde själva utredningsarbetet alltså påver-
kas i liten utsträckning.  

Utredningens förslag om att begränsa en vårdnadshavares möjlighet att be-
gära en hemtagningsutredning bedöms ha positiv inverkan på en socialnämnds 
ärendehantering och arbetsbelastning.  

En annan sak är att antalet begäran om hemtagningsutredning kan komma 
att öka, utifrån den mediala uppmärksamhet som placerade barn i allmänhet 
har fått under det senaste året och förslaget att en socialnämnd ska överväga 
vårdnadsöverflyttning redan efter två år. Detta skulle naturligtvis kunna på-
verka ärendehanteringen hos socialtjänsterna och socialnämnderna i landet i 
betydande grad.  

Utredningen har haft en dialog med en enhetschef för socialförvaltningen i 
en västsvensk kommun samt en regional utvecklingsledare och projektledare 
för barn och unga i Göteborgsregionen – båda med lång erfarenhet som soci-
alsekreterare – för att få ett praktiskt perspektiv. De instämde i bedömningen 
att utredningens förslag skulle påverka såväl socialnämndens som socialtjäns-
tens arbete i liten utsträckning. De framförde att arbetet i samband med en 
hemtagningsutredning redan i dag bedrivs på ett sätt som sätter barnet i cent-
rum och som innehåller många av de omständigheter som utredningen före-
slår. Deras uppfattning var att en sådan lagstiftning som utredningen nu före-
slår snarare skulle spegla både det faktiska arbetssättet och socialnämndens 
bedömning på ett mer adekvat sätt.  

 
185 Uppgift från Socialstyrelsens webbplats, https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbe-
tet/barn-och-unga/barn-och-unga-i-socialtjansten/barns-behov-i-centrum/krav-for-bbic/. 
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Utredningen föreslår också att om en socialnämnd finner att ett barn ska 
fortsätta att vårdas med stöd av den föreslagna bestämmelsen i 21 § andra 
stycket LVU i stället för med stöd av 2 eller 3 § LVU ska nämnden fatta ett 
särskilt beslut om fortsatt vård. Beslutet ska underställas förvaltningsrätten 
inom fyra veckor från dagen för beslutet.  

Att en socialnämnd ska fatta ett särskilt beslut utgör framför allt en skillnad 
när det gäller barn som är placerade med stöd av 2 § LVU. Det kan dock antas 
att det kommer att vara ett förhållandevis begränsat antal beslut som prövas 
enligt den föreslagna bestämmelsen i 21 § andra stycket LVU. För barn som 
är placerade med stöd av 3 § LVU ska nämnden, som framgår ovan, med sex 
månaders mellanrum pröva om vården ska fortsätta, vilket redan resulterar i 
ett överklagbart beslut. Om en vårdnadshavare begär att en socialnämnd ska 
göra en hemtagningsutredning mynnar även det ut i ett överklagbart beslut. 
Utredningens förslag bedöms därför sammantaget ha en mindre påverkan på 
socialnämndernas arbete när det gäller att ett särskilt beslut ska fattas.  

Desto större påverkan kan utredningens förslag ha i den delen det innebär 
att beslutet ska underställas förvaltningsrättens prövning inom viss tid. En so-
cialnämnd behöver därmed medverka i en domstolsprocess. Redan nu är en 
socialnämnd – naturligtvis – part vid en begäran om hemtagning samt vid en 
ansökan om flyttningsförbud. Genom att utredningens förslag tar bort möjlig-
heten att besluta om flyttningsförbud i samband med att vård enligt LVU upp-
hör behöver nämnden däremot inte driva och medverka i dubbla processer. 
Det är därför svårt att bedöma hur stor skillnaden blir i förhållande till nuva-
rande ordning. En viss ökad arbetsbelastning bör dock kunna förväntas av att 
ett beslut ska underställas rättens prövning.  

Påverkan på domstolarna och en möjlig effekt av att 
flyttningsförbudet tas bort 
Det är till viss del svårt att överblicka vilka konsekvenser förslaget får för 
domstolarnas målhantering. Det processuella förfarandet i förvaltningsdom-
stolarna ändras inte genom förslaget – huvudregeln är redan att muntliga för-
handlingar ska hållas. Vidare är bestämmelserna om när ett offentligt biträde 
ska förordnas desamma. Det som kan påverka förfarandet i domstol är att om-
fattningen av prövningen till viss del vidgas. Liksom för socialnämndernas del 
är dock de omständigheter som utredningen föreslår att domstolen ska beakta 
sådana som bör ingå i det material som domstolen redan nu ska bedöma. Det 
är möjligt att det kan uppstå ett behov av annan eller ytterligare utredning – 
till exempel i form av muntlig bevisning – men i övrigt bör förslaget inte in-
nebära någon större påverkan på förfarandet vid domstolarna.  

De domare i förvaltningsrätt som utredningen har varit i kontakt med har 
gett uttryck för att de i mångt och mycket redan resonerar i termer av vad som 
är barnets bästa i samband med att en part begär att vården ska upphöra och 
att utredningens förslag därför inte bör ha någon betydande påverkan på dom-
stolens arbetsbelastning.  
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Något som faktiskt kan ha en betydande påverkan på domstolarnas arbete 
och de inblandade aktörerna är utredningens förslag om att flyttningsförbudet 
inom LVU tas bort och en vårdnadshavares möjlighet att begära en hemtag-
ningsutredning begränsas.  

Så som nuvarande lagstiftning ser ut prövas frågan om vården ska upphöra 
i ett mål och frågan om flyttningsförbud i ett annat. Genom utredningens för-
slag skulle sådana parallella processer inte längre behövas, utan de aktuella 
frågorna kan prövas i ett och samma mål. Även om omfattningen av pröv-
ningen kan bli något vidare menar utredningen att detta bör ha en positiv effekt 
på socialnämndernas och domstolarnas arbetsbelastning.  

Utredningens förslag innebär att förvaltningsrätten ska pröva en social-
nämnds beslut om att vården om ett barn ska fortsätta med hänvisning till den 
föreslagna bestämmelsen i 21 § andra stycket LVU i stället för 2 eller 3 § LVU. 
Detta kan leda till en ökad måltillströmning hos förvaltningsrätterna. Hur stor 
en sådan ökning kan bli är dock svårt att bedöma, särskilt eftersom en del av 
ökningen till viss del bör motsvara de mål som redan i dag handläggs som mål 
om upphörande av vård enligt LVU. Ställs förslaget i den här delen mot för-
slaget att ta bort flyttningsförbudet i LVU och möjligheten att begränsa en 
vårdnadshavares möjlighet att begära att vård som ges med stöd av 2 § LVU 
ska upphöra mot varandra bör den sammanlagda påverkan vara förhållandevis 
liten.  

Ekonomiska konsekvenser  
Eftersom utredningens förslag innebär att en ny grund för fortsatt vård enligt 
LVU införs kan det få till följd att ett barn fortsätter att vårdas en längre tid 
med stöd av lagen än i dag. Om ett barn vårdas med stöd av lagen under en 
längre tid kan det få en ekonomisk påverkan på kommunernas budget. Hur 
många dessa barn kan komma att bli är dock svårt att bedöma, särskilt eftersom 
en del av de barnen bör motsvara de som annars hade blivit kvar i tvångsvården 
med stöd av ett flyttningsförbud eller blivit föremål för någon annan form av 
social insats.  

Att flyttningsförbudet tas bort i LVU innebär, som redogjorts för ovan, att 
det inte längre kommer att krävas parallella processer utan att en samlad be-
dömning kan göras inom ramen för ett och samma mål eller ärende. Detta bör 
ha en positiv påverkan på socialnämndernas och domstolarnas resurser. En så-
dan påverkan bör även förslaget om att begränsa vårdnadshavarens möjlighet 
att begära en hemtagningsutredning ha. Genom att socialnämnden inte behö-
ver pröva en sådan begäran inom ett visst tidsspann kan nämndens – och i 
slutändan domstolarnas – resurser användas på ett mer ändamålsenligt sätt.  

Utredningens förslag innebär att ett beslut om att vård ska ges med stöd av 
den föreslagna bestämmelsen i 21 § andra stycket LVU i stället för 2 eller 3 § 
LVU ska underställas förvaltningsrätten inom viss tid. Detta bedöms ha en 
ekonomisk påverkan genom att en socialnämnd behöver medverka i en dom-
stolsprocess och genom att måltillströmningen kan förväntas öka något. Sett i 
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sammanhanget med övriga förslag till ändringar – särskilt att flyttningsförbu-
det i LVU tas bort och begränsningen i möjligheten att begära att vården ska 
upphöra – bedöms de ekonomiska konsekvenserna rymmas inom en social-
nämnds eller en domstols befintliga budget.  

Syftet med utredningens förslag är att skapa trygghet, stabilitet och lång-
siktighet för placerade barn och unga. Om syftet uppnås kan vinsterna för sam-
hället bli stora genom att placerade barn och unga får goda möjligheter att 
utvecklas väl och bidra till samhällets utveckling och välfärd. Det är väl belagt 
inom forskningen att barn och unga som har varit placerade i samhällsvård 
senare i livet löper ökad risk för bland annat fysisk och psykisk ohälsa samt 
problem med sysselsättning och försörjning.186 Ett stärkt stöd till barn och 
unga i tvångsvård borde, enligt utredningens uppfattning, på sikt kunna leda 
till bättre framtidsförutsättningar för barn och unga. Som en följd av detta 
skulle även kostnaderna för kommunerna och staten minska. 

 
186 Se bland annat Socialstyrelsens öppna jämförelser 2020 – placerade barns utbildning  
och hälsa (https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/-
oppna-jamforelser/2021-2-7222.pdf). Notera även regeringens uppdrag till Socialstyrelsen 
att göra utvecklingsinsatser för att långsiktigt stärka förutsättningarna för att placerade barn 
och unga ska få tillgång till en god hälso- och sjukvård, tandvård och obruten skolgång (Re-
geringsbeslut S2020/07505).   
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12 Författningskommentarer  

Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga  
Ett övergripande förslag till ändringar i lagtexten är att den unge genomgående 
ersätts med barnet eller den unge. De paragrafer som i sina hittillsvarande ly-
delser innehåller den unge ändras således på detta sätt. Som en följd av den 
övergripande ändringen läggs barn till i lagens rubrik. När det föreslås änd-
ringar i en paragraf har även skall ändras till ska. Vidare har genomgående 
uttrycket beredas vård bytts ut mot ges vård. Mot detta skulle kunna invändas 
att det kan framstå som motsägelsefullt att ge någon tvångsvård. Det kan dock 
noteras att i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård förkommer redan 
uttrycket ges tvångsvård. I det följande kommenteras andra ändringar särskilt. 

Inledande bestämmelse 
1 §  
Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd med 
barnet eller den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna 
i socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna ska präglas av respekt för barnets och 
den unges människovärde och integritet. 

Den som är under 18 år ska dock ges vård enligt denna lag, om någon av de 
förutsättningar som anges i 2 eller 3 § eller i 21 § andra stycket är uppfyllda och 
det kan antas att behövlig vård inte kan ges barnet med samtycke av den eller dem 
som har vårdnaden om honom eller henne och, när barnet har fyllt 15 år, av honom 
eller henne själv. 

Vård med stöd av 3 § får även ges till den som har fyllt 18 men inte 20 år, om 
sådan vård med hänsyn till barnets eller den unges behov och personliga förhållan-
den i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan antas att behövlig vård 
inte kan ges med den unges samtycke. 

Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 22 och 31 a §§. 
Vid beslut enligt denna lag ska vad som bedöms vara bäst för barnet och den 

unge vara avgörande. 
Med barn avses varje människa under 18 år.  
Med ung person eller den unge avses varje människa mellan 18 och 20 år. 
 

Paragrafen motsvarar, med vissa ändringar, nuvarande 1 § LVU. Övervägan-
dena finns i avsnitt 10.10.  

I det andra stycket har det förts in en hänvisning till vård som fortsätter med 
stöd av 21 § andra stycket LVU.  

I fjärde stycket har hänvisningen till flyttningsförbud i 24 § tagits bort.  
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Ändringen i femte stycket innebär en anpassning till artikel 3 i barnkonven-
tionen. Ändringen är redaktionell.  

Sjätte stycket är nytt och innehåller en definition av vad som i lagens me-
ning ska betraktas som ett barn. Med barn avses varje människa under 18 år. 
Definitionen kommer från artikel 1 i barnkonventionen. Samma definition 
återfinns bland annat i 1 kap. 2 § SoL.  

Sjunde stycket är nytt och innehåller en definition av vad som i lagens me-
ning ska betraktas som en ung person eller den unge. Med den unge eller ung 
person avses varje människa mellan 18 och 20 år. En ung person omfattas 
alltså av lagen fram till den dagen han eller hon fyller 21 år. 

Vården  
13 §  
Har barnet getts vård med stöd av 2 § eller har vården därefter fortsatt med stöd av 
21 § andra stycket, ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga 
om vård enligt lagen fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas.  

Har barnet eller den unge getts vård med stöd av 3 § eller har vården därefter 
fortsatt med stöd av 21 § andra stycket, ska socialnämnden inom sex månader från 
dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vård med stöd av lagen ska upp-
höra. Denna fråga ska därefter prövas fortlöpande inom sex månader från senaste 
prövning. 

När barnet har varit placerad i samma familjehem under tre år från det att pla-
ceringen verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att 
ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. Därefter 
ska frågan övervägas årligen. 

Vid övervägande enligt tredje stycket ska följande särskilt beaktas: 
- barnets och familjehemsföräldrarnas inställning till en vårdnadsöver-

flyttning, 
- barnets relation till familjehemsföräldrarna och deras förmåga att tillgo-

dose barnets behov av en trygg och god uppväxt, 
- familjehemsföräldrarnas inställning till och förmåga att tillgodose bar-

nets behov av kontakt med sina föräldrar och andra närstående, och 
- barnets relation till sina föräldrar. 

 
Paragrafen motsvarar, med vissa ändringar, nuvarande 13 § LVU. Övervägan-
dena finns i avsnitt 10.7.  

Ändringen i första stycket innebär ett tillägg till socialnämndens skyldighet 
att minst var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs och hur 
vården bör inriktas och utformas. Samma skyldighet ska gälla även om ett barn 
fortsätter att vårdas med stöd av 21 § andra stycket LVU.  

Ändringen i andra stycket innebär ett motsvarande tillägg till socialnämn-
dens skyldighet att minst var sjätte månad pröva om vården fortfarande be-
hövs. Har barnet inledningsvis vårdats med stöd av 3 § LVU men därefter 
fortsätter att vårdas med stöd av 21 § andra stycket LVU ska socialnämnden 
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även fortsättningsvis pröva om vården fortfarande behövs minst var sjätte må-
nad.  

Om ett barn fortsätter att vårdas med stöd av 21 § andra stycket LVU är det 
således det inledande beslutet om vård som avgör om socialnämnden ska över-
väga respektive pröva om vården behövs.  

Första och andra stycket har även moderniserats genom att beretts har er-
satts med getts. Ändringen är redaktionell. 

Upphörande av vård 

21 §  
När det inte längre finns förutsättningar för vård enligt 2 eller 3 § och de omstän-
digheter som ledde till ett beslut om vård har förändrats på ett varaktigt och ge-
nomgripande sätt ska socialnämnden besluta att vården ska upphöra. Nämnden ska 
noga förbereda barnets återförening med den eller dem som har vårdnaden om ho-
nom eller henne. 

Även om förutsättningarna för vård enligt 2 eller 3 § inte längre finns ska vården 
ändå fortsätta om barnets hälsa eller utveckling riskerar att allvarligt skadas om 
vården upphör. Vid bedömningen av denna risk ska vad som bedöms vara bäst för 
barnet vara avgörande.  

Vid bedömningen enligt andra stycket ska bland annat följande beaktas: 

- barnets inställning till vården och fortsatt placering samt vad barnet ut-
tryckt i övrigt,    

- barnets relation till vårdnadshavare, syskon, familjehemmet eller annan 
omsorgsgivare,  

- barnets förankring i förskola eller skola och i den sociala miljön,  
- barnets ålder, placeringstid och behov av kontinuitet, och  
- om barnet har särskilda behov, pågående behandling eller annan insats.  

Om vården ska fortsätta med stöd av andra stycket ska socialnämnden revidera 
vårdplanen i enlighet med 11 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453).  

Vård som har beslutats med stöd av 2 § eller som fortsätter med stöd av andra 
stycket ska upphöra senast när barnet fyller 18 år.  

Vård som har beslutats med stöd av 3 § ska upphöra senast när den unge fyller 
21 år. Vård som beslutats med stöd av 3 § och som fortsätter med stöd av andra 
stycket ska upphöra när barnet fyller 18 år. 
 
Första till fjärde styckena i bestämmelsen är nya och handlar om hur pröv-
ningen av om vården ska upphöra eller inte ska gå till. Övervägandena finns i 
avsnitt 10.2–10.6.  

Bestämmelsen innebär att prövningen av om vård med stöd av lagen ska 
upphöra ska göras i två steg: ett första steg relaterat till de ursprungliga skälen 
för vård och de förändringar som har skett samt ett andra steg relaterat till 
risken för att barnets hälsa eller utveckling allvarligt skadas vid ett uppbrott 
och återflytt till föräldrahemmet. Det första steget i bedömningen framgår av 
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bestämmelsens första stycke och det andra steget av bestämmelsens andra och 
tredje stycke. Även om bestämmelsens första stycke skiljer sig från den tidi-
gare lydelsen av bestämmelsen är avsikten inte att förändra rättsläget utan sna-
rare att kodifiera den praxis som har utarbetats. Avsikten är inte heller att ändra 
den övergripande utgångspunkten för vård enligt LVU – att vården inte ska 
pågå längre än nödvändigt och att barnet som huvudregel ska återförenas med 
sina föräldrar – utan bestämmelsen ska snarare ge förutsättningar för en ob-
jektiv och individuell bedömning i de fall där det finns en risk att barnet all-
varligt skadas om vården upphör.  

För tydlighetens skull kan det framhållas att fortsatt vård med stöd av 21 § 
andra stycket LVU inte kan komma i fråga om ett barn som fyllt 15 år eller 
den eller de som har vårdnaden om barnet samtycker till att vård sker. Om 
behövlig vård kan ges på frivillig väg med samtycke, finns inte något behov 
av att ge barnet vård med stöd av LVU. Detta följer av 1 § andra stycket LVU. 
Något behov av att i 21 § LVU påminna om innehållet i 1 § andra stycket LVU 
kan inte anses finnas.  

Det första steget innebär att en prövning ska göras i förhållande till 2 eller 
3 § LVU, det vill säga en bedömning av om vårdbehovet kvarstår eller inte 
relaterat till de ursprungliga skälen för vården utanför det egna hemmet. Ibland 
framkommer en viss osäkerhet om hur en socialnämnd eller en domstol ska 
behandla en tillkommande eller ändrad omständighet. Ett exempel kan illu-
strera detta. Ett barn vårdas med stöd av 2 § LVU på grund av en förälders 
missbruk. Efter en tid lyckas föräldern bli fri från sitt missbruk men drabbas i 
stället av en psykisk ohälsa som påverkar hans eller hennes möjligheter att ta 
hand om barnet. En sådan ändrad eller tillkommande omständighet hänger 
nära samman med den ursprungliga grunden för vård och måste enligt utred-
ningen anses rymmas inom ramen för prövningen av om det fortfarande finns 
förutsättningar för vård enligt 2 eller 3 § LVU.  

De omständigheter som föranledde ett beslut om vård enligt lagen ska även 
ha förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. Kravet på en varaktig 
och genomgripande förändring kommer inledningsvis från kammarrätternas 
praxis och finns även med som förslag i Socialdepartementets lagrådsremiss 
från den 3 februari 2022, Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla 
hjärtat. Att det ska vara fråga om en varaktig förändring innebär en värdering 
av den tid som ändringen har varat. Ändringen ska inte vara tillfällig och den 
ska bestå över en längre tidsperiod. Det kan exempelvis handla om längden av 
tiden för drogfrihet, längden av ett uppbrott från en skadlig relation eller läng-
den av en pågående och fungerande medicinering. Vad som utgör en varaktig 
förändring får bedömas utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.  

En genomgripande förändring innebär att det inte är tillräckligt med mindre 
förbättringar av de omständigheter som föranledde ett beslut om vård. Det är 
inte möjligt att kvantitativt bestämma när en förändring är genomgripande. Det 
som kan ha betydelse i bedömningen är insikt i de omständigheter som föran-
ledde beslutet om vård, större förändringar av vardagligt umgänge, tillkom-
mande stöd från nätverk eller andra omständigheter som talar för att 
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förändringen är stabil och allvarligt menad. Även i det här fallet måste bedöm-
ningen göras i det enskilda fallet.  

Om det fortfarande finns förutsättningar för vård enligt 2 eller 3 § LVU ska 
vården alltså fortsätta. Detta innebär att prövningen stannar i det första steget. 

Om de förhållanden som ledde till ett beslut om vård däremot har genom-
gått förändringar och dessa är varaktiga och genomgripande – och det inte har 
tillkommit nya omständigheter – ska prövningen gå vidare till det andra steget 
i prövningen. Det andra steget innebär att socialnämnden eller domstolen ska 
pröva om barnets hälsa eller utveckling riskerar att allvarligt skadas genom ett 
beslut om att vården upphör. Om det finns en sådan risk ska vården inte upp-
höra. Vid prövningen ska vad som bedöms vara bäst för barnet vara avgörande.  

I bestämmelsens andra stycke införs alltså en grund för fortsatt vård enligt 
LVU även om förutsättningarna för vård enligt 2 eller 3 § LVU inte längre 
föreligger. För att bestämmelsens andra stycke ska bli tillämpligt krävs att det 
finns en risk för att barnets hälsa eller utveckling allvarligt skadas genom att 
vården upphör. Med risk för att barnets hälsa eller utveckling allvarligt skadas 
menas att det ska vara fråga om en viss kvalifikation av skada. Det är inte 
tillräckligt med en generell farhåga för att barn i allmänhet påverkas av att 
flytta från en invand miljö till en annan och därigenom vara med om ännu ett 
uppbrott för att vården ska fortsätta. Det krävs i stället att det finns konkreta 
omständigheter som med styrka talar för att vården ska fortsätta.  

Det ska också finnas ett samband mellan det faktum att vården upphör och 
risken för att barnets hälsa eller utveckling allvarligt skadas. Eftersom det 
handlar om att prognostisera en framtida skada kan kravet på detta samband 
emellertid inte ställas särskilt högt. Det får vara tillräckligt att det kan antas 
finnas ett samband mellan den allvarliga skaderisken för barnet och ett beslut 
om vårdens upphörande.   

Vid bedömningen av om barnets hälsa eller utveckling riskerar att allvarligt 
skadas ska vad som bedöms vara bäst för barnet vara avgörande. Detta innebär 
att socialnämnden eller domstolen ska bedöma vad som är bäst för det enskilda 
barnet utifrån omständigheterna i målet. Vad som är ett barns bästa är inte 
något en gång för alla givet utan är en bedömning som måste göras i varje 
enskilt fall utifrån de rådande omständigheterna. Eftersom det är fråga om 
tvångsvård krävs dock att tillvägagångssättet för att göra en sådan bedömning 
är rättssäkert och strukturerat och kan redovisas på ett tydligt sätt. I det tredje 
stycket anges därför ett antal omständigheter som socialnämnden eller dom-
stolen bland annat ska beakta vid varje bedömning av om vården ska fortsätta 
eller inte.  

Uppräkningen i det tredje stycket är inte uttömmande men består av om-
ständigheter som typiskt sett ska beaktas. Med tanke på att inget barns behov 
är det andra likt är det inte heller möjligt att rangordna omständigheterna efter 
vilken betydelse de ska ges eller vilken tyngd varje omständighet ska ha. I 
slutändan handlar det om att i det enskilda fallet göra en sammanvägd bedöm-
ning av samtliga omständigheter.  
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I nu aktuellt sammanhang är principen om barnets bästa att se som ett till-
vägagångssätt i beslutsprocesser. Detta utvecklas i propositionen till inkorpo-
reringen av FN:s konvention om barnets rättigheter (prop. 2017/18:186) och 
innebär i korthet att ett beslut som rör ett eller flera barn ska innehålla en mo-
tivering där det bland annat bör framgå vilka aspekter beslutsfattaren ansett 
vara relevanta i bedömningen av barnets bästa. Om beslutet inte överensstäm-
mer med barnets bästa bör skälen till att något annat vägt tyngre klargöras för 
att visa att barnets bästa noga har analyserats och övervägts (s. 96 i proposi-
tionen). Praktiska exempel på hur en sådan beslutsprocess och motivering kan 
se ut finns i Högsta domstolens avgöranden NJA 2020 s. 761 och i mål nr 
Ö 4545-21 från den 15 december 2021 samt Migrationsöverdomstolens avgö-
rande 2020:24.  

Barnets inställning till vården och fortsatt placering samt vad barnet 
uttryckt i övrigt  
Att barnets egen inställning och övriga åsikter ska hämtas in måste vara en 
självklar del i bedömningen av om vården ska upphöra eller inte, särskilt med 
hänsyn till artikel 12 i barnkonventionen. Meningen är dock inte att barnet 
måste lämna en formell inställning till om han eller hon vill att vården ska 
fortsätta eller upphöra, eller tvingas ha en åsikt om sin situation. Det kan vara 
så att barnet inte kan bilda sin egen åsikt eller inte vill framföra sin egen åsikt. 
Det som är viktigt är att ett barn ges en möjlighet att dela sin berättelse och att 
denna, om barnet vill berätta, beaktas som en del i bedömningen av om vården 
ska fortsätta eller inte.  

Barnets ålder och mognad är relevanta när det kommer till barns uppgifter 
men först när det kommer till värderingen av uppgifterna. Begreppen har 
mindre betydelse när det gäller frågan om barnets inställning ska hämtas in. 
Det är viktigt att ha i åtanke att ett barn aldrig har en skyldighet att framföra 
sina åsikter eller bilda sig en åsikt. Är situationen sådan att barnet inte vill eller 
kan framföra sin åsikt eller inställning får man försöka klarlägga den på annat 
sätt, så långt det är möjligt. Detta kan till exempel ske genom att man hämtar 
in uppgifter från närstående till barnet, förskole- eller skolpersonal eller andra 
personer som har kännedom om barnets liv och vardag. I vissa fall kan det 
vara möjligt att ta del av vad barnet tidigare har framfört, exempelvis till soci-
altjänsten. 

I det här avseendet är det av betydelse att skilja på att vad som bedöms vara 
bäst för barnet ska vara avgörande och vikten av att ge barnet en möjlighet att 
berätta om sin situation eller ha en inställning till om vården ska fortsätta eller 
inte. Omständigheten ska inte förstås som att ett barns vilja ska vara avgö-
rande. Det kan således bli aktuellt att besluta i strid med vad ett barn själv har 
uttryckt. I de fallen är det av särskild vikt att beslutsfattaren tydligt motiverar 
varför beslutet inte stämmer överens med vad barnet har uttryckt.187 Det är av 
stor betydelse att ett barn får information om varför och i vilka avseenden hans 

 
187 Prop. 2017/18:186 s. 96. 
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eller hennes inställning behövs och på ett sätt som barnet förstår. Den som ger 
informationen bör därför så långt som möjligt säkerställa att barnet har förstått 
informationen och betydelsen av den innan barnet ges möjlighet att berätta vad 
han eller hon tycker om vården, fortsatt placering och övriga frågor som kan 
vara av intresse. Ett barns rätt att få komma till tals i frågor som rör honom 
eller henne samt rätt att få relevant information följer av 36 § första stycket 
LVU, som är en anpassning till artikel 12 i barnkonventionen. De övervägan-
den som har gjorts i anslutning till 36 § första stycket LVU gör sig gällande 
även i det här fallet. 

Barnets relation till vårdnadshavare, syskon, familjehemmet eller 
annan omsorgsgivare  
Avsikten är att täcka in barnets relation till de vuxna omsorgsgivare som finns 
i hans eller hennes närhet. Med syskon avses såväl biologiska syskon som fa-
miljehemssyskon. Med annan omsorgsgivare avses framför allt personal på 
HVB eller stödboende. Det är antagligen inte särskilt vanligt att ett barn har 
en sådan relation till en annan omsorgsgivare som kan likställas med relatio-
nerna till vårdnadshavarna eller familjehemmet, men det kan finnas undantag 
som bör omfattas.  

Relationen till och kontakten med vårdnadshavare kan vara av stor bety-
delse vid bedömningen av om vården ska fortsätta eller inte. Har barnet haft 
begränsad kontakt med sina vårdnadshavare eller umgänge som har varit pro-
blematiskt kan detta tyda på att det för närvarande inte är till barnets bästa att 
vården upphör och barnet återförenas med sina vårdnadshavare. Barnets egna 
uppgifter om kontakten eller umgänget med vårdnadshavarna kan vara av stor 
betydelse. Placerade barn kan, till exempel av lojalitetsskäl, uppleva att de inte 
vill, kan eller vågar berätta hur de faktiskt känner inför kontakten eller um-
gänget med vårdnadshavaren. Den som leder utredningen bör därför så långt 
det är möjligt säkerställa att det är barnets faktiska berättelse som kommer 
fram i utredningen.  

Även relationen till familjehemmet kan vara av stor betydelse för att avgöra 
vad som bedöms vara till barnets bästa. Vissa placerade barn behandlas som 
ett barn i familjen och får en naturlig familjetillhörighet, medan andra famil-
jehem bedrivs mer eller mindre professionellt. Barnets möjlighet att stanna 
kvar i samma familjehem vid fortsatt vård enligt bestämmelsen kan därför vara 
en sådan faktor som spelar in i bedömningen av om vården ska fortsätta. Om 
barnet inte kan stanna kvar i samma familjehem kan det vara en omständighet 
som talar för att vården ska upphöra.  

För att kunna göra en rättvis bedömning av ett barns relation, kontakt och 
umgänge med vårdnadshavaren är det av vikt att en socialnämnd fullgör sin 
skyldighet att verka för ett barns kontakt och umgänge med vårdnadshavaren. 
När det kommer till att bedöma ett barns relation med vårdnadshavaren kan 
det därför finnas anledning att beakta vilka insatser socialnämnden har 
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erbjudit. Om inte annat kan det ha betydelse för socialnämndens fortsatta pla-
nering av vården, se nedan om socialnämndens skyldighet att revidera vård-
planen.  

Barnets förankring i förskola eller skola och i den sociala miljön  
För de allra flesta barn innebär ett upphörande av vården också en flytt, byte 
av skola eller förskola och att han eller hon rycks upp från sin vardagliga miljö 
och sociala sammanhang. Avsikten är att täcka in sådana omständigheter som 
kan ha påverkan på barnets vardagliga liv i allmänhet.  

Barnets förankring i förskola eller skola kan ha betydelse på olika sätt. För 
vissa barn kan omständigheterna vara sådana att han eller hon för första 
gången har kommit till rätta i skolan, fått ett fungerande elevstöd eller någon 
annan positiv faktor som gör att ett byte av skola skulle få negativa konsekven-
ser för honom eller henne. För andra barn är inte förankringen i skolan så stark 
att det bör ha någon större påverkan.  

Barnets förankring i den sociala miljön kan till exempel vara kamrater och 
umgänge, fritidsintressen eller en annan nära relation i den nära sociala miljön. 
Det kan innefatta barnets relation till mor- och farföräldrar, andra släktingar 
och närstående, familjehemsmor- och farföräldrar eller andra släktingar och 
närstående till familjehemmet. Även en särskild förankring på ett HVB kan 
omfattas av begreppet.  

Barnets ålder, placeringstid och behov av kontinuitet 
Barnets ålder är medvetet generellt angiven eftersom den kan ha betydelse på 
flera olika sätt. Att barnet är så pass gammalt att han eller hon närmar sig myn-
dighetsåldern kan tala för att vården ska fortsätta, särskilt om vården har pågått 
under en stor del av barnets liv. Samtidigt kan det förhållandet att ett yngre 
barn knappt har vistats i ett familjehem eller liknande tala mot att vården ska 
fortsätta. Barnets ålder har dock sällan en självständig betydelse utan måste 
som utgångspunkt sättas i relation till någon annan av de uppräknade omstän-
digheterna.  

Barnets placeringstid kan avse tiden som placeringen har pågått eller, om 
barnet har haft flera olika placeringar, den tid som barnet har varit placerat. Ett 
barn som har varit placerat under en längre tid i ett och samma hem kan lida 
större skada av ett uppbrott än ett barn som har varit placerat i flera olika hem, 
och tvärtom.  

Barns behov av kontinuitet är en individuell bedömning och kan påverkas 
av olika faktorer som ålder, funktionsnedsättning, problem att knyta an till nya 
personer eller miljöer med mera. Ett barn som bedöms ha ett större behov av 
kontinuitet kan exempelvis påverkas negativt av att ha varit – eller riskera att 
vara – med om flera uppbrott.  
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Om barnet har särskilda behov, pågående behandling eller annan 
insats  
Med särskilda behov avses bland annat olika typer av funktionsnedsättningar 
och psykiska eller fysiska besvär som kan spela roll för barnets mående om 
vården upphör. Med pågående behandling eller annan insats avses till exempel 
en adhd-utredning, en traumabehandling, en stadigvarande kontakt på BUP 
eller ett särskilt elevstöd i skolan som på ett betydande sätt kan påverkas av att 
vården upphör. Det skulle till exempel kunna handla om att utredningen eller 
behandlingen behöver avslutas. Om en sådan behandling eller insats väl har 
inletts kan det tala för att vården ska fortsätta.  

Andra omständigheter som socialnämnden kan beakta  
Uppräkningen är som tidigare angetts inte uttömmande. Beroende på omstän-
digheterna i det enskilda fallet kan andra omständigheter vara av betydelse. 
Sådana omständigheter skulle kunna vara barnets möjligheter att få sina kul-
turella, språkliga eller religiösa behov och rättigheter tillgodosedda, om förut-
sättningarna för en vårdnadsöverflyttning i och för sig finns men ännu inte har 
kommit till stånd eller hur väl barnets hemflytt till vårdnadshavarna är förbe-
redd. Att barnets hemflytt till vårdnadshavarna inte är till fullo förberedd kan 
tala för att vården inte ska upphöra.   

I fjärde stycket föreslås en ny bestämmelse som rör socialnämndens skyl-
dighet att revidera vårdplanen vid ett beslut om att vården ska fortsätta enligt 
andra stycket. Bestämmelsen ger uttryck för att förslaget inte innebär att det 
ska vara möjligt att behålla barn i tvångsvård under en längre tid än nödvändigt 
utan att det ska finnas en plan eller en tanke med den fortsatta vården. Det ska 
finnas konkreta omständigheter som talar för att vården ska fortsätta, och en 
reviderad vårdplan bör spegla dessa. Den reviderade vårdplanen bör därför i 
normalfallet ta sin utgångspunkt i de skäl som socialnämnden eller domstolen 
har anfört till stöd för att vården ska fortsätta. Om vården om barnet exempel-
vis ska fortsätta med hänsyn till begränsad kontakt med barnets vårdnadsha-
vare bör vårdplanen innehålla en plan för hur umgänget kan förbättras.  

Femte och sjätte styckena motsvarar i huvudsak bestämmelsens andra och 
tredje stycke i den tidigare lydelsen. Även fortsättningsvis bör gälla att vård 
med stöd av 2 § LVU ska upphöra när barnet fyller 18 år och att vård med stöd 
av 3 § LVU upphör när den unge fyller 21 år. Vård som har inletts med stöd 
av 3 § LVU och sedan övergått till vård med stöd av 21 § andra stycket LVU 
kan inte heller fortsätta efter det att barnet har fyllt 18 år. I de fallen ska också 
vården upphöra senast när barnet fyller 18 år.  

21 a §  
Ett barn som har fyllt 15 år och den eller de som har vårdnaden om ett barn får 
begära att vård utanför det egna hemmet ska upphöra.  

En begäran från en vårdnadshavare om att vård som ges med stöd av 2 § eller 
vård som därefter fortsatt med stöd av 21 § andra stycket ska upphöra behöver inte 
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prövas av socialnämnden om frågan om vård har prövats av nämnden eller rätten 
de senaste sex månaderna. 
 
Bestämmelsen är ny. Övervägandena finns i avsnitt 10.8.  

Första stycket reglerar parternas rätt att begära att vård enligt LVU ska upp-
höra.  

Andra stycket innebär en begränsning av vårdnadshavarens möjlighet att 
begära att vård med stöd av 2 § LVU eller vård som därefter har fortsatt med 
stöd av 21 § andra stycket LVU ska upphöra. En sådan begäran behöver inte 
prövas av socialnämnden om nämnden eller en domstol de senaste sex måna-
derna redan har prövat om vård som ges med stöd av 2 § eller 21 § andra 
stycket LVU ska upphöra. Bestämmelsen innebär dock inte att socialnämnden 
är förhindrad att pröva begäran om vårdens upphörande inom den angivna ti-
den.  

 
21 b §  
Om en socialnämnd finner att ett barn ska fortsätta att vårdas med stöd av 21 § 
andra stycket i stället för med stöd av 2 eller 3 § ska nämnden fatta ett särskilt 
beslut om fortsatt vård.  

Beslutet ska underställas förvaltningsrätten senast inom fyra veckor från dagen 
för beslutet. 

Om beslutet inte har underställts förvaltningsrätten inom föreskriven tid, upp-
hör beslutet om vård. 

 
Bestämmelsen är ny. Övervägandena finns i avsnitt 10.7.  

Genom bestämmelsens första stycke införs en skyldighet för socialnämn-
den att fatta ett beslut om grunden för vården ändras till 21 § andra stycket 
LVU. I praktiken borde det oftast komma i fråga vid nämndens skyldighet att 
överväga respektive pröva om vården behövs eller vid en hemtagningsbegä-
ran. I socialnämndens skyldighet att noga följa vården får dock anses ligga att 
fatta ett beslut om skälen för vården ändras så snart det finns anledning till det. 
Eftersom det redan finns ett underliggande beslut om vård införs dock ingen 
tidsgräns för när socialnämnden ska fatta ett sådant beslut.  

I andra stycket införs en skyldighet för socialnämnden att underställa en 
förvaltningsrätt beslutet. Detta ska ske senast inom fyra veckor från dagen för 
beslutet. Skyldigheten att fatta ett beslut som ska underställas förvaltningsrät-
ten gäller endast när en socialnämnd anser att grunden för vården ändras från 
2 eller 3 § LVU till 21 § andra stycket LVU. Om en förvaltningsrätt väl en 
gång har prövat om det finns grund för att ge vård enligt 21 § andra stycket 
LVU ska socialnämnden därefter göra överväganden eller fatta beslut vilka 
inte behöver underställas förvaltningsrätten.  
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Bestämmelser om handläggningen  
39 §  
I mål och ärenden om vård enligt 2 eller 3 §, omedelbart omhändertagande enligt 
6 eller 6 a §, fortsatt omhändertagande enligt 9 a §, upphörande av fortsatt omhän-
dertagande enligt 9 b §, upphörande av vård eller fortsatt vård enligt 21 §, utrese-
förbud enligt 31 a §, upphörande av utreseförbud enligt 31 c § eller tillfälligt utre-
seförbud enligt 31 d § eller vid överklagande enligt 41 § första stycket 1 ska of-
fentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser samt för dennes vårdnadsha-
vare, om det inte måste antas att behov av biträde saknas. 

Till offentligt biträde för barnet eller den unge får endast den förordnas som på 
grund av sina kunskaper och erfarenheter och även i övrigt är särskilt lämplig för 
uppdraget. 

Behövs offentligt biträde både för barnet eller den unge och för barnets vård-
nadshavare, förordnas gemensamt biträde, om det inte finns motstridiga intressen 
mellan dem. 

Vid överklagande enligt 42 § ska offentligt biträde förordnas för den som är 
under 15 år och som åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av biträde 
saknas. 

Offentligt biträde förordnas av den domstol som handlägger målet. I ärenden 
hos socialnämnd förordnas offentligt biträde av förvaltningsrätten. 

 
Ändringen i första stycket innebär att bestämmelsen är tillämplig när frågan är 
om vården ska fortsätta med stöd av 21 § andra stycket LVU. Ändringen är en 
följd av att socialnämnden ska fatta ett beslut om den förändrade grunden för 
vård som därefter ska underställas förvaltningsrätten.  

Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen 
(2001:453) 
 

6 kap. Vård utanför det egna hemmet  

Flyttningsförbud  
 
17 § 
Förvaltningsrätten får efter ansökan av socialnämnden för viss tid eller tills vi-
dare förbjuda den som har vårdnaden om ett barn att ta barnet från ett hem som 
avses i 6 kap. 6 § första stycket om det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa 
eller utveckling skadas om han eller hon skiljs från hemmet (flyttningsförbud). 
 
Bestämmelsen är ny och handlar om flyttningsförbud. Övervägandena finns i 
avsnitt 10.9.  
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Bestämmelsen ersätter 24 § LVU och omfattar endast situationer när barnet 
har varit placerat med stöd av SoL. Förutom att tillämpningsområdet begrän-
sas är avsikten inte att göra någon saklig ändring av förutsättningarna för ett 
flyttningsförbud.   

Den ursprungliga hänvisningen till SoL har tagits bort.  
 
18 § 
Ansökan om flyttningsförbud görs av den socialnämnd som har lämnat medgi-
vande enligt 6 kap. 6 § att ta emot barnet i ett enskilt hem. Samma nämnd beslutar 
om tillfälligt flyttningsförbud enligt 20 §. 
 
Bestämmelsen är ny och anger vilken socialnämnd som formellt är behörig att 
ansöka om flyttningsförbud och besluta om ett tillfälligt flyttningsförbud en-
ligt 20 §. Övervägandena finns i avsnitt 10.9.  

Bestämmelsen ersätter 25 § LVU och gäller endast barn som är placerade 
med stöd av SoL. Förutom det begränsade tillämpningsområdet är avsikten 
inte att göra någon ändring i sak.  

Den uttryckliga hänvisningen till SoL har tagits bort.   
 
19 §  
Socialnämnden ska minst en gång var tredje månad överväga om ett flyttningsför-
bud fortfarande behövs. 

När ett flyttningsförbud inte längre behövs, ska socialnämnden besluta att för-
budet ska upphöra. 

 
Bestämmelsen är ny och ersätter 26 § LVU. Övervägandena finns i avsnitt 
10.9.  

Avsikten är inte att göra någon ändring i sak. Bestämmelsen påminner om 
att flyttningsförbud är en temporär åtgärd. Det är socialnämndens uppgift att 
se till att förbudet inte gäller längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till 
omständigheterna. Så snart det inte finns något behov av åtgärden ska social-
nämnden besluta att flyttningsförbudet ska upphöra.  

Socialnämnden ska med längst tre månaders mellanrum överväga om ett 
flyttningsförbud fortfarande behövs. Övervägandet kan ske på samma sätt som 
för överväganden av om vård enligt 2 § LVU fortfarande behövs.   
 
20 § 
Socialnämnden får besluta om tillfälligt flyttningsförbud, om 

   1. det är sannolikt att ett flyttningsförbud behövs, och 

   2. rättens beslut om flyttningsförbud inte kan avvaktas med hänsyn till risken för 
barnets hälsa eller utveckling. 

Om socialnämndens beslut om tillfälligt flyttningsförbud inte kan avvaktas, får 
nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat be-
sluta om ett sådant förbud. Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 
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När socialnämnden har ansökt om flyttningsförbud, får även rätten besluta om 
ett tillfälligt flyttningsförbud. 
 
Bestämmelsen är ny och ersätter 27 § LVU. Övervägandena finns i avsnitt 
10.9.  

Bestämmelsen reglerar socialnämndens möjligheter att besluta om ett till-
fälligt flyttningsförbud i de fall ett slutligt beslut om flyttningsförbud inte kan 
avvaktas. Bestämmelsen är bara tillämplig i situationer när ett barn är placerat 
med stöd av SoL. I övrigt är inte avsikten att ändra något i sak.  
 
21 §  
Har socialnämnden beslutat om tillfälligt flyttningsförbud, ska beslutet understäl-
las förvaltningsrätten. Då gäller bestämmelserna i 7 § första–tredje styckena la-
gen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga. 
 
Bestämmelsen är ny och ersätter 28 § LVU. Övervägandena finns i avsnitt 
10.9.  

Bestämmelsen är bara tillämplig i situationer när ett barn är placerat med 
stöd av SoL. I övrigt är avsikten inte att göra någon ändring i sak.  
 
22 § 
Om förvaltningsrätten fastställer ett beslut om tillfälligt flyttningsförbud, ska so-
cialnämnden inom två veckor från dagen för förvaltningsrättens beslut ansöka om 
flyttningsförbud. 
 
Bestämmelsen är ny och ersätter 29 § LVU. Övervägandena finns i avsnitt 
10.9.  

Bestämmelsen är bara tillämplig i situationer när ett barn är placerat med 
stöd av SoL. I övrigt är inte avsikten att göra någon ändring i sak.  
 
23 § 
Ett tillfälligt flyttningsförbud upphör 

   1. om ansökan om flyttningsförbud inte har gjorts inom den tid som anges i 22 §, 
eller 

   2. när rätten avgör frågan om flyttningsförbud. 
Om det inte längre finns skäl för ett tillfälligt flyttningsförbud, ska socialnämn-

den besluta att detta genast ska upphöra. Ett sådant beslut får meddelas också av 
den rätt som prövar en fråga om flyttningsförbud. 
 
Bestämmelsen är ny och ersätter 30 § LVU. Övervägandena finns i avsnitt 
10.9.  

Bestämmelsen är bara tillämplig i situationer när ett barn är placerat med 
stöd av SoL. I övrigt är inte avsikten att göra någon ändring i sak.  
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24 § 
Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med ett flyttningsförbud eller 
ett tillfälligt flyttningsförbud får socialnämnden besluta hur barnets umgänge ska 
utövas med vårdnadshavare och med föräldrar som har umgängesrätt reglerad ge-
nom dom eller beslut av domstol eller genom avtal. 

 
Bestämmelsen är ny och ersätter 31 § LVU. Övervägandena finns i avsnitt 
10.9.  

Bestämmelsen är bara tillämplig i situationer när ett barn är placerat med 
stöd av SoL. I övrigt är inte avsikten att göra någon ändring i sak.  
 
25 § 
I mål och ärenden om flyttningsförbud, fortsatt flyttningsförbud, tillfälligt flytt-
ningsförbud och upphörande av flyttningsförbud gäller bestämmelserna i 34, 35, 
37, 39 och 40 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av barn och 
unga. 

 
Bestämmelsen är ny och handlar om handläggningen av mål och ärenden 
som rör flyttningsförbud, fortsatt flyttningsförbud, tillfälligt flyttningsförbud 
och upphörande av flyttningsförbud. Övervägandena finns i avsnitt 10.9.  

Genom bestämmelsen hänvisas till ett antal paragrafer i LVU. Dessa ska 
äga motsvarande tillämpning för flyttningsförbud, fortsatt flyttningsförbud, 
tillfälligt flyttningsförbud och upphörande av flyttningsförbud. Det innebär till 
exempel att reglerna om rätt till offentligt biträde är oförändrade.  

16 kap. Övriga bestämmelser  

Överklagande och verkställighet av beslut 
 
3 §  
Socialnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om nämn-
den har meddelat beslut i fråga om 

   - ansökan enligt 2 a kap. 8 §, 
   - bistånd enligt 4 kap. 1 §, 
   - vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap. 5 §, 
   - förbud eller begränsning enligt 5 kap. 2 §, 
   - medgivande enligt 6 kap. 6 §, 
   - medgivande enligt 6 kap. 12 §, 
   - återkallelse av medgivande enligt 6 kap. 13 §, 
   - samtycke enligt 6 kap. 14 §,  
   - fortsatt flyttningsförbud enligt 6 kap. 19 §, eller 
   - avgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4–9 §§. 
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Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En förvaltningsrätt 
eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut ska verkställas först sedan det 
har vunnit laga kraft. 

På begäran av sökanden får verkställandet av beslut om bistånd enligt 4 kap. 
1 § senareläggas om verkställandet sker inom ett valfrihetssystem enligt lagen 
(2008:962) om valfrihetssystem. 
 
I nionde strecksatsen införs en möjlighet att överklaga socialnämndens beslut 
om fortsatt flyttningsförbud enligt 6 kap. 19 § till allmän förvaltningsdomstol. 
Ändringen är en följd av de ändringar som görs i 6 kap. SoL.   
 
6 §  
Till böter döms den som 

1. överträder ett förbud eller en begränsning som har meddelats med stöd av 
5 kap. 2 §, 

2. åsidosätter någon av bestämmelserna i 6 kap. 6 § första stycket eller 12 § 
första stycket, eller, om inte gärningen är belagd med straff i lagen 
(1997:192) om internationell adoptionsförmedling, 10 §, 

3. överträder ett flyttningsförbud enligt 6 kap. 17 § eller ett tillfälligt flytt-
ningsförbud enligt 6 kap. 20 §, 

4. utan tillstånd driver verksamhet som avses i 7 kap. 1 §, 
5. i strid mot ett förbud som har meddelats enligt 13 kap. 9 eller 10 § fortsätter 

verksamheten. 
Allmänt åtal för brott som avses i första stycket 1 eller 2 får väckas endast efter 

medgivande av Socialstyrelsen. 
Allmänt åtal för brott som avses i första stycket 3 får väckas endast efter med-

givande av socialnämnden eller Socialstyrelsen. 
Allmänt åtal för brott som avses i första stycket 4 eller 5 får väckas endast ef-

ter medgivande av Inspektionen för vård och omsorg.  

 
I tredje punkten finns en ny bestämmelse. Bestämmelsen ersätter 44 § LVU. 
Bestämmelsen är endast tillämplig i en situation när ett barn är placerat med 
stöd av SoL och ett flyttningsförbud har meddelats. I övrigt är avsikten inte att 
göra någon ändring i sak. 
Tredje stycket är nytt och motsvarar 44 § andra stycket LVU. Någon ändring i 
sak är inte avsedd.  
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Utredningens direktiv  

Uppdrag om att utreda förutsättningarna för att införa 
barnets bästa som ett självständigt rekvisit vid 
prövning av upphörande av vård i familjehem enligt 
LVU 

Sammanfattning  
En utredare får i uppdrag att  

• göra en fördjupad analys av det förslag som Utredningen om tvångsvård 
för barn och unga lämnade i sitt slutbetänkande (SOU 2015:71) om att 
barnets bästa ska vara ett självständigt rekvisit vid prövningen av om vård 
enligt 2 § LVU i familjehem ska upphöra  

• analysera konsekvenserna för ärendehanteringen i socialnämnden och för-
farandet vid domstol  

• analysera remisskritiken  
• överväga och lämna förslag på hur en reglering bör utformas som innehål-

ler barnets bästa som ett självständigt rekvisit vid prövningen av om vård 
enligt 2 § LVU i familjehem ska upphöra  

• lämna övriga nödvändiga författningsförslag. 

Utredaren ska inom ramen för sitt arbete ta del av den norska, danska och 
finska lagstiftningens bestämmelser på området.  

Utredaren ska vidare inom ramen för sitt arbete ta del av och analysera det 
förslag som lämnats av Socialdepartementets särskilda utredare (Ds 2021:7).  

Utredaren bedriver utredningsarbetet självständigt och lägger sedan fram 
sitt förslag. Vid genomförandet av uppdraget ska utredaren hålla socialutskot-
tet informerat.  

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2022. 

Regleringen på området  
Socialnämnden har ett ansvar för att verka för att barn och unga växer upp 
under trygga och goda förhållanden. Socialnämnden ska också i nära samar-
bete med hemmen sörja för att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynn-
samt får det skydd och stöd som de behöver och, om barnets eller den unges 
bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet (5 kap. 1 § 1 och 
8 socialtjänstlagen, förkortad SoL). Insatser med stöd av socialtjänstlagen ska 
bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet 
(1 kap. 1 § tredje stycket SoL). Socialtjänstens insatser för ett barn kräver där-
för samtycke från barnets vårdnadshavare och i vissa fall barnet. Om 
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vårdnadshavarna och i vissa fall barnet inte samtycker till behövliga insatser 
ska socialnämnden överväga om barnet har behov av vård enligt tvångslag-
stiftningen i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 
förkortad LVU (jämför 1 kap. 3 § SoL).  

Av 1 kap. 2 § andra stycket SoL följer att vid beslut eller andra åtgärder 
som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet 
vara avgörande. Vidare följer av 1 § femte stycket LVU att vad som är bäst 
för den unge ska vara avgörande vid beslut.  

Av 1 § LVU framgår att den som är under 18 år ska beredas vård om någon 
av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att behöv-
lig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vård-
naden om honom eller henne och, när den unge fyllt 15 år, av honom eller 
henne själv. Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 år men 
inte 20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga 
förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan antas att 
behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke. Av 2 § LVU följer att 
vård ska beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbör-
ligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet 
finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Av 3 § 
första stycket följer att vård också ska beslutas om den unge utsätter sin hälsa 
eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroende-
framkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbry-
tande beteende. Vidare ska vård, enligt 3 § andra stycket, beslutas om den som 
dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken vid verkställig-
hetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård för att inte löpa 
sådan risk som avses i 3 § första stycket LVU. 

Socialnämnden ska noga följa vården av den unge (13 a § LVU). Har den 
unge beretts vård med stöd av 2 § ska socialnämnden minst en gång var sjätte 
månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs och hur vården bör 
inriktas och utformas (13 § första stycket LVU). Har den unge beretts vård 
med stöd av 3 § ska socialnämnden inom sex månader från dagen för verkstäl-
lighet av vårdbeslutet pröva om vård med stöd av lagen ska upphöra. Denna 
fråga ska därefter prövas fortlöpande inom sex månader från den senaste pröv-
ningen (13 § andra stycket LVU). När den unge har varit placerad i samma 
familjehem under tre år från det att placeringen verkställdes ska socialnämn-
den särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vård-
naden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (13 § tredje stycket LVU).  

När vård med stöd av LVU inte längre behövs ska socialnämnden, enligt 
21 § LVU, besluta att vården ska upphöra. Nämnden ska noga förbereda den 
unges återförening med den eller dem som har vårdnaden om honom eller 
henne. Vården ska förklaras avslutad så snart det inte längre finns behov av att 
utöva de särskilda befogenheter som lagen ger socialnämnden (prop. 
1979/80:1 s. 587 f.). Vård som har beslutats med stöd av 2 § ska dock upphöra 
senast när den unge fyller 18 år, och vård som har beslutats med stöd av 3 § 
ska upphöra senast när den unge fyller 21 år.  
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Socialnämnden har också möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om 
att den som har vårdnaden om en underårig förbjuds att ta denne från ett fa-
miljehem om det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling 
skadas om han eller hon skiljs från hemmet (s.k. flyttningsförbud, 24–31 §§ 
LVU). Ett flyttningsförbud kan omfatta placeringar beslutade med stöd av så-
väl LVU som SoL och är avsett att kunna tillämpas i fall där själva separatio-
nen eller flyttningen är skadlig för barnet.188 Ett flyttningsförbud ska övervä-
gas minst var tredje månad (26 § LVU). 

Frågan om vårdnadsöverflyttning till familjehemsföräldrar regleras i för-
äldrabalken. I 6 kap. § FB anges följande: Har ett barn stadigvarande vårdats 
och fostrats i ett annat enskilt hem än föräldrahemmet och det är uppenbart att 
det är bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå och att vårdnaden 
flyttas över till den eller dem som har tagit emot barnet eller någon av dem, 
ska rätten utse denne eller dessa att såsom särskilt förordnade vårdnadshavare 
utöva vårdnaden om barnet. Frågor om överflyttning av vårdnaden i dessa fall 
prövas på talan av socialnämnden.  

Det finns ett starkt samband mellan bestämmelserna om flyttningsförbud 
och vårdnadsöverflyttning (HFD 2011 ref.13). Bestämmelserna syftar båda till 
att säkerställa att barnets bästa ska tas till vara i situationer då barnet vistats 
lång tid i ett familjehem och hunnit få så starka band till detta att det måste 
sättas i fråga om inte barnet bör bli kvar där. Detta gäller oavsett orsaken till 
att barnets vistelse i familjehemmet kommit att bli så långvarig. Bedömningen 
ska göras utifrån barnets perspektiv. 

Av 1 § femte stycket LVU framgår att det vid beslut enligt LVU ska vara 
avgörande vad som är bäst för den unge. Högsta förvaltningsdomstolen har 
konstaterat att bestämmelsen i 1 § femte stycket LVU inte innebär att övervä-
ganden som enbart är relaterade till risken för skada vid en separation från ett 
familjehem ska vägas in i bedömningen av om vården ska upphöra (se HFD 
2012 ref. 35). Även i RÅ 1987 ref. 123 har Högsta förvaltningsdomstolen kon-
staterat att vården ska upphöra när något behandlingsbehov inte längre finns. 
Det förhållandet att ett barn som omhändertagits känner oro inför att lämna 
familjehemmet och eventuellt kan ta skada av en förflyttning får beaktas vid 
en prövning av frågan om flyttningsförbud. 

Riksdagen beslutade i december 2020 om vissa lagändringar i SoL och 
LVU som syftar till att öka tryggheten för placerade barn och unga (bet. 
2020/21:SoU5, rskr. 2020/21:128). 

Ändringarna innebär i huvudsak följande. Det tydliggörs vad socialnämn-
den särskilt ska beakta när nämnden, efter det att barnet eller den unge varit 
placerad i samma familjehem under tre år, överväger om det finns skäl att an-
söka om vårdnadsöverflyttning (6 kap. 8 § tredje stycket SoL och 13 § fjärde 
stycket LVU). Nämnden har en skyldighet att, efter det att nämnden övervägt 
den ovan nämnda frågan, årligen överväga om det finns skäl att ansöka om 
överflyttning av vårdnaden (6 kap. 8 § andra stycket SoL och 13 § tredje 

 
188 Socialstyrelsen, LVU – En handbok för socialtjänsten, avsnitt 15.3.1, mars 2020. 
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stycket LVU). En vårdplan som gäller ett barn ska revideras senast när barnet 
varit placerat i två år. Vårdplanen ska vid denna tidpunkt, om det inte möter 
särskilda hinder, särskilt avse barnets långsiktiga boende (11 kap. 3 § andra 
stycket SoL). Särskilda lämplighetskrav ska ställas på det offentliga biträdet 
för den unge i mål och ärenden enligt lagen med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (39 § andra stycket LVU). Lagändringarna trädde i kraft den 
1 mars 2021.  

Riksdagen beslutade samtidigt om tre tillkännagivanden till regeringen: om 
tidpunkten för övervägande av ansökan om vårdnadsöverflyttning, om över-
vägande av vården och om utvärdering av de särskilda lämplighetskraven för 
offentliga biträden. 

Utredningen om tvångsvård för barn och unga 
En särskild utredare tillkallades av regeringen i juli 2012 med uppdraget att 
göra en översyn av LVU (dir. 2012:79). Huvudsyftet med utredningen var att 
ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga. 
Utredningen fick genom tilläggsdirektiv i uppdrag att göra en översyn av hur 
långsiktigheten och stabiliteten i större utsträckning kan säkerställas för barn 
som är eller bedöms bli långvarigt placerade (dir. 2014:87). 

Utredningen överlämnade sitt slutbetänkande 2015: Barns och ungas rätt 
vid tvångsvård – Förslag till ny LVU (SOU 2015:71). Utredningen ansåg att 
barnrättsperspektivet behöver stärkas i tvångsvården av barn och unga och fö-
reslog därför att nuvarande LVU ska ersättas med en ny lag med barnet som 
rättighetsbärare. 

Enligt tilläggsdirektiven skulle utredningen göra en översyn av hur lång-
siktighet och stabilitet i större utsträckning kan säkerställas för barn som är 
eller bedöms bli långvarigt placerade. Utredningen ansåg sammantaget att lag-
stiftningen i högre grad måste ta hänsyn till vissa barns behov av stabilitet i 
sin uppväxt. Förslagen i denna del ska, enligt utredningen, samtidigt ses mot 
bakgrund av de förslag som utredningen lämnar om föräldrarnas rättsliga ställ-
ning och behov av stöd. Barnets behov av långsiktighet kan i många fall till-
godoses genom att föräldrarna, med adekvat stöd, kan förändra sin situation så 
att barnet inom rimlig tid kan återförenas med ursprungsfamiljen. 

Utredningen anförde att nuvarande regler om vårdens upphörande innebär 
att två rättsprocesser kan uppstå, en som prövar föräldrarnas lämplighet och 
en annan som prövar om barnet tar skada av en hemflyttning (flyttningsför-
bud). Utredningen ansåg inte att denna ordning är förenlig med ett barnrätts-
perspektiv. Utredningen föreslog därför att en bestämmelse ska föras in i den 
nya LVU om att barnets bästa ska vara avgörande vid prövningen av om vård 
enligt nuvarande 2 § LVU ska upphöra. Vid bedömningen ska det fästas sär-
skilt avseende vid barnets inställning, om barnet sedan låg ålder eller under 
lång tid vårdats i familjehemmet, barnets umgänge med och relation till vård-
nadshavarna samt om barnet har en nära relation till familjehemsföräldrarna 
och en god förankring i den sociala miljön (11 kap. 2 § i författningsförslaget). 
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Med ovanstående förslag bedömde utredningen att det inte kommer att finnas 
behov av flyttningsförbud i samband med att vård enligt LVU upphör. Utred-
ningen ansåg dock att bestämmelserna om flyttningsförbud behöver finnas 
kvar för att förhindra skadliga hemtagningar av barn som är frivilligt place-
rade. I det sammanhanget nämnde utredningen att flyttningsförbudet syftar till 
att vara en temporär åtgärd för att förhindra en alltför hastig hemtagning från 
föräldrarnas sida och att det bara kan tillämpas för att förhindra en förestående 
flyttning av barnet och inte då barnet redan tagits hem av föräldrarna. 

Utredningens slutbetänkande har remissbehandlats. Vad gäller utredning-
ens förslag till 11 kap. 2 § är en majoritet av de remissinstanser som yttrat sig 
positiva till utredningens förslag om barnets bästa som ett självständigt rekvi-
sit vid prövning av tvångsvårdens upphörande. Ett antal remissinstanser ser 
dock behov av förtydliganden och anser att förslaget kräver ytterligare analys 
och utredning av förutsättningarna för tillämpningen i praktiken. Remissin-
stanserna efterlyser också ett närmare resonemang kring hur förslaget förhåller 
sig till den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande friheterna.  

Förslaget att barnets bästa ska vara ett självständigt rekvisit vid prövningen 
av tvångsvårdens upphörande avstyrks av Riksdagens ombudsmän (JO), Kam-
marrätten i Sundsvall och Förvaltningsrätten i Linköping. JO anför bl.a. att det 
är svårt att tro att det finns behov av den reglering som utredaren strävar efter 
eftersom samma effekt skulle kunna uppnås genom att socialnämnden ansöker 
om flyttningsförbud. JO anför att det självfallet är viktigt att barn inte utan 
vidare rycks upp från en trygg miljö i ett familjehem där barnet vistats lång tid 
men att lagstiftningen redan i dag ger socialnämnden förhållandevis stora möj-
ligheter att tillgodose barnets behov i en sådan situation. Därutöver anser JO 
att det måste beaktas att det är fråga om tvångsvård och att en bestämmelse 
som rör sådan vård måste utformas på ett tydligt sätt. Kammarrätten i 
Sundsvall och Förvaltningsrätten i Linköping är tveksamma till att göra ett så 
oprecist rekvisit som barnets bästa helt avgörande för om något så ingripande 
som vård enligt LVU ska upphöra. 

Pågående åtgärder  
Enligt ett beslut den 29 april 2020 gav Socialdepartementet en särskild utre-
dare i uppdrag att biträda departementet med att utreda hur principen om bar-
nets bästa kan stärkas i samband med bedömningen av om vård enligt LVU 
ska upphöra. Uppdraget omfattade även att utreda om det finns behov av att 
tidigarelägga socialnämndens skyldighet att överväga om överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 kap. 8 § FB, om det bör införas en skyldighet för social-
nämnden att följa upp barns situation efter det att en placering har upphört och 
om det bör införas en möjlighet för socialnämnden att besluta att en vårdnads-
havare eller förälder ska uppvisa resultat av prov för kontroll av påverkan av 
narkotika, alkoholhaltiga drycker m.m. i samband med umgänge, men även i 
samband med vårdens upphörande. Utredaren redovisade sitt uppdrag den 10 
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mars 2021 (Ds 2021:7 Barnets bästa när vård enligt LVU upphör). Utredaren 
gör bl.a. bedömningen att barnets bästa inte bör utgöra ett självständigt rekvisit 
vid bedömning av om vård enligt 2 § LVU ska upphöra. Utredningen är remit-
terad och remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 11 
juni 2021. 

Vidare gav regeringen den 11 juni 2020 Socialstyrelsen i uppdrag att under 
perioden 2020–2022 genomföra kunskapshöjande insatser om nationella ad-
optioner m.m. inom familjehemsvården (S2020/05272). 

Den 6 maj 2020 beslutade riksdagen om ett tillkännagivande till regeringen 
om att ta initiativ till en översyn av reglerna om vårdnadsöverflyttning och 
adoption vid familjehemsplaceringar (bet. 2019/20:CU17, rskr. 2019/20:235). 

I januari 2021 beslutade riksdagen (bet. 2020/21:SoU19, rskr. 
2020/21:187) om nio tillkännagivanden till regeringen om  

• en ny LVU  
• stöd efter vårdnadsöverflyttning  
• riktlinjer för övervägande av adoption  
• omplacering av barn  
• drogtester  
• uppföljning och stöd efter en placering utanför hemmet  
• skriftliga uppföljningar  
• förlängd familjehemsplacering 
• ett nationellt register över familjehemmen. 

Uppdraget 
Samhället har ett stort ansvar för utsatta barn och unga. Detta ansvar är särskilt 
tydligt i fråga om barn och unga som befinner sig i samhällets vård. Enligt 
barnkonventionen, som sedan den 1 januari 2020 har ställning som lag, har 
Sverige en plikt att tillgodose barns rättigheter, t.ex. när det gäller skyldigheten 
att vidta åtgärder för att skydda barn och barns rätt att uttrycka sina åsikter. 
Vidare måste andra konventioner om mänskliga rättigheter beaktas, bl.a. Euro-
pakonventionen som också gäller som lag. Enligt utskottet är det ytterst ange-
läget att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn 
och unga som tvångsvårdas enligt LVU genom att införa barnets bästa som 
självständigt rekvisit i samband med prövningen av upphörande av vård enligt 
LVU. Tryggheten och stabiliteten för långsiktigt placerade barn måste öka. 
Eftersom det rör sig om tvångsvård är det av stor vikt att regleringen på områ-
det är tydlig och svarar mot högt ställda krav på rättssäkerhet. 

Flera utredningar har övervägt frågan om hur principen om barnets bästa 
kan stärkas i samband med bedömningen av om vård enligt LVU ska upphöra. 
Även om en majoritet av remissinstanserna var positiva till det förslag som 
Utredningen om tvångsvård för barn och unga lade fram möttes det även av 
invändningar på väsentliga punkter. Utskottet anser därför att utredningens 
förslag behöver analyseras vidare. 
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Som redovisats ovan har promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU 
upphör (Ds 2021:7) nyligen remitterats. Med hänsyn till vikten av att en ny 
reglering på detta område verkligen måste stärka barnrättsperspektivet och 
rättssäkerheten för barn och unga anser dock utskottet att ytterligare ett upp-
drag bör ges i syfte att analysera frågorna och ta fram lagförslag om barnets 
bästa som självständigt rekvisit när fråga är om vård enligt LVU ska upphöra. 
Utgångspunkten bör tas i det förslag som lämnades av Utredningen om tvångs-
vård för barn och unga, och remisskritiken bör analyseras. Barnkonventionen 
förtydligar ytterligare synen på barn som rättighetsbärare och behovet av att ta 
hänsyn till barnrättsperspektivet. Utredarens förslag ska därför genomsyras av 
ett barnrättsperspektiv och en syn på barnet som rättighetsbärare. Mot denna 
bakgrund får en utredare i uppdrag att 

• göra en fördjupad analys av det förslag som Utredningen om tvångsvård 
för barn och unga lämnade i sitt slutbetänkande (SOU 2015:71) om att 
barnets bästa ska vara ett självständigt rekvisit vid prövningen av om vård 
enligt 2 § LVU i familjehem ska upphöra  

• analysera konsekvenserna för ärendehanteringen i socialnämnden och för-
farandet vid domstol  

• analysera remisskritiken  
• överväga och lämna förslag på hur en reglering bör utformas som innehål-

ler barnets bästa som ett självständigt rekvisit vid prövningen av om vård 
enligt 2 § LVU i familjehem ska upphöra  

• lämna övriga nödvändiga författningsförslag. 

Utredaren ska inom ramen för sitt arbete ta del av den norska, danska och 
finska lagstiftningens bestämmelser på området.  

Utredaren ska vidare inom ramen för sitt arbete ta del av och analysera det 
förslag som lämnats av Socialdepartementets särskilda utredare (Ds 2021:7). 

Utredaren bedriver utredningsarbetet självständigt och lägger sedan fram 
sitt förslag. Vid genomförandet av uppdraget ska utredaren hålla socialutskot-
tet informerat. 

Redovisning av uppdraget 
Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2022. 
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Särskilt yttrande  

Vi ställer oss bakom utredningens förslag som, i syfte att skydda barn från risk 
att skadas av att flytta hem efter att ha varit placerade, ger möjlighet att fatta 
beslut om fortsatt vård även om rekvisiten för vård i 2 och 3 §§ LVU inte 
längre är uppfyllda. Att skapa större trygghet för placerade barn genom beto-
nande av stabilitet och kontinuitet är viktigt som en del i att respektera barns 
självständiga rätt till privat- och familjeliv som kan skilja sig från föräldrars 
rätt i samma avseende. Det är rimligt att en lagstiftning som ytterst har som 
syfte att skydda barn från att fara illa inte medger åtgärder som i sig allvarligt 
riskerar att skada barn. Det är därför positivt att rekvisiten för upphörande av 
vård förtydligas och att det uttryckligen framgår att en bedömning ska göras i 
fråga om barnets hälsa eller utveckling riskerar att allvarligt skadas om vården 
upphör.  

Trots det lovvärda syftet med förslaget ser vi dock ett behov av att lyfta 
några principiella frågor som är av betydelse för en ändamålsenlig och rätts-
säker social barnavård.    

Vi vill betona att utredningens förslag, trots att det på ytan kan tyckas 
handla om en mindre ändring av lagstiftningen, utgör en del av en förändring 
av grundtanken i tvångsvårdslagstiftningen, nämligen att vården ska upphöra 
när de förhållanden som ursprungligen föranledde tvångsomhändertagandet 
inte längre föreligger. Förslaget hänger också tätt samman med frågan om 
vårdnadsöverflyttning till familjehem för barn som varit placerade under en 
längre tid. Sådan överflyttning är en mer ingripande åtgärd än beslut om fort-
satt vård med stöd av LVU. Dessa två frågor bör ses i relation till varandra 
men utreds för närvarande separat i två olika utredningar, vilket är olyckligt. 
En förändring som innebär att vård med stöd av LVU kan fortgå under längre 
tid, i kombination med det nu framlagda förslaget (Ds 2021:7) om att vård-
nadsöverflyttning ska övervägas tidigare, innebär ett betydande skifte. Det kan 
få svåröverblickbara konsekvenser för placerade barn och skulle därför behöva 
övervägas samlat. I sin förlängning aktualiserar det här framlagda förslaget 
också frågor om grundförutsättningar för placering utanför hemmet såväl med 
stöd av tvång som på frivillig väg. Vi ser i dag en generell förskjutning från 
frivillighet till utökat tvång och kontroll i såväl den politiska diskussionen som 
i faktiska förändringar i regleringen av den sociala barnavården.  

De senaste åren har vi sett ett lappande och lagande i barnavårdslagstift-
ningen, dels i form av utredningar som inte lett till lagstiftning eller bara 
smärre förändringar, och dels i form av pågående utredningar som på olika sätt 
berör utsatta barns trygghet och välbefinnande. Både det faktum att vi tycks 
stå mitt i ett skifte inom den sociala barnavården och att andra förslag till änd-
ringar i samma eller närliggande reglering är att vänta, gör att konsekvenserna 
av de förslag som läggs fram här är svåröverblickbara.  
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Vi saknar ett övergripande perspektiv och därmed en större utredning som 
inkluderar såväl den frivillighet som ryms i socialtjänstlagen som tvånget i 
LVU och som behandlar både barn och ungdomar. Vi noterar exempelvis att 
frågan om hur kontinuitet och stabilitet ska tryggas för barn som placeras på 
frivillig väg (dvs. med vårdnadshavares samtycke) – vilket är den absoluta 
majoriteten av barn som placeras utanför hemmet – inte behandlas i detta sam-
manhang. Barn som är placerade på frivillig väg kan fara lika illa av en hem-
flytt som barn som varit placerade med stöd av LVU. Det vore önskvärt med 
mer principiella diskussioner och ställningstaganden om den sociala barnavår-
dens grundfundament och riktning, bland annat i ljuset av barnkonventionen. 

En mer övergripande utredning av regleringen av den sociala barnavården 
och den praktik som det till syvende och sist handlar om måste också inkludera 
och beakta behovet av satsningar på familjehems- och institutionsvårdens kva-
litet och på det förebyggande arbetet. Om längre placeringar i familjehem och 
på institution görs möjliga eller rentav eftersträvas krävs, för att detta ska vara 
legitimt, att placeringarna är av mycket hög kvalitet. Det kräver resurser. På 
samma sätt kan man konstatera att om placeringar kommer att bli längre ställer 
det i sig krav på att resurser sätts in för att undvika att barn separeras från sina 
föräldrar och grundfamilj. Det krävs då satsningar på förebyggande och stöd-
jande åtgärder inom den sociala barnavården. I linje med dessa övergripande 
proportionalitetsresonemang krävs också förstärkningar av arbetet med de för-
äldrar vars barn blir omhändertagna. Det är av största vikt att de får det stöd 
de behöver för att en hemflytt ska vara möjlig.  

Flera av de frågor som aktualiseras kräver dessutom principiella övervä-
ganden om rättssäkerhet för föräldrar och barn, inte minst förutsättningar för 
barn att komma till tals och företrädas av offentliga biträden i beslut som berör 
dem oavsett om placering sker med vårdnadshavares samtycke eller ej. En vik-
tig aspekt att beakta är också att förändringar som den beskrivna förskjut-
ningen från stöd och frivillighet till mer kontroll och tvång inom den sociala 
barnavården kan få negativa konsekvenser för människors tillit till och förtro-
ende för socialtjänsten. Det riskerar att drabba många barn och unga vars för-
äldrar i en sådan kontext kan bli mindre benägna att söka hjälp och samarbeta 
med socialtjänsten när det annars hade kunnat vara en möjlig väg för att reali-
sera barns behov och rättigheter. 

Sammanfattningsvis vill vi, trots att vi ställer oss bakom utredningens för-
slag och dess förstärkning av barns rätt till trygghet och kontinuitet, under-
stryka behovet av en grundläggande helhetsöversyn av barnavårdslagstift-
ningen innefattande regleringen i socialtjänstlagen, LVU och föräldrabalken. 
 



Från: Funktionsbrevlåda Socialnämnden 
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Ämne: VB: Remiss av promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt 

LVU – Utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga 
om ändring i LVU (dnr. 1416-2021/22) 

Bifogade filer: Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU_webb.pdf; PM Remisslista 
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Från: Mattias Andersson <mattias.andersson@riksdagen.se>  
Skickat: den 2 mars 2022 13:22 
Ämne: Remiss av promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU – Utredning som ett led i 
socialutskottets beredning av fråga om ändring i LVU (dnr. 1416-2021/22) 
 
Remiss av promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU – Utredning som ett led i 
socialutskottets beredning av fråga om ändring i LVU (dnr. 1416-2021/22) 
 
Socialutskottet har den 1 mars 2022 beslutat att remittera promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård 
enligt LVU – Utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga om ändring i LVU. 
 
Remissvaren ska ha kommit in till socialutskottet senast den 3 juni 2022. Svaren bör lämnas både på 
papper (Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm) och per e-post i word-format 
(registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se). 
 
I remissen ligger att utskottet önskar synpunkter på förslagen i promemorian. 
 
Promemorian och remisslistan bifogas. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Mattias Andersson 
___________________________________________________ 
Utskottsassistent  
Riksdagsförvaltningen socialutskottets kansli 
Tel. 08-786 42 15 / Mobil 073-390 64 21 
mattias.andersson@riksdagen.se  | www.riksdagen.se  
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Socialnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 
2022 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden godkänner verksamhetsrapporten per den 30 april 2022.        

      

Bakgrund 

Socialnämnden skall genomföra en tertialuppföljning per den 30 april enligt 

kommunens riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning. 

Socialnämnden har två ekonomiska ramar, där ramen för individ- och 

familjeomsorg prognosticerar ett underskott. I enlighet med kommunens 

styrprinciper rapporterar socialnämnden det prognosticerade underskottet till 

kommunstyrelsen och bilägger en handlingsplan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2022-05-09 

Socialnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 2022 

Handlingsplan IFO T1       

Beslutet ska skickas till 

Akt 

Ekonomer vid socialförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Annelie Hedegård 

Ekonom 
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Handlingsplan för verksamhet Individ- och 
familjeomsorgen (IFO), tertial 1 2022 

Bakgrund 
Prognosen efter första tertialen visar ett underskott på 19,6 miljoner för IFO 

2022. Med anledning av det ska socialnämnden avge en handlingsplan till 

kommunstyrelsen för redovisning av åtgärder för att bromsa kostnaderna 

 

Aktuellt läge 
2021 lämnade IFO ett underskott på 17,7 miljoner. Förutsättningarna för att 

hålla budget var dock obefintliga då verksamheten under lång tid varit 

underfinansierad. Främsta anledningen till det stora underskottet ligger i ett 

stort antal placeringar inom flera verksamheter.  

 

De punkter som redovisas nedan är insatser som gjorts för att bromsa 

kostnaderna. Då verksamheten inte har en budget som täcker samtliga 

kostnader, kommer dock inte dessa åtgärder vara tillräckliga för att nå en 

budget i balans.  

 

Fortsatt är det kostnader inom barn- och ungdomsvården som driver 

kostnaderna, men även inom missbruksvård. Barn- och ungdomsvården 

visar ett prognostiserat underskott på 25 miljoner, medan missbruksvården 

visar på ett underskott på 3,3 miljoner. 

 

Pågående åtgärder för att sänka kostnaderna 
 

Ekonomiuppföljning 
Ekonomiuppföljning månadsvis med verksamhetschef, enhetschef, förste 

socialsekreterare och ekonom för genomgång av aktuella placeringar. Dessa 

uppföljningar startade under 2020 och fortgår.  
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Den förväntade effekten att det ska leda till en bättre ekonomistyrning och 

en större medvetenhet kring kostnaderna.  

 

Strategi för hemmaplanslösningar barn och unga 
Strategin implementerades under 2020 med förväntad effekt att minska 

placeringar. Arbete pågår med att rekrytera egna familjehem för att minska 

nyttjandet av konsulentstödda familjehem. Utmaningen framåt är att utreda 

och ta hand om nya familjehem och hålla intresset vid liv i avvaktan på 

eventuell placering.  

 

Förväntad effekt om antalet egna familjehem ökar i antal är att minska 

antalet placeringar i konsulentstödda familjehem och därmed minska 

kostnaderna.  

 

Utökad samverkan Barn- och utbildningsförvaltningen 
Samverkansformen mellan Socialförvaltningen och Barn- och 

utbildningsförvaltningen fortgår där syftet är att fånga upp barn och unga i 

ett tidigt skede genom tätare samverkan mellan skolor och socialsekreterare 

och därmed kunna erbjuda tidigare insatser.  

 

Ytterligare samverkansinsatser planeras att starta upp under hösten. En 

verksamhet som riktar sig till utsatta barn och unga som ska erbjuda både 

skola och stödinsatser till barnet och familjen är under planering. På så sätt 

räknar båda förvaltningarna med att kunan erbjuda ett kvalitativt stöd på 

hemmaplan och därmed undvika kostsamma externa placeringar.  

 

Tillskott på 500 tkr har beviljats socialnämnden under 2022 från 

kommunens strategiska medel för att utveckla denna samverkan mellan 

förvaltningarna. Förvaltnignarna kommer även inför 2023 att göra en 

ansökan om fortsättning då det inte kommer gå att dra några långtående 

slutsatser efter en termin. 

 

Verksamhetsutveckling barn och unga 
Falköpings kommun har ingått i en samverkan med Minerva i syfte att 

genomföra utredningar och titta på Falköpings arbetssätt i de utredningar 

som genomförs. Arbetet påbörjades vid årsskiftet och kommer fortlöpa året 

ut.  

 

Förväntad effekt är effektivare utredningsprocess och därmed snabbare 

insatta stödåtgärder. Genom att komma in i ett tidigare skede kan också 

skapa förutsättnignar för att stödinsatserna kan vara mer begänsade i sin 

omfattning.  

 

Konsultationsteam vuxen 
Ett konsultationsteam inom vuxenenheten har startats upp för ett par år 

sedan. Syftet med konsultationsteamet är att komma till snabbare avslut av 

befintliga placeringar och även att undvika vissa placeringar helt. 

 



    3 (3) 

  

Förväntad effekt är att minska/förkorta antalet placeringar och därmed 

kostnaderna. Arbetssättet har lett till ökad samverkan kring enskilda med 

omfattande problematik men det har inte lett till några minskade kostnader. 

 

Översyn vuxenboenden 
En översyn av vuxenboendets verksamhet pågår där en utvärdering av 

kvalitet, beläggning och kostnader görs. Översynen har precis påbörjats då 

verksamheten under senare tid haft många tomplatser. 

 

Covid-19 
Implementering av nya arbetssätt och samverkansformer har till viss del 

avstannat under de senaste åren på grund av pandemin men ökar nu i 

intensitet såsom tidigare redogjorts för. 

 

Vi kan inte utesluta att covid-19 har haft en påverkan på det resultat vi ser 

idag. Pandemin har nu pågått så länge att de negativa effekterna med största 

sannolikhet påverkar vårt arbete och därigenom även det ekonomiska 

resultatet. Denna hyptoes bygger på att många barn och unga har varit 

avsevärt mindre tid i förskola och skola under denna period och det är 

förskolan och särskilt skolan som är de största upptäckarna och anmälarna 

av barn och ungas utsatthet. När barn och unga med särskilda behov inte 

längre befinenr sig i den miljö som vanligtvis uppmärksammar deras 

belägenhet riskerar en redan utsatt situation att förvärras. 

 

 

 

 



Barn och unga

2022 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Utfall jan-

april2022

Fam.hem SoL (eget) 14 17 19 15 1 422 037

Fam.hem LVU (eget) 19 19 19 21 2 543 993

Fam.hem konsulent SoL 8 9 10 10 2 109 350

Fam.hem konsulent LVU 6 7 7 6 1 808 228

HVB SoL 6 3 3 3 2 259 016

HVB LVU 12 13 11 11 6 955 222

Ungdomsboendet 6 7 7 5 2 573 427

Totalt antal 71 75 76 71 0 0 0 0 0 0 0 0 19 671 273

2021 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Utfall 2021

Fam.hem SoL (eget) 16 18 17 15 15 15 16 15 14 13 13 13 4 454 172

Fam.hem LVU (eget) 15 15 15 15 20 18 17 16 17 19 19 19 7 297 871

Fam.hem konsulent SoL 9 9 9 9 9 10 9 9 9 8 8 8 6 385 715

Fam.hem konsulent LVU 4 3 2 2 1 2 1 1 4 6 6 6 1 987 606

HVB SoL 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 5 6 9 006 284

HVB LVU 4 4 4 5 9 7 9 8 8 10 10 11 17 760 362

Ungdomsboendet 5 5 5 4 5 6 5 6 6 5 4 4 6 769 190

Totalt antal 55 56 54 52 62 61 60 58 62 66 65 67 53 661 200



2020 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Utfall 2020

Fam.hem SoL (eget) 16 15 16 17 17 21 21 20 19 19 19 19 5 486 456

Fam.hem LVU (eget) 17 17 18 18 16 16 16 16 16 16 16 16 7 823 419

Fam.hem konsulent SoL 7 7 7 6 7 7 6 6 6 4 3 2 4 999 759

Fam.hem konsulent LVU 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 1 688 317

HVB SoL 2 2 3 3 2 2 4 4 4 3 3 7 3 943 789

HVB LVU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 624 212

Ungdomsboendet 3 5 5 5 4 2 3 4 5 6 6 6 6 116 661

Totalt antal 52 53 56 55 52 54 56 56 57 55 54 58 37 682 613

2019 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Utfall 2019

Fam.hem SoL (eget) 9 9 11 13 13 13 12 12 12 12 14 14 3 511 841

Fam.hem LVU (eget) 16 16 17 18 16 17 17 18 18 18 18 17 7 421 161

Fam.hem konsulent SoL 7 7 8 8 6 7 9 9 9 8 8 7 4 826 997

Fam.hem konsulent LVU 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 1 160 383

HVB SoL 4 3 2 5 6 5 2 2 5 7 3 3 6 857 596

HVB LVU 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 2 2 11 290 354

Ungdomsboendet 2 3 3 3 6 4 3 2 2 3 4 5 5 395 805

Totalt antal 44 43 47 53 52 52 49 49 52 53 52 51 40 464 137



Vuxen

2022 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Utfall jan-

april2022

Fam.hem SoL 0 0 0 0 0

HVB SoL 2 3 3 4 1 561 870

HVB LVM 6 6 4 2 2 419 242

Totalt antal 8 9 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 981 112

2021 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Utfall 2021

Fam.hem SoL 1 1 1 1 1 1 90 349

HVB SoL 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 967 764

HVB LVM 2 3 3 4 4 4 3 4 5 7 7 5 8 238 894

Totalt antal 5 6 7 7 6 6 4 5 6 8 8 7 9 297 007

2020 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Utfall 2020

Fam.hem SoL 1 1 1 1 303 396

HVB SoL 4 2 1 2 403 554

HVB LVM 1 1 1 1 2 2 3 4 5 5 1 727 653

Totalt antal 6 4 2 1 0 1 2 2 3 4 6 7 2 434 603

2019 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Utfall 2019

Fam.hem SoL 1 1 1 89 361

HVB SoL 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 1 486 516

HVB LVM 2 1 1 1 2 3 3 3 3 4 4 4 2 994 692

Totalt antal 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 7 6 4 570 569
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Socialnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 
2022 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås godkänna verksamhetsrapport per den 30 april 

2022.      

Bakgrund 

Socialnämnden skall genomföra en tertialuppföljning per den 30 april enligt 

kommunens riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning. 

Socialnämnden har två ekonomiska ramar, där ramen för individ- och 

familjeomsorg prognosticerar ett underskott. I enlighet med kommunens 

styrprinciper rapporterar socialnämnden det prognosticerade underskottet till 

kommunstyrelsen och bilägger en handlingsplan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-05-09 

Socialnämndens verksamhetsrapport per den 30 april 2022 

Handlingsplan IFO T1 

Placeringar och kostnader vuxen T1 2022 

Placeringar och kostnader barn och unga T1 2022      
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2 I SOCIALNÄMNDEN I VERKSAMHETSRAPPORT PER APRIL 2022 

Inledning

Syfte 
Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett verk-

tyg för uppföljning av verksamhetsplan och en indi-

kation hur målarbetet i kommunen fortgår. Delårsrap-

porten syftar också tydliggöra att mål och ambitioner 

samspelar med de resurser som kommunen avsatt i 

verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten ska även 

fungera som ett underlag till eventuella verksamhets-

förändringar som kan behövas för att nå mål och eko-

nomiska resultat. 

Den kommunövergripande delårsrapporten har som 

utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje 

nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges 

övergripande mål och koppla till varje nämnds upp-

drag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett 

utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra 

verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer 

kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i 

samband med kommunens gemensamma uppfölj-

ningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti 

och årsbokslutet.  

Nämndens uppdrag 
Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom so-

cialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. 

Socialnämnden ska också utföra kommunens uppgif-

ter enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS), utöva ledningen av den 

kommunala hälso- och sjukvården samt ansvara för 

ensamkommande flyktingbarn enligt lag (1994:137) 

om mottagande av asylsökande m.fl.  

Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är 

tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäk-

tige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 

förordningar för verksamheten. 

Under socialnämnden lyder socialförvaltningen. 

Nämndens organisation 
Nedan synliggörs nämndens organisation, som utgörs 

av fyra verksamhetsområden. All myndighetsutöv-

ning samt den kommunala hälso- och sjukvården är 

samlad inom verksamhet myndighet och hälso- och 

sjukvård (MYHS). Därutöver finns tre verksamheter 

som arbetar med verkställighet av insatser samt dele-

gerad hälso- och sjukvård. Verksamhet äldreboende 

innefattar alla särskilda boenden inom kommunen. 

Verksamhet hemstöd arbetar gentemot brukare som 

bor i ordinärt boende. Verksamhet funktionsnedsätt-

ning riktar sina insatser till människor med funktions-

nedsättning.  Inom förvaltningen finns också förebyg-

gande insatser, där hjälp och stöd kan ges utan ett bi-

ståndsbeslut. En förvaltningsgemensam administrat-

ion finns för att stödja förvaltningens verksamheter. 
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

Omvärldsförändringar som på-

verkat verksamheten 

Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland sitt 

grannland Ukraina, vilket för Falköpings kommun 

innebar ett förberedelsearbete för eventuellt flyk-

tingmottagande. För socialförvaltningens del har det 

handlat om förberedelser av boenden. Den massflykt 

till Sverige som förutspåddes kunna påverka Falkö-

ping har ännu inte inträffat och det är oklart huruvida 

kommunen kommer att vara mottagandekommun. 

Ytterligare arbete avvaktas därför i väntan på mer in-

formation.  

Kommunfullmäktiges övergri-

pande mål och Agenda 2030 

Kommunens vision om det goda livet, med de tre 

hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade må-

len hänger tätt ihop med Förenta Nationernas 

Agenda 2030.  

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar ut-

veckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, 

stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och 

fredliga samhällen. Genom att koppla de globala må-

lens ikoner till kommunens övergripande mål stärks 

styrkedjan. Agendan ska tillsammans med kommu-

nens övergripande mål, det lokala målet om fossilfri-

het år 2030 samt kommunens klimatstrategi vara sty-

rande för att kommunen långsiktigt ska kunna leve-

rera välfärd till invånarna. 

Kommunens utvecklingsarbete med hjälp av Agenda 

2030 fortsätter. Flera av de utmaningar kommunen 

ställs inför är komplexa och agendan kan vara ett 

verktyg för att sortera, prioritera, hitta synergieffek-

ter och följa upp resultatet av det arbete kommunen 

gör. Till varje mål har nämnden kopplat aktiviteter, 

vilka framgår av verksamhetsplanen. I föreliggande 

verksamhetsrapport tas utgångspunkt i verksamhets-

planen och dess aktiviteter. Uppföljning görs i direkt 

relation till respektive aktivitet. Syftet med detta är 

att det ska vara lätt och enkelt att följa nämndens pro-

gression för respektive prioriterad aktivitet.  

Händelser av väsentlig betydelse 

Coronapandemins fortsatta påverkan 
Verksamheten har under våren haft en fortsatt påver-

kan av covid-19 på grund av en hög frånvaro bland 

personal av olika anledningar (såsom vård av barn, 

familjekarantän, egen sjukdom). Egentestcentrat har 

dock stängts. I och med övergången till att sjukdo-

men inte längre betraktas som samhällsfarlig kunde 

flera begränsningar i verksamheterna tas bort och 

verksamheter som varit stängda kunde åter öppnas.  

Svårigheter att rekrytera personal med 

rätt kompetens 
Utmaningen att rekrytera personal kvarstår. Under 

våren är det främst semesterperioderna som är svåra 

att bemanna. Det finns en matchningsproblematik i 

form av att de personer som söker vikariat i stor ut-

sträckning saknar såväl formell som reell kompetens 

och ofta även intresse för yrkesområdet. Många 

gånger har verksamheterna inga andra alternativ än 

att prova att anställa personer som snart visar sig inte 

fungera, vilket leder till höga introduktionskostnader 

utan resultat. Då flera branscher öppnats upp igen ef-

ter pandemin har många arbetssökande valt andra 

områden än vård och omsorg. Behovet av att stärka 

attraktiviteten inom yrket och hitta nya sätt att an-

gripa utmaningarna framkommer tydligare än nå-

gonsin. För att öka attraktiviteten har exempelvis in-

troduktionstiden för de som rekryterats förlängts, 

vilket får en direkt effekt på personalkostnaderna.  
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

Inom socialförvaltningen ligger fokus på att skapa ett socialt hållbart Falköping 

genom att verksamheten utgår från alla människors lika värde och mänskliga 

rättigheter. I arbetet med att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 

genomförs aktiviteter för att bredda förebyggande verksamhet, stärka arbetet med 

evidensbaserade arbetsmetoder och implementera barnkonventionen via 

Barnrättsresan.

Aktivitet Beskrivning och förväntad effekt Uppföljning Berörd 

verksamhet 

Koppling till  

Agenda 2030 

Fortsatt arbete med 

implementeringen av 

barnkonventionen. 

Utbildning barnkonventionen samt att de 

enheter som arbetar direkt eller indirekt 

med barn genomgår nämndens anpassning 

av Barnrättsresan framtagen av Barnom-

budsmannen. Identifiera aktiviteter för att 

säkerställa barnperspektivet i tillämp-

ningen av LSS.  

Förväntad effekt: 

Stärkt barnrättsperspektiv i all verksamhet 

inom förvaltningen. 

Enheten för insatser riktade mot ungdomar har startat upp ar-

betet under våren.  

Barn- och ungdomsenheten har aktualiserat arbetet i grup-

perna och förmedlat att alla medarbetare ska genomgå den 

webbutbildning som ingår i Barnrättsresan, som finns framta-

gen för socialnämnden på Falnet.  

Inom myndighetshandläggning LSS/vuxen har en socialsek-

reterare, som går en masterutbildning, ett uppdrag att arbeta 

med övriga handläggare för att stärka barnperspektivet inom 

LSS. 

Övergripande  

Stärka samverkan 

mellan  

enheter och yrkespro-

fessioner inom för-

valtningen för att op-

timera de insatser 

som erbjuds. 

Utforma likriktade arbetssätt och samver-

kansformer för långsiktigt insatsarbete där 

en helhet skapas, där den enskilde får rätt 

insats på rätt sätt i kommunens regi i så 

stor utsträckning som möjligt.  

Förväntad effekt: 

Bättre förutsättningar för den enskilde att 

få en långsiktigt god hälsa och utveckling 

genom att hållbara lösningar skapas utifrån 

Under våren har planer på ett konsultationsteam för barn och 

unga börjat konkretiseras och en dialog har även initierats 

med barn- och utbildningsförvaltningen för att även inklu-

dera medarbetare därifrån i teamet. På så vis stärks kompe-

tensen kring de gränsöverskridande frågor som kan uppstå 

när lösningar ska utformas för ett barn på hemmaplan.  

I konsultationsteam vuxen deltar nu även biståndsenheten då 

det finns behov av detta.  

Barn- och ungdomsenheten och boendestöd samverkar i den 

Övergripande  

 

 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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en tydlig förväntan på respektive yrkes-

roll/enhet.  

nya insatsen familjestöd. Utfallet av denna följs upp under 

året.  

Uppdragen från myndighet till verkställighet inom området 

barn och unga förtydligas och arbete sker gemensamt för att 

förbättra hela processen.  

I en extern granskning av utredningar enligt lag om vård av 

missbrukare i vissa fall (LVM) lyfts frågan om huruvida sam-

verkan kan stärkas mellan missbruksgruppen och t. ex Kapell-

gatan. Detta för att förebygga behov av att omhänderta perso-

ner som bor i kommunens egna boenden enligt LVM.  

Inom socialpsykiatrin/LSS har utbudet av aktiviteter utökats 

och fler brukare på både Vilskegården och Kapellgatan tar nu 

del i dessa. Två personer arbetar med sysselsättningen på plats 

i lokalerna, vilket gör att det blir mindre sårbart. Upplägget 

har varit uppskattat av brukarna. 

Teamträffar via Skype avseende brukare inom hemtjänst på-

börjades i januari 2021. En utvärdering har skett men ännu 

har inga beslut tagits kring hur formerna för dessa möten ska 

se ut fortsättningsvis.  

Stärka samverkan 

mellan socialförvalt-

ningen och andra för-

valtningar för att nå 

synergieffekter.  

Utforma arbetssätt för systematisk samver-

kan där tätare dialog mellan olika yrkeska-

tegorier förs, ex. tätare samverkan i barnä-

renden mellan skola och verksamhet 

MYHS.  

Förväntad effekt: 

Snabbare insatser och tydlighet för den en-

skilde som får stöd och hjälp av kommu-

nen. Kortare handläggningstid. Färre barn-

placeringar. 

Två parallella samverkansprocesser pågår mellan socialför-

valtningen och barn- och utbildningsförvaltningen.  

Den första samverkan handlar om att arbeta tätare kring barn 

och deras familjer i syfte att tidigt upptäcka behov av stöd 

och hjälp. Detta görs genom ett kontaktpersonskap där två 

socialsekreterare som arbetar med utredning av barn och 

unga är kontaktpersoner gentemot ett antal förskolor och 

skolor. Under mars genomfördes en uppföljningsdag med 

såväl samverkansgrupperna som en grupp medarbetare som 

har ledningsfunktioner i förvaltningarna. Medarbetare från 

båda förvaltningarna informerade om sina respektive verk-

samheter eftersom samverkansgrupperna efterfrågat mer 

Övergripande v 
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 kunskaper i detta och dialog fördes kring samverkan. Grup-

pen med ledningsansvar fick i uppdrag att revidera samver-

kansrutinen utifrån synpunkter som inkommit.  

Den andra samverkan handlar om att hitta insatsformer där 

socialtjänst och skola kan arbeta närmre i komplexa ärenden 

där barn riskerar extern placering eller har placerats externt. 

En insatsform har tagits fram och konkretiserats under vå-

ren. Den innebär att skola och socialtjänst under sex måna-

der arbetar intensivt med såväl barn/ungdom som föräldrar. 

Barnet går då i en särskild undervisningsgrupp i en lokal på 

Ranliden, samtidigt som socialtjänsten arbetar med funktion-

ell familjeterapi (FFT) gentemot barnet/ungdomen och den-

nes föräldrar. Syftet är att bryta ett destruktivt beteende, för-

bättra skolnärvaro och stärka de kommunikativa förmågorna 

i familjen för att vända en negativ trend i barnets hälsa och 

utveckling. Planen är att kunna starta denna verksamhet på 

prov under hösten 2022 med hjälp av centrala medel som 

tilldelats såväl socialförvaltningen som barn- och utbild-

ningsförvaltningen.  

Utreda förutsätt-

ningar för kompe-

tenshöjande insatser 

inom området kring 

psykisk ohälsa hos 

äldre. 

Fortsatt planering för hur utbildning i 

första hjälpen till psykisk hälsa kan använ-

das för att ge effekt i verksamheten.  

Förväntad effekt: 

Ökade förutsättningar för äldres möjlighet 

att tala om sitt psykiska mående. En ökad 

trygghet hos personal att hantera och möta 

äldres psykiska ohälsa. Fånga upp och 

motverka suicidalitet hos äldre. 

Arbetsledare inom verksamhet hemstöd genomgår under vå-

ren ”Våga-fråga”-utbildningar och genomför arbete kring äl-

dres psykiska hälsa.  

 

Verksamhet 

äldreboende och 

verksamhet 

hemstöd 
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Bredda lågtröskel-

verksamhet  

utifrån ny social-

tjänstlag. 

 

Identifiera sätt att resursoptimera och 

bredda den förebyggande verksamheten, 

ex. kompetensutveckling för att certifiera 

personal i evidensbaserade metoder och ut-

öka stödverksamhet i gruppform.  

Förväntad effekt: 

Möjlighet för fler enskilda att ta del av  

insatser utan biståndsbedömning. Erbjuda 

effektiva insatser med ökad kvalitet utifrån 

det behov enskilda har. 

Nämnden kommer i juni att ta ställning till ett uppdrag till 

förvaltningen för att utreda förutsättningarna utifrån ny soci-

altjänstlag.  

Övergripande  

Utveckla arbetet vi-

dare med ”Agera 

mera” (frivilligverk-

samhet).  

 

Socialförvaltningen i samverkan med kul-

tur- och fritidsnämnden. ”En väg in” för de 

Falköpingsbor som vill bidra genom att 

vara frivilliga i kommunens verksamheter.  

Förväntad effekt: 

Öka kommuninvånarnas engagemang 

inom social välfärd genom att få fler frivil-

liga som kan vara behjälpliga.  

Motverka ensamheten och isoleringen. 

Under våren har frivilligverksamheten ”Agera mera” öppnats 

upp igen efter att ha varit pausat under covid-19. Förhopp-

ningen finns att kunna öka kommuninvånarnas engagemang 

inom social välfärd genom att få fler frivilliga som kan vara 

behjälpliga.  

 

Verksamhet  

hemstöd 

 

Fortsätta arbeta med 

resurssmart äldrebo-

ende 

 

 

Köpa in flergångsprodukter i stället för en-

gångsprodukter. Fortsätta process tillsam-

mans med kostenheten på samhällsbygg-

nadsförvaltningen för att minska matsvinn. 

Förväntad effekt: 

Successivt minska verksamhetens klimat-

påverkan. 

Äldreboendena följer de avtal som skrivits för resurssmart 

äldreboende. En medvetenhet finns ständigt kring att beställa 

flergångsprodukter då det är möjligt. Under pandemin och vid 

sjukdomsutbrott av covid-19 under våren har detta arbete för-

svårats.  

 

Verksamhet  

äldreboende 
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Identifiera teknikstöd 

för äldre för att före-

bygga ensamhet samt 

öka delaktighet och 

självständighet. 

Följa upp tjänsten ”Digital fixare” (en per-

son som  är anställd för att komma ut till 

brukare och visa hur teknik kan användas i 

ett brett perspektiv). Syftet är att skapa för-

utsättningar för inkludering i samhället för 

äldre och funktionsnedsatta.   

Förväntad effekt: 

Ökad känsla av inkludering i samhället och 

lättare tillgång till samhällstjänster. 

Tjänsten IT-fixare har startat upp igen efter att i början av 

året ha varit pausad utifrån pandemin. Möjlighet finns nu att 

boka IT-fixaren även för brukare på äldreboende.  

Verksamhet 

hemstöd, 

äldreboende och 

funktions-

nedsättning. 

 

Kommentar till verksamhetsuppföljning 
En oroväckande trend, särskilt med hänsyn till Barnkonventionen, är att antal barn-

placeringar har ökat över flera års tid. Ingen förändring kan heller skönjas. Den en-

skilt viktigaste faktorn för hur det går för placerade barn senare i livet är hur de 

lyckas i skolan. Ett tätare samarbete med skolan behövs därför, för att tidigt kunna 

identifiera och snabbt kunna erbjuda familjer insats, innan situationen blir så ohåll-

bar att barnet behöver placeras utanför hemmet. Därav har de samverkansgrupper 

som beskrivs ovan i matrisen kommit till stånd. Det tar dock tid att hitta rätt former 

för samverkan och arbetssättet behöver revideras för att dels fungera i praktiken och 

även för att nå de effekter som är önskvärda.  

Vidare samverkan sker sedan direkt riktat mot målgruppen barn/unga som riskerar 

att placeras, som har en hög skolfrånvaro eller anmärkningsvärda svårigheter i sko-

lan tillsammans med ett destruktivt beteende. Ett av målen med denna samverkan 

är att på sikt kunna minska andelen externt placerade barn och unga och istället finna 

hemmaplanslösningar som motsvarar barnets behov. Att arbeta med barnet i sitt eget 

sammanhang ger förutsättningar för hållbara sociala lösningar. Utökad så kallad 

lågtröskelverksamhet, som erbjuds utan att föregås av biståndsbedömning, kan 

också öka motivationen hos familjer att söka stöd hos socialtjänsten i ett tidigare 

skede. Därför kommer ett arbete ske under året för att identifiera möjliga lågtrös-

kelverksamheter. Därtill kommer verksamheterna försöka att planera för en omställ-

ning för att möta den nya socialtjänstlagen som planeras träda i kraft 1 januari 2023.  

En annan prioriterad grupp är äldre människor som upplever en ökad grad av psy-

kisk ohälsa och ensamhet. Insatser genomförs därför för att stärka frivilligverksam-

heten riktad till äldre samt skapa förutsättningar för äldre att exempelvis kunna öka 

sin digitala kompetens vilket kan stärka målgruppens inkludering i samhället. Den 

digitala fixare som anställts i kommunen kan nu också bokas av verksamhet äldre-

boende. 
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en  

tillitsbaserad styrning 

 

Socialnämndens arbete inom målet fokuseras till vad som anges kring kvalitet och 

patientsäkerhet i de nationella författningskraven.  

Kvalitet definieras i dessa som uppfyllelse av de krav och mål som gäller enligt lag 

och föreskrift på socialtjänstens samt den kommunala hälso- och sjukvårdens om-

råde. 

Aktivitet Beskrivning och förväntad effekt Uppföljning Berörd 

verksamhet 

Koppling till  

Agenda 2030 

Förbättrad och  

effektiviserad doku-

mentation.  

Kvalitetshöjande insatser vad gäller ut-

formningen av dokumentation 

(SoL/LSS/HSL). Systematisera arbetet 

med journalgranskning. Utveckla och in-

föra dokumentation i mobil.  

Förväntad effekt: 

Minskad administrativ tid och mer tid hos 

enskild brukare/patient. Ökad kvalitet på 

social dokumentation samt bättre kunskap 

om vad som dokumenteras när, var och 

hur.  Öka delaktigheten för brukare. 

Utbildning i social dokumentation har genomförts inom 

barn- och ungdomsenheten. En översyn av beslutsformule-

ringar inom verksamhetsområdet pågår. Fokuserat arbete 

kring utredningar sker också inom ramen för konsultupp-

drag. Syftet är dels att komma ikapp med utredningsarbete 

genom att konsultfirman utför utredningstjänster, men 

också att arbeta med metodutveckling av utredningsarbetet 

för ökad produktivitet och effektivitet. 

En extern granskning av utredningar enligt LVM har ge-

nomförts. I granskningen konstateras att de klienter som 

placerats enligt LVM är personer med ett kraftigt och fort-

gående missbruk, att handläggarna har gjort en korrekt be-

dömning. Dock konstateras att utredningarna i de flesta fall 

är av alldeles för stor omfattning. 

En generell förändring i och med bytet av verksamhetssy-

stem 2020-2021 är att myndighet och verkställighet inte 

längre kan läsa varandras dokumentation, vilket är mer kor-

rekt enligt gällande regelverk. Detta kräver dock nya arbets-

sätt och utvecklingsarbete pågår fortsatt för att fastställa 

Övergripande 
 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-17-genomforande-och-globalt-partnerskap
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dessa. En effektivisering av dokumentation till följd av det 

nya verksamhetssystemet är att man vid myndighetshand-

läggning inom äldreomsorg inte längre gör lika många nya 

utredningar som tidigare.  

Inom personlig assistans har ett fokuserat arbetet skett för 

att upprätta och kvalitetssäkra genomförandeplaner för alla 

brukare i det nya verksamhetssystemet. Alla arbetsgrupper 

har nu kommit igång med detta arbete.  

Resursoptimering vad 

gäller personal och lo-

kaler. 

Hitta synergieffekter där lokaler, bilar och 

liknande används optimalt. Hitta sätt att ar-

beta där personal arbetar så optimalt som 

möjligt utifrån givet uppdrag och den tid 

som finns.  

Förväntad effekt: 

Bättre nyttjande av resurser utifrån miljö 

och hållbarhetsperspektiv. 

Lokaler inom daglig verksamhet (LSS) har optimerats för 

att kunna ta emot större antal brukare eftersom andelen bru-

kare inom denna insatskategori kommer öka. Utfallet har 

varit lyckat, men lokalerna är nu fulla igen. Fortsatta om-

flyttningar av brukare och verksamhet har skett. Utma-

ningen med lokaler bedöms därför kvarstå även framåt.  

Två personalgrupper inom boendestöd har slagits samman 

till en. Syftet är att optimera arbetstiden utifrån vad perso-

nalen idag rapporterar in i IntraPhone.  

Övergripande 
 

Arbete mot en digitali-

serad  

socialtjänst. 

Utvidga möjligheten till elektronisk själv-

service för enskilda som söker stöd och 

hjälp, t. ex tidsbokning och information. 

Införa e-arkiv, medborgartjänst i verksam-

hetssystemet, automatisering av handlägg-

ning. 

Förväntad effekt: 

Utöka den enskildes möjlighet till själv-  

bestämmande och ansvarstagande, samt  

möjlighet att följa sitt ärende.  

En betydande förändring och förenkling har skett avseende 

bekräftelse av faderskap, genom att  nyblivna föräldrar nu 

kan göra detta direkt på Skatteverkets hemsida i stället för 

att besöka socialtjänsten.  

 

 

 

Övergripande 
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Effektiv handläggning och transparens 

gentemot den enskilde. Minskad miljöpå-

verkan.  

Efterforska vad utförar-

verksamheterna behö-

ver för tekniska hjälp-

medel framöver för att 

på ett strategiskt sätt 

möta välfärdsutma-

ningarna. 

Arbeta i en förvaltningsövergripande ar-

betsgrupp med representanter från verk-

samheterna som följer området och före-

slår tekniska lösningar.  

Förväntad effekt: 

Större utveckling och involvering av mer 

teknik i verksamheten. Möjliggöra för  

brukare/patienter att klara sig självständigt 

längre i sitt eget boende. 

I stället för en förvaltningsövergripande grupp kring tek-

niska lösningar kommer arbete framåt att ske i arbetsgrup-

per med verksamhetsrepresentanter utifrån specifika frågor. 

Under första tertialet har en sådan arbetsgrupp för digital 

tillsyn genom trygghetskamera startat upp.  

Mobil dokumentation och mobilt arbetssätt är ett viktigt ut-

vecklingsområde inom utförarverksamheterna. Området be-

vakas och hanteras brett i samverkan med verksamhet, IT-

avdelning och leverantörer. Aktiviteter har genomförts vad 

gäller såväl användarperspektiv och teknik som säkerhet 

och avtalsmässiga förutsättningar gentemot privata utfö-

rare.  

Inom funktionsnedsättning har antalet licenser utökats för 

appen Wellbee, en planeringsapp där personal lägger in bil-

der, filmer, påminnelser etc. till brukare. Licenser har även 

delats till ungdomsboendet.  

 

 

Övergripande 
 

Införa Individbaserad 

systematisk uppfölj-

ning (ISU) i  

verksamheten. 

Öka kompetensen inom förvaltningen ge-

nom deltagande i praktisk utbildning i ISU 

där pilot genomförs inom korttidsboende 

för äldre samt i Sveriges kommuner och 

regioners (SKR) projekt SU Kvinnofrid. 

Förväntad effekt: 

En samlad bild över resultat av insatser för 

olika målgrupper. 

Praktisk utbildning har avslutats och uppföljning av kort-

tidsvistelse för perioden november 2021 till mars 2022 har 

genomförts. Aktiviteter för spridning av erfarenheterna 

därifrån samt ytterligare uppföljningar planeras. Projekt 

SU Kvinnofrid fortgår och resultat väntas till hösten, då 

antalet registrerade ärenden antas vara tillräckligt många.  

Verksamhet 

MYHS i 

samverkan med 

verkställighet. 
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Genomföra kompetens-

höjande insatser utifrån 

äldreomsorgslyftet. 

Kompetenshöjning inom demens, psykiatri 

och bemötande, möjlighet för personal att 

läsa utbildningar på yrkeshögskola (YH). 

Om förutsättning ges inom äldreomsorgs-

lyftet även genomföra grundutbildning för 

omvårdnadspersonal. 

Förväntad effekt: 

Ökad kvalitet kring de brukare som har en 

demenssjukdom. Ökad trygghet i omvård-

nadspersonalens yrkesroll vid utmanande 

situationer. 

I verksamhet hemstöd utbildas en grupp inom demensvård. 

I verksamhet äldreboende har fortsatt arbete skett utifrån ut-

bildning i professionellt bemötande och en föreläsning har 

genomförts.  

 

Verksamhet 

äldreboende och 

hemstöd 

 

Ökad brukarmedverkan 

inom äldreboende. 

 

Prova delaktighetsmodellen för att arbeta 

med resultatet av den nationella brukarun-

dersökningen.  

Förväntad effekt: 

Skapa dialog kring förväntningar på verk-

samheten hos brukare och anhöriga (kring 

exempelvis sociala aktiviteter) för att tyd-

liggöra vilka förbättringsområden verk-

samheten behöver fokusera på. 

Resultat av brukarundersökningen väntas i juni.  Verksamhet 

äldreboende 

 

Hitta arbetssätt för mer 

effektiv användning av 

personalresurser utifrån 

brukares behov. 

Följa erfarenheter av IntraPhone inom 

korttiden Trädgårdsgatan 17 samt äldrebo-

endet S:t Olofsgatan 11. Eventuell bred 

implementering inom äldreboende. 

Förväntad effekt: 

Likvärdig kvalitet inom äldreomsorgen  

samt effektiv användning av personalresur-

ser. 

Planering i IntraPhone fortgår på S:t Olofsgatan 11. Kort-

tidsverksamheten har utvecklat sitt arbete med planering 

och loggning vidare. Utvärdering kommer att ske inom kort 

och planeringsverktyget kommer fortsatt användas. Det 

finns nu ett avtal som innebär att planeringsverktyget utan 

ytterligare kostnader för förvaltningen skulle kunna använ-

das av alla utförarverksamheter.  

 

 

Verksamhet 

äldreboende och 

hemstöd. 
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Utforma arbetssätt för 

en professionell kon-

takt som följer bru-

kare/patient genom de  

insatser som denne får 

inom förvaltningen. 

Berörda verksamheter utreder förutsätt-

ningar för att skapa en huvudkontakt 

gentemot förvaltningen som kan hålla 

samman insatser för varje brukare/patient. 

Förväntad effekt: 

Tydlighet kring helheten av de insatser 

som ges, undvika att enskilda bollas runt 

mellan verksamheter och professioner.  

Inga konkreta aktiviteter har skett under första tertialet. Övergripande 
 

 

Kommentar till verksamhetsuppföljning 
Vård- och omsorgsverksamheternas förutsättningar att bedriva verksamhet har un-

der senare tid ställts på sin spets och både medarbetares och chefers villkor har ut-

manats. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har undersökt förutsättningar för 

chefer i kommunal vård och omsorg att utöva sitt uppdrag. I rapport 2021:3 konsta-

teras att chefer inom alla verksamhetsnivåer har komplexa uppdrag och slits ofta 

mellan administrativt arbete, verksamhetsutveckling och kontakt med medarbetare. 

Samtidigt stiger brukares, anhörigas och allmänhetens förväntningar på vården och 

omsorgen och rekryteringsutmaningen ökar. 

Utifrån situationen som beskrivs ovan i kombination med den kommande välfärds-

utmaningen blir det allt viktigare att resursoptimera både vad gäller personal, lokaler 

och arbetssätt. Att säkerställa att rätt insatser utförs vid rätt tidpunkt och av rätt yr-

keskategori med rätt kompetens utifrån givet behov kommer vara av än större vikt i 

framtiden när andelen personer som är i behov av insatser förväntas öka. Därför är 

det av vikt att se över arbetssätt och personalplanering samt tydliggöra vilka ambit-

ionsnivåer som är rimliga utifrån given resurstilldelning. Detta hänger också sam-

man med att ta större steg vad gäller de möjligheter som digitaliseringen ger. I de 

fall välfärdsteknik kan användas bör arbetssätt utvecklas där detta inkorporeras. 

Även verksamheternas miljöpåverkan behöver minska i framtiden. 

Förvaltningen fortsätter arbeta med tillitsbaserad styrning och ledning (TSL). Ett 

arbete pågår i förvaltningen kring att konkretisera vad TSL kan innebära i olika delar 

inom organisationen och för olika funktioner. Samtliga kommunens chefer har haft 

ett utbildningstillfälle och ytterligare ett tillfälle är planerat efter sommaren. Under 

hösten kommer arbetet att fortsätta i de olika verksamheterna och i samarbete med 

HR-avdelningen tas arbetsmaterial fram för kommunen som helhet.  
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Kommunens uppföljningsarbete 

Kommunens uppföljningsarbete  
Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-

samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 

lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 

ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-

kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-

munala organisationen från kommunfullmäktiges vis-

ion till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och re-

sultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och 

analys av resultat. Kommunen har initierat och påbör-

jat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam struk-

tur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsiktigt och 

ska bidra till en ökad samsyn och systematik samt 

skapa förutsättningar för en helhetsbild och ökad del-

aktighet i arbetet. Uppföljning av kommunens fyra 

övergripande mål görs som en samlad bedömning av 

måluppfyllelse och baseras bland annat på nämnder-

nas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för 

indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter 

av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande 

och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen kla-

rar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala 

satsningar har.  

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av 

måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsom-

råden. Kommunen redovisar också viktiga förutsätt-

ningar som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 

kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 

möjliga underlag finns inför kommande beslutspro-

cesser. 

Nämndens uppföljningsarbete 
Nämnden tog under 2021 fram en ny modell för upp-

följningsarbete, vilken grundar sig på dialogbaserad 

uppföljning. Förvaltningens ekonomer och verksam-

hetsutvecklare träffar de olika verksamheternas led-

ningsgrupper tre gånger per år för att ha en nära dia-

log kring verksamhetens progression.  

I samband med att denna modell för uppföljningsar-

bete togs fram skapades även en tydligare visuali-

sering av planerade aktiviteter och uppföljning av 

dessa. Verksamhetsuppföljningen presenteras i en 

matris med aktiviteter vilka följs upp under året uti-

från sin specifika rad. Syftet med detta är att på ett 

snabbt och överskådligt sätt kunna följa utvecklingen 

kopplat till respektive aktivitet i verksamhetsplanen.
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Verksamhetsuppföljning 

 

 

Nämndens verksamhetsuppföljning 
För närvarande råder balans avseende antalet äldre-

boendeplatser. Antalet brukare med hemtjänst har 

minskat något under årets första månader. Den be-

ställda tiden ökade under 2021 men har avtagit under 

2022. Snittet per april dras också ner något eftersom 

februari har färre dagar än övriga månader. 

Antalet SÄBO-platser 2021 inkluderade 16 platser på 

Vilskegården. Dessa ingick inte i verksamhetsplanen 

2022. Antalet är tillagt i budget och prognos i tabellen 

ovan.  

Volym och kvalité 
Ombyggnaden av två avdelningar på Frökindsgården 

pågår och förväntas bli färdigställd enligt plan under 

2022. Platserna minskas med 9, ombyggda lägenheter  

blir därmed större och mer anpassade till dagens krav 

på boende och arbetsmiljö. I samband med öppning 

av de nya lägenheterna på Frökindsgården minskas 

samtidigt 10 platser på Elvagården. 

Förväntad utveckling 
Antalet placeringar inom IFO förväntas fortsatt vara 

högt då det i dagsläget inte finns några indikationer 

på minskat behov.  

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 
UTFALL

2021 

UTFALL 

APRIL 2022 

BUDGET 

2022 

PROGNOS 

2022 

PROGNOS-

AVVK 

Äldreomsorg

Antal brukare hemtjänst/mån*) 769 789 840 800 -40

Antal hemtjänsttimmar/mån*) 23 345 21 725 23 000 21 725 -1 275

Antal SÄBOplatser 374 370 366 366 0

Individ- och familjeomsorg

Antal barnplaceringar/mån*) 60 73 e/t e/t e/t

Antal vuxenplaceringar/mån*) 6 8 e/t e/t e/t

*) Avser ett genomsnitt för perioden
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Personaluppföljning 

 

 

Tabellen nedan visar sjukfrånvaro för samtliga anställda per verksamhetsområde, inklusive anställda med timlön (sjuktimmar 

av tillgänglig ordinarie arbetstid).Inom parentes visas siffrorna för samma period 2021 januari-april. 

Gröna siffror innebär förbättring, röda siffror försämring och svarta ingen större skillnad mot samma period föregående år. 

Avdelning Totalt Kvinnor Män Varav 

över 60 

dgr 

- 29 år 30 – 49 

år 

50 år - 

Förvaltningen totalt 14,0 % 

(11,3) 

14,6 % 

(11,8) 

11,2 % 

(8,6) 

28,7 % 

(30,4) 

12,4 % 

(10,6) 

13,9 % 

(11,4) 

14,8 % 

(11,4) 

Funktionsnedsättning 16,7 % 

(13,0) 

17,9 % 

(13,3) 

13,0 % 

(12,0) 

17,1 % 

(18,9) 

   

Hemstöd 13,5 % 

(9,8) 

14,5 % 

(10,3) 

8,2 % 

(6,3) 

34,2 % 

(25,1) 

   

Myndighet o Hälso- o sjukvård 9,6 % 

(6,3) 

10,3 % 

(6,9) 

5,3 % 

(2,9) 

33,2 % 

(31,0) 

   

Särskilda boenden och resurs 14,4 % 

(13,5) 

14,5 % 

(14,2) 

14,4 % 

(8,0) 

37,5 % 

(42,6) 

   

 

Uppföljning av nämndens 

personalplanering 
En gemensam utmaning är rekrytering av medarbe-

tare inför sommaren. De som söker uppfyller inte 

krav på relevant utbildning, och därmed möjlighet till 

delegation, körkort och i vissa fall tillräckliga språk-

kunskaper. Undantaget är sjuksköterskor, där de 

flesta vakanserna nu är tillsatta och har eller kommer 

att börja jobba inom kort. Även inom rehab är vakan-

ser fyllda. 

Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) har det un-

der en längre tid varit hög omsättning av såväl med-

arbetare som chefer. Flera verksamheter har haft pro-

blem att återbesätta vissa tjänster. 

Frånvaro 
Av Socialförvaltningens medarbetare har 44,6 % 

ingen sjukfrånvaro alls under januari-april 2022 

(50,08 % 2021) och 21,4 % har 1-5 sjukfrånvarodagar 

under januari-april 2022 (23,7 % 2021). 

Siffrorna i tabellen indikerar att sjukfrånvaron är 

högre 2022 är 2021. Det beror på att sjukfrånvaron i 

januari var mycket högre 2022 än 2021, i februari och 

mars låg sjukfrånvaron på samma nivåer som 2021 

och i april till och med lägre än 2021. Diagrammet 

nedan visar dock att sjukfrånvaron för hela förvalt-

ningen fortfarande ligger på högre nivåer än innan 

pandemin (åren 2018 och 2019), även om andelen 

sjukskrivna börjar återgå till samma nivå som tidi-

gare. 

 

 

PERSONALUPPFÖLJNING 
UTFALL

2021 

UTFALL 

APRIL 2022 

BUDGET 

2022 

PROGNOS 

2022 

PROGNOS-

AVVK 

Årsarbetare 1 119,3 1 005,4 1 224,0 1 224,0 0,0

Pensionsavgångar 42,0 14,0 19,0 27,0 8,0

Rekryteringar 180,0 92 e/t e/t e/t

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2022

2018

2019



planeringsförutsättningar 
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Förväntad utveckling 
Det bedöms vara fortsatt svårt att rekrytera behörig 

och kompetent personal till nämndens verksamheter. 

Arbete för att möta denna utmaning sker bland annat 

genom traineeanställningar inom myndighetshand-

läggning, allmän specialistjänstgöring för sjukskö-

terskor och inom ramen för vård- och omsorgscol-

lege.   
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Ekonomiska förutsättningar  

 

 

Nämndens budgetram för år 2022 och 

justeringar 
Justeringar enl. KF §11 avser internhyresföränd-

ringar, ändrade internkostnader för städ samt flytt 

mellan GVO och IFO i samband med omorganisat-

ion och flytten till Ranliden. 

Justeringen i KS §55 avser strategiska utvecklings-

medel. 

Riktade medel i flerårsplan 
Kommunfullmäktige beslutade om 2 000 tkr till för-

stärkning av öppen dagverksamhet med syfte att 

motverka ensamhet bland äldre.  

Medlen har använts för att anställa två aktivitetssam-

ordnare och en IT-fixare. 

Förväntad utveckling 
Inom GVO-ramen förväntas det ekonomiska resulta-

tet för 2022 visa överskott, dock inte i den omfatt-

ning som blev utfallet 2021.  

För verksamheter som har nattpersonal ändras hel-

tidsmåttet från 1 april, vilket innebär en ökad kost-

nad på 2 700 tkr för 2022 och ca 3 600 tkr på årsba-

sis. För 2022 kommer ingen justering av budget för 

denna ökade kostnad att ske. 

Förvaltningen har sökt prestationsbaserade statsbi-

drag för ökad sjuksköterskebemanning och minskat 

antal timanställda. Besked är utlovat under andra 

kvartalet 2022 och om medlen beviljas kommer det 

att innebära ett förbättrat resultat för nämnden som 

helhet. Dessa medel kan användas till och med 2023. 

Kostnaderna för placeringar inom IFO förväntas 

öka, dels på grund av ökade dygnskostnader vid ex-

terna placeringar, dels på volymökningar. Då ut-

vecklingen pekar på en högre andel externa place-

ringar istället för placeringar i egna familjehem kom-

mer även detta medföra ökade kostnader, även om 

volymen skulle vara oförändrad.  

Ekonomiska risker och osäkerheter i 

verksamhetsrapporten 
Stor osäkerhet råder i prognosen för IFO då ingen 

hänsyn tagits till eventuella nya placeringar eller av-

slut i förtid av befintliga placeringar som gäller för 

alla verksamhetsområden.  

Inom LSS finns beslut som inte går att verkställa, då 

nämnden saknar boendeplatser och platser inom dag-

lig verksamhet. Två brukare har väntat längre än ett 

år för att få en boendeplats och därmed löper förvalt-

ningen risk att få vitesföreläggande.  

Arbetet med det nya gruppboendet på Fåraberget har 

dragit ut på tiden på grund av detaljplanearbetet.  

 

 

 

 

  

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr) 
BUDGET

1 JAN 
KF § 11 KS § 55 

BUDGET

30 APR 

Verksamhetsområden

Gemensamt, Vård och omsorg -696 800,0 -2 854,0 0,0 -699 654

Individ- och familjeomsorg -144 200,0 454,0 -500,0 -144 246

SUMMA BUDGET -841 000 -2 400 -500 -843 900
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Ekonomiska rapporter 

per april 2022 

Socialnämnden 
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Ekonomiska rapporter 

Resultatrapport 

 

 

Analys av utfall 22-04 

Statsbidragens utfall per april innehåller 6 500 tkr i 

ersättning för sjuklönekostnader för 4 månader. Inga 

ytterligare sjuklöneersättningar är aviserade från sta-

ten i år. Utfallet under statsbidrag i övrigt avser hittills 

utnyttjade statsbidrag och ersättning från arbetsför-

medlingen i form av bidrag för olika lönebidrag.  

Utfallet för personalkostnader är högre än budget och 

beror i sin helhet på högre sjuklönekostnader. Januari 

och februari i år kostade dubbelt så mycket som mars 

och april. 

Prognos på helår 

Prognosen för intäkter avviker från budget beroende 

på statsbidrag, som inte är budgeterade. Interna intäk-

ter prognosticeras ge ett positivt utfall mot budget, 

men ger också motsvarande avvikelse på internkost-

nadssidan. De interna bokningar som sker avser hy-

ror, städkostnader och fordonskostnader mot tekniska 

nämnden. Internt inom socialförvaltningen  sker bok-

föring av hemtjänst till kommunens egna utförare, er-

sättning för personalkostnader som bekostas av stats-

bidrag, delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser och 

kostnader för insatser inom LSS. 

På kostnadssidan prognosticeras högre verksamhets-

kostnader än budget, framförallt är det placerings-

kostnader som beräknas avvika. Personalkostnader 

beräknas överstiga budget beroende på övertid, sjuk-

löner och ökade introduktionskostnader av vikarier 

samt det ändrade heltidsmåttet för nattpersonal.  
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Verksamhetsrapport  

 

 

Gemensamt, vård och omsorg 
Prognosen för 2022 visar ett överskott på 8 510 tkr. 

Negativa avvikelser från budget prognosticeras i 

dagsläget för hemtjänst av kommunens utförare, de-

legerad HSL, bostadsanpassning och kostnader för 

assistans och personalkostnader inom gruppboende 

LSS.  

Avvikelsen för hemtjänsten förklaras av kostnader i 

samband med sjukfrånvaro och ökade kostnader för 

bilar och drivmedel.  

Det redovisade minuset för sjuksköterskor är helt 

hänförligt till delegerade hälso- och sjukvårdsinsat-

ser, där antalet patienter ökat. Bostadsanpassning är 

alltid svårt att förutspå, prognosen kommer med stor 

sannolikhet att förändras under året.  

Assistansverksamhetens minus är tudelat. Intäkterna 

för ledsagning, SoL- och LSS-assistans bedöms bli 

lägre än budgeterat, men samma belopp redovisas 

också plus på IFO, som är beställare. Assistans enligt 

Socialförsäkringsbalken (SFB) redovisar, i likhet 

med tidigare år, ett minus. Initialt i år har ett ärende 

nekats ersättning från Försäkringskassan på ett bety-

dande belopp. 

Personalkostnaderna inom gruppbostäder påverkas 

av att brukare i större omfattning och av olika anled-

ningar inte deltar i daglig verksamhet, utan stannar 

hemma. 

Positiva avvikelser prognosticeras för förvaltnings-

gemensamma kostnader. Utfallet på föregående års 

kostnader för färdtjänst blev bättre än förväntat, vil-

ket ger ett plus i årets utfall. Ersättning från Omställ-

ningsfonden ger ett plus på utbildningsbudgeten. 

Övriga gemensamma verksamheter som i dagsläget 

visar överskott är medel avsatta för verksamhetspro-

jekt, kapitalkostnader och uppstart av gemensamt 

VERKSAMHETSRAPPORT (tkr) 
UTFALL

2021-04 

UTFALL

2022-04 

BUDGET 

2022 

PROGNOS

 2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Gemensamt, Vård och omsorg

Särskilda boenden för äldre -67 349 -62 514 -201 648 -200 202 1 446

Hemtjänst Biståndsenheten -21 253 -26 149 -90 195 -88 970 1 225

Hemtjänst kommunens utförare -9 646 -1 568 0 -1 050 -1 050

Boendestöd -3 096 -2 795 -10 165 -9 079 1 086

Larm- och nattpatrull samt dagverksamhet -8 298 -8 996 -29 048 -29 010 38

Resursverksamhet -903 -628 -2 977 -2 696 281

Sjuksköterskor -17 142 -17 890 -58 966 -60 226 -1 260

Rehabenheten, hjälpmedel -4 764 -4 901 -18 551 -16 508 2 043

Bostadsanpassning -811 -918 -2 475 -3 501 -1 026

Funktionsnedsättning - Assistans -10 585 -10 159 -37 599 -41 146 -3 547

Funktionsnedsättning - LSS Gruppboende -22 077 -20 668 -67 729 -69 347 -1 618

Funktionsnedsättning övrigt -24 974 -26 290 -83 156 -81 411 1 745

Förvaltningsgemensamt -3 365 -7 660 -42 845 -34 793 8 052

Nämnd, Biståndsavd, administration, chefer -14 115 -16 630 -54 300 -53 205 1 095

Summa Gemensamt, Vård och omsorg -208 377 -207 766 -699 654 -691 144 8 510

Individ- och familjeomsorgen

Personal- och övriga kostnader -17 697 -12 067 -43 432 -39 847 3 585

Verksamhetskostnader Barn -15 793 -19 195 -33 757 -58 848 -25 091

Verksamhetskostnader Vuxna -2 404 -4 048 -3 055 -6 398 -3 343

Verksamhetskostnader LSS -8 523 -7 694 -28 734 -25 466 3 268

Verksamhetskostnader Socialpsyk -1 454 -838 -3 698 -2 509 1 189

Verksamhetskostnader Våld i nära relationer -974 -976 -2 295 -2 278 17

Verksamhetskostnader Ekonomi -13 678 0 0 0 0

Insatser riktade mot familjer och vuxna -5 503 -5 274 -16 753 -16 232 521

Insatser riktade mot ungdomar -2 899 -3 912 -12 522 -12 270 252

Ensamkommande barn 968 851 0 0 0

Summa Individ- och familjeomsorg -67 957 -53 153 -144 246 -163 848 -19 602

ENHETENS RESULTAT -276 334     -260 919     -843 900     -854 992     -11 092     
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kontor på Ranliden. Partiella vakanser för chefer, be-

roende på avgångar och tjänstledigheter, beräknas ge 

ett överskott vid årets slut. 

Individ- och familjeomsorgen 
IFOs prognos för 2022 visar på ett underskott på 

19 602 tkr jämfört med budget. Personalkostnader 

och övriga kostnader lämnar ett överskott enligt pro-

gnosen. Detta på grund av vakanta tjänster och utlå-

nad personal. 

Barn- och ungdomsenhetens förväntas lämna ett 

stort underskott för året. Detta beror på ett ökat antal 

kostsamma placeringar. I januari 2019 var det totalt 

44 barn och unga som var placerade. I april 2022 är 

motsvarande siffra 71 stycken. Förutom att antalet 

placeringar gått upp kraftigt under de senaste åren 

har även kostnaderna för placeringarna ökat mar-

kant.  

Under hela 2019 var det i snitt 50 stycken barn och 

unga som var placerade. Därav 29 stycken (58,63%) 

i egna familjehem, vilket är en kostnadseffektiv pla-

ceringsform. Under 2020 var snittantalet 55 stycken 

därav 35 stycken (63,37%) placerade i egna familje-

hem. Detta ledde till att kostnaderna för placeringar 

gick ner under 2020 jämfört med 2019. Ett kostsamt 

ärende avslutades i början av 2020 som även det på-

verkade ekonomin positivt. Under 2021 var snittan-

talet 60 stycken därav 32 stycken (53,62%) i egna 

familjehem. Kostnadsökningen mellan 2020 och 

2021 hamnade på nästan 16 miljoner kronor och 

detta beror på att en stor andel av nya placeringar har 

varit kostsamma placeringar på hem för vård och bo-

ende (HVB). Under första tertialet 2022 har snittet 

ökat ytterligare till 73 stycken placeringar därav 36 

stycken (49,32%) i egna familjehem.  

Verksamhetskostnader för vuxna visar på ett under-

skott även för 2022. Antalet placeringar i snitt har 

gått från 6 stycken 2019, 3 stycken 2020, 6 stycken 

2021 och för det första tertialet 2022 ligger snittsiff-

ran på 8 stycken. Kostnaderna ökade kraftigt under 

2021 jämfört med 2020. Detta till följd av många 

placeringar enligt LVM som är väldigt kostsamma. 

Under första tertialet 2022 har antalet placeringar 

ökat ytterligare. Detta kan vara en följd av att vuxen-

boendets verksamhet pausats mellan mars och au-

gusti. 

Prognosen  för LSS-verksamheten visar på ett över-

skott för  året.  Detta på grund av att flera kostsamma 

ärenden har upphört antingen på grund av att brukare 

har avlidit eller att brukare har fått beviljade insatser 

enligt SFB via Försäkringskassan. Detta medför att 

kommunens kostnader minskar.  

Verksamhetskostnader för socialpsykiatrin visar på 

ett överskott jämfört med budget. I dagsläget finns 

en extern placering som ryms inom budgeterade me-

del. Dock finns det en farhåga att det kommer till-

komma placeringar under året vilket sannolikt kom-

mer resultera i att budgeterade medel inte kommer 

räcka till.   

Kostnaderna för våld i nära relationer är svårt att pro-

gnosticera, då det är många placeringar som är kort-

variga och svåra att förutse kostnader för. Dock är 

det nu flera typer av ärenden som hanteras inom 

verksamheten, såsom brottsoffer som behöver 

skyddsplaceringar.  

Insatser riktade mot familjer och vuxna innefattar 

kostnader för vuxenboendet, behandlingsteam, Fa-

miljecentralen samt Ällagatans förebyggande team. 

Prognosen för enheten visar på ett överskott för året, 

detta på grund av att viss personal är utlånad till 

andra verksamheter samt att vuxenboendets verk-

samhet tillfälligt pausats och inga semestervikarier 

behöver tillsättas. 

Kostnader för insatser riktade mot ungdomar avser 

ungdomsboendet, behandlingsteam, ungdomsmot-

tagningen samt fältsekreterarna. Verksamheten visar 

på att budgeterade medel kommer räcka för året.  

Prognosen för ensamkommande barn visar i dagslä-

get på noll. Antalet barn har minskat kraftigt de sen-

aste åren och de barn som Falköping har kvar i sin 

verksamhet är alla placerade i familjehem, vilket är 

en kostnadseffektiv placeringsform.  
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Investeringsrapport 

 

 

Årets investeringar består per 2022-04 av möbler och 

IT-utrustning. För upprustning av inom- och utom-

husmiljö kommer statsbidrag att användas, varför ut-

fallet på helår kommer att visa ett stort plus mot bud-

get. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INVESTERINGRAPPORT (tkr) 
BUDGET 

2022 

UTFALL

2022-04 

PROGNOS 

2022 

PROGNOS-

AVVIK. 

Investeringar

Inventarier 4 200 359 1 000 -3 200

Övrigt 0

Summa Investeringar 4 200 359 1 000 -3 200
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2022 

Kommunfullmäktige har inte givit några uppdrag till 

socialnämnden för 2022.  
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Sammanfattning av verksamhetsrapporten

Sammanfattning av verksamhetsrapport 
Verksamhetsrapporten visar att nämnden under 

första tertialet 2022 har påbörjat en progression i de 

flesta av de aktiviteter som prioriterats i verksam-

hetsplaneringen. Dock har pandemin haft en fortsatt 

påverkan under perioden.  

Nämnden har dock ett flertal utmaningar att möta, 

såsom ökat antal placeringar, svårigheter att rekry-

tera behörig och kompetent personal och svårigheter 

att verkställa beslut inom LSS.  

Eventuella åtgärder för att nå balans 
Ett intensivt utvecklingsarbete pågår för att arbeta 

fram fler hemmaplanslösningar vad gäller barn som 

riskerar att placeras utanför det egna hemmet. Som 

allt utvecklingsarbete tar det dock tid att skapa insat-

ser som får förväntad effekt. Genom tät samverkan 

med andra förvaltningar kan förutsättningar skapas 

för ett koncept som sannolikt kan ge effekt på längre 

sikt. Ytterligare information om åtgärder återfinns i 

individ- och familjeomsorgens handlingsplan för 

tertial 1.  
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Plan för beredskap och ledning vid krissituationer och 
extraordinära händelser inom socialförvaltningen 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden antar Plan för beredskap och ledning vid krissituationer 

och extraordinära händelser inom socialförvaltningen. 

2 Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra mindre 

revideringar i planen, som inte innebär en ändring av ansvar eller 

arbetssätt.        

Bakgrund 

I samband med Rysslands invasion av Ukraina 2022-02-24 aktualiserades 

frågan om att Socialnämndens plan för beredskap och ledning vid 

krissituationer behövde uppdateras. Den senaste planen antogs av 

Socialnämnden 2017.  

2019 antog kommunstyrelsen en Risk- och sårbarhetsanalys för Falköpings 

kommun för tidsperioden 2019-2022. Risk- och sårbarhetsanalysen 

sårbarheter i kommunens verksamhet och ska sedan kompletteras med planer 

för respektive nämnd. En ny risk- och sårbarhetsanalys kommer att 

genomföras 2023. Det betyder att en ny uppdatering av nämndens plan för 

beredskap och ledning vid krissituationer behöver uppdateras på nytt under 

2023. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen konstaterar att nämndens nuvarande plan för beredskap och 

ledning vid krissituationer är inaktuell. Det innehåller t ex en gammal 

organisationsskiss samt en inaktuell telefonlista till förvaltningen 

ledningsgrupp. Listan över äldreboenden och gruppboenden som har uttag 

för reservkraft behöver också kompletteras. Planen behöver också anpassas 

till kommunens nuvarande grafiska profil. 

Eftersom en ny Risk- och sårbarhetsanalys för kommunen kommer att 

genomföras under 2023 har förvaltningen gjort bedömningen att en större 

revidering av planen för beredskap och ledning vid krissituationer och 

extraordinära händelser inte ska genomföras i dagsläget, då en nu revidering 

sannolikt behöver genomföras inom ett år. 
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Förvaltningen föreslår också att förvaltningen får i uppdrag att genomföra 

mindre justeringar i planen, likt den ändringar som genomförs här, kan göras 

av förvaltningen utan att planen lyfts till nämnden. Det gäller dock inte 

ändringar som innebär en förändrad ansvarsfördelning eller förändrat 

arbetssätt. Då ska planen även fortsättningsvis antas av nämnden.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2021-05-05 

 Förslag – Plan för beredskap och ledningvid krissitutioner och 

extraordinära händelser inom socialförvaltningen       

Beslutet ska skickas till 

Eva Olofsson, biträdande socialchef 

 

 

 

Eva Olofsson 

Biträdande socialchef 
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Plan för beredskap och ledning vid krissituationer och 
extraordinära händelser inom socialförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Socialnämnden föreslås anta Plan för beredskap och ledning vid 

krissituationer och extraordinära händelser inom socialförvaltningen. 

2 Socialnämnden föreslås ge förvaltningen i uppdrag att genomföra mindre 

revideringar i planen, som inte innebär en ändring av ansvar eller 

arbetssätt.       

Bakgrund 

I samband med Rysslands invasion av Ukraina 2022-02-24 aktualiserades 

frågan om att socialnämndens plan för beredskap och ledning vid 

krissituationer behövde uppdateras. Den senaste planen antogs av 

socialnämnden 2017.  

2019 antog kommunstyrelsen en Risk- och sårbarhetsanalys för Falköpings 

kommun för tidsperioden 2019-2022. Risk- och sårbarhetsanalysen 

sårbarheter i kommunens verksamhet och ska sedan kompletteras med planer 

för respektive nämnd. En ny risk- och sårbarhetsanalys kommer att 

genomföras 2023. Det betyder att en ny uppdatering av nämndens plan för 

beredskap och ledning vid krissituationer behöver uppdateras på nytt under 

2023. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen konstaterar att nämndens nuvarande plan för beredskap och 

ledning vid krissituationer är inaktuell. Det innehåller t ex en gammal 

organisationsskiss samt en inaktuell telefonlista till förvaltningen 

ledningsgrupp. Listan över äldreboenden och gruppboenden som har uttag 

för reservkraft behöver också kompletteras. Planen behöver också anpassas 

till kommunens nuvarande grafiska profil. 

Eftersom en ny Risk- och sårbarhetsanalys för kommunen kommer att 

genomföras under 2023 har förvaltningen gjort bedömningen att en större 

revidering av planen för beredskap och ledning vid krissituationer och 

extraordinära händelser inte ska genomföras i dagsläget, då en nu revidering 

sannolikt behöver genomföras inom ett år. 

Förvaltningen föreslår också att förvaltningen får i uppdrag att genomföra 

mindre justeringar i planen, likt den ändringar som genomförs här, kan göras 

av förvaltningen utan att planen lyfts till nämnden. Det gäller dock inte 

ändringar som innebär en förändrad ansvarsfördelning eller förändrat 

arbetssätt. Då ska planen även fortsättningsvis antas av nämnden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2021-05-05 

Checklista barnkonventionen 
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1. Inledning och bakgrund  
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap = LEH  

Ledningsplanen ska ge vägledning och ramar för att åstadkomma gemensam inriktning och 
samordning av kommunens verksamheter, resurser och kommunikation vid 
samhällsstörningar och extraordinär händelse.  

I enlighet med ledningsplan ska varje nämnd inom kommunen fastställa en egen plan för 
hantering av krissituationer och extra ordinära händelser.  

Socialförvaltningen skall fullgöra uppgifterna enligt gällande lagstiftning. Dock skall 
omsorgen om äldre, funktionsnedsatta och barn prioriteras liksom möjligheterna att ta emot 
hjälpsökande.   

Syftet med detta dokument är att specificera ansvar, roller och uppgifter för de funktioner 
som ingår i socialnämndens organisation för att hantera särskilda och extraordinära 
händelser. 

1.1 Fastställande och revidering  
Denna plan fastställs av socialnämnden.  

Förvaltningschefen ansvarar, enligt ledningsplanen, för årlig revidering och uppdatering av 
larmlistor och förvaltningens plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära 
händelser.   

  

2. Tillämpningsområde och definitioner  
2.1 Tillämpningsområde   
  
De områden som speciellt prioriteras inom socialförvaltningen är omsorgen om äldre, 
funktionsnedsatta och barn. Likaså möjligheterna att ta emot hjälpsökande.  

Denna plan avser följande situationer.  

A. Krissituationer inom ett verksamhetsområde inom socialförvaltningen där den 
egna enheten inte kan lösa situationen på egen hand.  

B. Krissituationer inom socialförvaltningen där det egna verksamhetsområdet inte 
kan lösa situationen på egen hand.  

C. En extra ordinär händelse där socialnämnden/socialförvaltningen inte kan lösa 
händelsen på egen hand.  

  
Socialnämnden ska följa Ledningsplanen för samhällsstörningar och extraordinära 
händelser.  I huvudsak innebär det att socialnämnden har ansvaret för att både planera för 
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att den vardagliga verksamhet som bedrivs och samtidigt ha en förmåga att klara kriser 
och extra ordinära händelser.  

Socialförvaltningens krisberedskap ska utgå från den ordinarie verksamhetens krav på 
säkerhet och uthållighet.   

  
2.2 Krissituation och extra ordinär händelse  
Kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och hotar 
grundläggande värden och funktioner. En kris är oväntad, utanför det vanliga och 
vardagliga och att lösa krisen kräver samordnade åtgärder från flera aktörer. När 
belastningen är så hög att normala kvalitetskrav trots adekvata åtgärder inte längre kan 
upprätthållas kan det övergå till att bli en katastrof.  

Med en extra ordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.  (1 
kap. § 4 2006:544 LEH).   

Ibland används samlingstermen allvarlig händelse för händelser som är så omfattande eller 
allvarliga att resurser måste organiseras, ledas och användas på ett särskilt sätt.   

Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Ordföranden i krisledningsnämnden, kommunstyrelsens ordförande, bedömer när en 
extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i sådana fall 
att så skall ske.  (2 kap. § 3 2006:544 LEH)  

I kommunens Risk- och sårbarhetsanalys beskrivs identifierade sårbarheter och brister i 
krisberedskap inom kommunen och dess geografiska område:  

- Personal  
- Framkomlighet på vägar  
- Lokaler  
- El  
- Vatten och avlopp  
- Telefoni  
- Fordon/drivmedel  

 
 
 
2.3 Intern kommunikation  
Förvaltningschef ska hålla kommunledningen informerad om, hur förvaltningens egen 
verksamhet påverkas av en händelse och olika åtgärder som genomförs och planeras. 
Informationsansvarig ansvarar även för att säkerställa intern information.  
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2.4 Socialnämndens ansvar   
Socialnämnden ansvarar för krissituationer i den egna verksamheten fram till att det 
beslutas om att ansvaret övergår till krisledningsnämnden och kommunledningen genom 
att det övergår i en extra ordinär händelse. (se Ledningsplan)  

Varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom sitt område. Enligt socialtjänstlagen har 
kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen, oavsett om de bor där 
eller inte, får den hjälp och det stöd de behöver.  

Enligt 3 kap 1 § Socialtjänstlagen hör det till socialtjänstens uppgifter att svara för omsorg 
och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till 
familjer och enskilda som behöver det.   

2.5 Planens ikraftträdande  
Denna förvaltningsplan gäller fram till dess att krisledningsnämndens ordförande eller 
dennes ersättare gjort bedömningen att en extraordinär händelse föreligger.   

   
2.6 Prioriterad verksamhet, lägsta acceptabla servicenivå   
Socialnämndens verksamhetsområde innehåller i huvudsak samhällsviktig verksamhet och 
tillhör enligt ledningsplanen det högst prioriterade vid en extra ordinär händelse. Det 
innebär att den ordinarie verksamheten i alla dess delar bibehålles samtidigt som 
tillkommande behov på grund av händelsen ska mötas. Beroende på händelsens art kan 
viss mindre rådgivande verksamhet tillfälligt upphöra eller minskas ned för att stärka upp 
inom områden där det behövs mer resurser.   

Vid en krissituation eller extra ordinär händelse är det troligt att socialnämndens 
verksamhetsområde kan komma att utökas. Därför är det viktigt att beakta följande.  

• Hur socialtjänsten får kännedom om och kommer i kontakt med de personer som i 
vanliga fall inte får stöd av socialtjänsten men som kan komma att behöva stöd.  

  
• Hur behovet förändras för dem som är beroende av socialtjänstens insatser i sitt 

dagliga liv.  
  
Enligt kommunens övergripande mål vid en extra ordinär händelse ska medborgarnas 
grundläggande behov tillgodoses. Socialnämnden ska tillgodose en skälig levnadsnivå för 
de som behöver det.   

  
I socialtjänstens ledningsansvar ingår det att ge befogenhet så att befintliga resurser kan 
omprioriteras i förhållande till de behov som uppstår. I samband med en krissituation eller 
en extra ordinär händelse kan det bli frågan om att förändra och anpassa ambitionsnivån 
utifrån den aktuella händelsen. Bistånd kan få ges på annat sätt eller på annat ställe men på 
en levnadsnivå som är skälig i förhållande till situationen.  
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3. Organisation  
  

 

 

3.1 Socialnämndens organisation   
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3.2 Socialförvaltningens krisledningsorganisation  
  

 
Förvaltningschefen   

- ingår i kommunens krisledningsgrupp vid särskilda/extraordinära händelser.   
- ansvarar för att organisera socialförvaltningens interna ledning vid en 

särskild/extraordinär händelse.   
- är sammankallande till förvaltningens krisledningsgrupp.  
- ska hålla kommunledningen informerad om hur den egna verksamheten påverkas 

av en händelse och vilka åtgärder som genomförs och planeras.  
  
Socialförvaltningens ledningsgrupp, SLG, (Bilaga 1) ansvarar för att ge styrning och 
fastställa rutiner ur ett ledningsperspektiv.   

Varje avdelning ansvarar för att det finns aktuella Åtgärdsplaner med åtgärdslistor på 
enheterna. Här ingår bemanningsplanering och personallistor.  

POSOM = Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor   

Avdelningsnivå  Förvaltningsnivå    Kommunnivå  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ledningsgrupp för  
avdelning  
äldreboende  

SLG –  
Socialförvaltningens  
ledningsgrupp  

Stabs- och  
stödfunktioner  

Ledningsgrupp för  
avdelning  
hemtjänst  

Ledningsgrupp för  
avdelning  
funktionsnedsättning   
   

Ledningsgrupp för  
Gemensamma  
avdelningen  

Ledningsgrupp för  
avdelning IFO  

  
Kommunens  
krisledning  

Information vid   
kriser och   extra- 
ordinära   händelser   

POSOM Ledning   
vid psykosocialt   
omhändertagan de  

Socialförvaltningens   
ansvarsområde  

Extraordinär  
händelse  

Kommunledningens  
ansvarsområde  
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Det finns en särskild utarbetad beskrivning av arbetssättet för denna organisation.  

3.2.1 Krissituationer där den egna enheten inte kan lösa situationen på egen 
hand 
Avdelningschefen eller dennes ersättare för det område där krissituationen uppstått 
sammankallar sin ledningsgrupp med enhetschefer och beslutar om de åtgärder som ska 
vidtas. Vid allvarliga händelser ska ledningsgruppen samlas. Varje område ska tillse att 
det finns aktuell larmlista och tillgång till lokal för samling. (Åtgärdsplanen)  

3.2.2 Krissituationer där det egna verksamhetsområdet inte kan lösa 
situationen på egen hand 
Förvaltningschefen eller dennes ersättare sammankallar förvaltningens ledningsgrupp med 
avdelningschefer och beslutar om de åtgärder som ska vidtas. Vid allvarliga händelser ska 
ledningsgruppen samlas. Varje område ska tillse att det finns aktuell larmlista 
(Åtgärdsplanen). Ledningsgruppen disponerar Bjurumsrummet i Falköpings  

stadshus. Ledningsgruppen utgör tillsammans med stabs- och stödfunktioner 
förvaltningens krisledning.  
  
3.2.3 En extra ordinär händelse där socialnämnden/socialförvaltningen inte 
kan lösa händelsen på egen hand  
Förvaltningschefen eller dennes ersättare ingår vid en extra ordinär händelse i kommunens 
övergripande krisledningsstab. Förvaltningschefen eller dennes ersättare sammankallar 
socialförvaltningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen ska vara samlad. Ledningsgruppen 
disponerar Bjurumsrummet i Falköpings stadshus. Ledningsgruppen utgör tillsammans 
med stabs- och stödfunktioner förvaltningens krisledningsstab.  

3.3 Stabs- och stödfunktioner  
Beroende på krissituation och händelsens art kan förvaltningschefen disponera stabs- och 
stödfunktioner till förvaltningens krisledning. Det kan avse följande funktioner.  

Från den förvaltningsgemensamma administrationen:  

• Beredskapssamordnare och dennes ersättare (vilka även ingår i den 
övergripande krisledningsorganisationen),  

• Förvaltningens informationsansvarig   
• Sekreterare för mötesanteckningar utses på plats  
• Bidrag med personal till den Förstärkta växelfunktionen, vilken disponeras av 

kommunens kommunikationsavdelning  • Kontaktperson mot data/telefoni   
• Specialkompetens/särskilt ansvar, t.ex. medicinska ansvarig sjuksköterska  
• Resurser för planering, ekonomi och uppföljning   

  
Från förvaltningens verksamhetsområden.  

• Resurspersoner som kallas in för att tillföra kunskap och kompetens beroende 
på händelsens art.  
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3.4 Ledningsgenomgång   
Ledningsgenomgång ger krisledningsorganisationen information om läget och övrigt 
beslutsunderlag. Därtill är det underlag till överlämnande till nästa arbetslag om händelsen 
blir långvarig, eller t.ex. att en krissituation i förvaltningen övergår till en extra ordinär 
händelse.   

Så fort det sker en samling med ledningsgrupp enligt denna plan ska en dagordning följas 
och löpande anteckningar föras ( Bilaga 2 och 3). Avdelningschef eller förvaltningschef 
ansvarar för dagordning och anteckningar.  

Det åligger alla medarbetare att informera/meddela misstanke om eller förändring i en 
krissituation respektive extra ordinär händelse till närmaste chef, uppåt i organisationen.  

3.5 Samband och information till och från andra verksamheter   
  

I den ordinarie verksamheten är socialförvaltningen i många fall beroende av insatser från 
andra verksamheter. Inom kommunen gäller det främst följande områden.  

• Barnomsorg  
• Matproduktion till äldre- och handikappomsorg  
• Ökad matproduktion p.g.a. fler hjälpsökande  
• Fastighetsförvaltning. Försörjning av el, vatten, avlopp och sophantering  
• Underhåll och utforsling av mobila elverk till prioriterade byggnader  
• Transportservice, genom att tillgå fungerande fordon och drivmedel, och vid 

mycket besvärligt väder kunna tillkalla hjälp med räddningsfordon  
  
Vid en krissituation eller extra ordinär händelse är det av yttersta betydelse att 
socialnämnden erhåller insatser från andra kommunala nämnder och bolag inklusive 
deras förvaltningsorganisation för att tillhandhålla en grundläggande försörjning. 
Socialnämnden är helt beroende av att detta fungerar för att nämnden ska kunna 
tillgodose övriga grundläggande behov.  

3.6 Externa utförare   
Externa utförare ska i händelse av särskild/extraordinär händelse ha förberedda rutiner och 
dokumenterade riktlinjer, planer, checklistor etc för hur de ska hantera situationen. 
Utföraren ska vid behov från kommunen biträda vid upprättandet av kommunal 
krisberedskapsplan för äldre- och handikappomsorgen samt medverka i andra 
krisberedskapsförberedelser för verksamheten. I händelse av särskild/extraordinär 
händelse ska utföraren vid behov samordna sin verksamhet med den kommunala äldre- 
och handikappomsorgen.  

3.7 Utbildningar och övning    
Övningar ska ske i såväl seminarieform som tillämpade övningar med motspel. 
Prioriterade områden för övning är bland annat samverkan genom händelsegrupper lokal 
och regional, civilt försvar och störning i el och IT-försörjningen. Under 2016 genomför 
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kommunen och räddningstjänsten en särskild satsning på förmåga att samverka samt att 
producera och dela information och lägesbilder med andra aktörer  

Kommunens ledningsfunktioner har kontinuerligt övat och lagt en bra grund för att 
hantera en extraordinär händelse. För att upprätthålla nivån och förmågan ska följande 
verksamheter övas under mandatperioden 2015-2018:  

• Samverkansövning mellan räddningstjänsten och kommunledning samt andra 
externa aktörer  

• kommunledning – krisledningsnämnd och krisledningsgrupp  
• Förvaltningsledningsgrupper  
• Kommunikationsfunktionen  
• vissa enheter/avdelningar efter behov  
• Kommunens bolag avgör vilken slags utbildningar som krävs inom respektive 

område.  
 

På initiativ av förvaltningschefen kan utbildning/övning genomföras inom förvaltningens 
krisledningsorganisation, på motsvarande sätt som för den övergripande krisledningen.  
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4. Verksamhet, åtgärder och beslut i 
verksamheten   
  
Socialnämndens och socialförvaltningens mål vid en krissituation eller extra ordinär 
händelse är att tillgodose människors grundläggande behov och i oförminskad eller om så 
krävs utökad omfattning svara för insatser inom nämndens verksamhetsområde.   

4.1 Personal  
Vid personalplaneringen inför en extra ordinär händelse är det viktigt att beakta följande 
alternativa möjligheter. (Åtgärdsplanen)  

• Ledig personal kallas in, liksom de vikarier som brukar användas  
• Samplanering med resursverksamheten 
• Deltidsanställda ökar sin sysselsättning  
• Anställda arbetar övertid  
• Närstående som är villiga att hjälpa till anlitas  
• Samordning av vårdbehövande/vårdenheter sker  
• Prioritering mellan olika insatser och uppgifter sker  

4.2 Lokaler  
Vid lokalplanering inför en extra ordinär händelse är det viktigt att ha tillgång till extra 
lokalresurser, t.ex. då vissa personer inte längre klarar ett ordinärt boende. Det kan handla 
om att beakta följande möjligheter.  

• Platser i särskilt boende kan behöva utökas   
• Beläggning får ske vid korttidsboenden och andra tillgängliga utrymmen    

  
Varje äldreboende/gruppboende ska ha ett utrymme där utrustning för kriser förvaras. 
Utrustningen ska bestå av filtar, värmeljus, ficklampor, batterier, vattendunkar, 
värmeelement mm (Bilaga 5 och Åtgärdsplanen)  

Socialnämnden ansvarar för kommunens åtagande att kunna ta emot hjälpsökande 
människor.  
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5. Återgång till ordinarie förhållanden  
  
Krisledningsnämnden avgör när extraordinär händelse/allvarlig händelse ska anses som 
avslutad och kommunen återgår till ordinarie organisation och verksamhet. 
Kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan också avgöra när extraordinär 
händelse/allvarlig händelse ska anses som avslutad.   

Inom socialförvaltningen avgör förvaltningschefen eller dennes ersättare när en 
krissituation ska anses om avslutad och förvaltningen återgår till ordinarie organisation 
och verksamhet.  

 

5.2 Återkoppling, erfarenheter, rapport  
De som har deltagit i händelsen ska efter avslutad händelse beredas möjlighet till samlad 
genomgång av händelsen samt, om behov finns, erbjudas krishjälp.   

Återkoppling och redovisning av aktuell händelse kan även behöva ske till verksamheter 
som inte varit direkt berörda. Vid extra ordinär händelse/allvarlig händelse eller 
omfattande krissituation inom förvaltningen ska återrapportering ske till socialnämnden.  
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Bilaga 1. Socialförvaltningens ledningsgrupp = SLG  
 

Namn Befattning Telefo
n 

Mobiltelefo
n 

Mejladress 

Magnus 
Schedin 

Socialchef 0515-88 
53 36 

0706-42 35 
92 

magnus.schedin@falkoping.se 

Eva 
Olofsson 

Biträdande 
socialchef 

0515-88 
53 46 

0722-45 16 
71 

eva.olofsson@falkoping.se 

Elisabeth 
Andersso
n 

Verksamhetschef 
Myndighet och 
Hälso- och sjukvård 

0515-88 
52 03 

0730-81 29 
15 

elisabeth.andersson@falkoping.s
e 

John 
Wallberg 

Verksamhetschef 
Funktionsnedsättnin
g 

0515-88 
51 47 

0706-74 50 
75 

john.wallberg@falkoping.se 

Marie 
Gustafson 

Verksamhetschef 
Äldreboende 

0515-88 
55 55 

0702-69 73 
95 

marie.gustafson@falkoping.se 

Ulf 
Johansson 

Verksamhetschef 
Hemstöd 

0515-88 
52 52 

0732-70 48 
90 

ulf.johansson@falkoping.se 
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Bilaga 2. Dagordning för krisledningssammanträde  
  
Datum: __________________________  

  
Lokal: _______________________________________________________________  

  
Närvarande: (Namn/befattning/ansvarsområde)  

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

   
1. Beskrivning av händelsen och läget i stort  
  
2. Omedelbara åtgärder p.g.a. händelsen  
  
3. Kritiska verksamheter och funktioner  
  
4. Personalläget. Inringning, schemaläggning, förstärkning  
  
5. Behov av stöd från annan verksamhet  
  
6. Vem gör vad? Ansvar för åtgärder. Genomförande. Tidsram. Återrapportering.  
  
7. Sammanfattning av det som beslutats hittills  
  
8. Ev. . behov av åtgärder längre fram, förberedelser, om-händelser/alternativlösningar  
  
9. Bestäm vad som ska rapporteras till närmaste chef/krisledning  
  
10. Bestäm om det behöver informeras till allmänhet/media, i så fall om vad och vem som 

gör det.  
  
11. Tid och plats för nästa ledningssammanträde  
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Bilaga 3. Dagbok vid krisledningssammanträde          
   
Blad nr: ______  

  
Händelse: ________________________________________________ Datum: 
___________  

  
Tid  Ärende  
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Bilaga 4. Reservkraftförteckning särskilt boende  
  
Från Reservkraftsförteckning särskilt boende 2016, och  
från Reservkraftprover 2014/2015  
  
Boende  
Äldreboende  

Uttag 
finns för 
aggregat  

Provat 
2015-16  

Prio  Status  

  
Trädgårdsgatan 17 
korttidsvistelse  

  
X  

  
X  

  
1  
  

Den mobila reservkraften klarar 
av att förse boendet med 
anslutande lokaler med alla 
normala funktioner   

  
Stenstorp  
  

  
X  

  
X  

  
1  

Det fasta reservkraftaggregatet 
klarar hela köket, äldreboende, 
vårdcentral, tandvården och 
apotekets normala funktioner 
(kök, äldreboende, vårdcentral, 
apotek, tandläkare)  

  
Floby  

  
X  

  
X  

  
1  

Den mobila reservkraften är 
kopplad så att den bara betjänar 
korridorbelysning och några 
vägguttag per avdelning, ej kök 
eller ventilation. Detta medför att 
bara bråkdelar av verksamheten 
förses med ström.  

  
Elvagården  

  
X  

  
X  

  
1  

Den mobila reservkraften klarar 
av att förse alla normala 
funktioner eller köket med 
elström, ej båda samtidigt. Kökets 
kapacitet är vid reservkraftsdrift 
begränsad.  

Katarinagården  X  X  1  -”-  
Frökindsgården  X  X  1  -”-  
Bergsliden 1  X  -  1  -”-  
Trätorget 1  X  -  1  -”-  
St. Olofsgatan 11  X  -  1  -”-  
Tåstorps 
demenscentrum 

  
X  

    
1  

  

 
Boende  
LSS-boende  

Uttag 
finns för 
aggregat  

Provat 
2015-16  

Prio  Status  
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Vilskegården  

  
X  

 -    
1  

Fastigheten ägs ej av  
Fastighetsförvaltningen och har ej 
testats.   

  
Näregården  

  
X  

 
-  

  
2  

Fastigheten ägs ej av  
Fastighetsförvaltningen och har ej 
testat.  

  
Snälltågsgatan 15  

  
X  

  
X  

  
2  

Den mobila reservkraften klarar 
av att förse boendenas alla 
normala funktioner  

Fridhem  X  X  1   -  ” –   
Här finns även djur i en fastighet  

Rangatan 13  X  X  1  -”-  
Prästgårdsgatan 14  X  X  2  -”-  
Marknadsgatan 2  
korttidsboende  
  

 -        

Petter Ryttnings väg 6  -      Fastigheten ägs ej av  
Fastighetsförvaltningen  

Danska vägen 64  -      -”-  
Per Andersgatan 5  -      -”-  
Mössebergsgatan  -      -”-  
Olof Andersgatan 4  -      -”-  
Sveavägen 11A   -    3  -”-  
Trädgården  -        
Trädgårdsgatan 21 B   

X  
 

    - 
  

1  
Fastigheten ägs ej av  
Fastighetsförvaltningen och har ej 
testats.   

 Dotorpsgatan -       

 
Boende  
Socialpsykiatri  

        

  
Kapellgatan Floby  

  
X  

    Fastigheten ägs ej av  
Fastighetsförvaltningen  

Warenbergsgatan 23  -    2  -”-  
  
Administrativa 
byggnader 

        

  
Ranliden  

  
X  

  
X  

  
1  

Den mobila reservkraften förser 
halva boendet med ström. 
Resterande avdelningar förblir 
utan.  
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Bilaga 5. Beslut om att sätta in reservkraftverk   
  
Enhetschef påkallar beslut om att larma in reservkraftverk.   

  
Åtgärder görs först enligt Åtgärdsplanen vid brand, vid fel på värmeförsörjning och vid 
akuta fastighetsproblem såsom längre strömavbrott:   

Ring först ordinarie fastighetsskötare/annan fastighetsskötare enligt telefonlista/VA-jouren 
telefon: 070-333 30 33.  

  
Rutin för larmning, distribution och driftsättning av mobila elverk vid elavbrott. 
(Åtgärdsplanen)  

  
1. Inlarmning om behov av mobila elverk sker till kommunens fastighetsberedskap, 

fastighetsavdelningen. Telefon: 070-333 30 33  
2. Fastighetsberedskapen förbereder för insats (objekt, adress, kontaktuppgifter 

kontaktperson, samverkan med FEAB) och larmar beredskapsarbetsledare på 
Park/gata för distribution av elverk. Telefon: 0705-39 30 04  

3. Park/gata distribuerar elverk/en till de objekt som fastighetsberedskapen anvisar. 
(enligt Skydd mot olyckor ska Räddningstjänsten göra det – sid 8)  

4. Fastighetsberedskapen driftsätter elverken mot objekt.  

Fastighetsberedskapen ansvarar för samordning av insatsen och löpande kontakt med den 
verksamhet som är i behov av reservkraft. Fastighetsberedskapen ansvarar för att 
informera förvaltningsledningen om påbörjad insats.    

Efter avvecklad insats hämtar park/ gata in elverken och ställer upp dem i kommunens 
verkstad (utanför vid platsbrist) för genomgång och service.  

  
Räddningstjänsten ska vara beredd att understödja fastighetsberedskapen, om så behövs.  

  
Vid längre strömavbrott eller fel på värme-/vattenförsörjning under längre tid tar ansvarig 
enhetschef kontakt med ansvarig avdelningschef, som i sin tur kontaktar förvaltningschef 
(se Kristrappa Gul nivå i Ledningsplan), som vidtar erforderliga åtgärder och beslut.   

  
Beroende av årstid kan tiden för att sätta in reservkraftverk på boendet variera.   

  
Angående rutiner för externt ägda fastigheter med särskilt boende så finns inga rutiner 
eller beredskap. I blockförhyrningsavtalen kan det stå, att uttag ska finnas för 
reservaggregat, men det är oklart var ansvaret ligger.   
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Bilaga 6. Evakuering  
  
Evakueringslokalen ska vara torr och varm det ska finnas/finnas möjligheter till att 
utrusta med:  

a. Hygienutrymme  
b. El  
c. Vatten  
d. Mat  
e. Säng, utrustning, hygienartiklar  
f. Läkemedel  
g. Personal inklusive sjuksköterskor  
h. Datatrafik, tillgång till servrar  
i. Viva – SoL/LSS/HSL  
j. Transporter  
k. Trygghetslarm  

  
Aktuella evakueringslokaler 
Alternativ 1:   
Trädgårdsgatan 17, korttidsvistelse  

31 rum, 29,4 kvm, varav hälften i markplan och hälften en våning upp, plats för två  
sängar/rum. Här finns även utrymme i lokaler för arbetsterapi och sjukgymnastik  

Vid akut situation skulle flera/de flesta av de som då vistas här på korttid kunna  återgå till 
hemmet. Kontakt med vårdplaneringsteamet för att planera hemgångar från 
Trädgårdsgatan 17, och att stoppa eventuella ingångar till Trädgårdsgatan 17 från sjukhus.  

Den mobila reservkraften klarar av att förse boendet med alla normala funktioner även 
intilliggande lokaler såsom arbetsterapi och sjukgymnastik.  

De finns 31 sängar med sängkläder i de befintliga rummen. Ytterligare sängar finns inte. 
Mat från köket på Trädgårdsgatan 23 alternativt andra tillagningskök.  

  
Alternativ 2:   
Stenstorps äldreboende  

47 boenderum, 27,8 kvm, markplan  

Det fasta reservkraftsaggregatet klarar hela köket, äldreboende, vårdcentral, tandvården 
och apotekets normala funktioner.  

Samlingssal, lokaler för dag- och fritidsverksamhet skulle kunna användas som 
evakueringslokaler.  

Mat från tillagningsköket i Stenstorp.  
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Kompletterande alternativ:   
Tomma rum på övriga äldreboende/gruppboende i kommunen.  

Lediga servicelägenheter  

Andra tillgängliga lokaler såsom Träffpunkt Ranten, dagverksamheter på Ranliden, 
Frökindsgården och i Floby.  
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Bilaga 7. Aktiviteter vid evakuering, checklistor  
Beroende av vad som hänt       Ansvar  
Sammanställningslista av lediga platser på äldre- och   Boendesamordnare  

korttidsboende         Enhetschef korttidsbo 
Förtätning av korttidsboende      -”-  

Andra äldreboenden med lokaler till evakuerade    Respektive enhetschef  

Sängar, madrasser, sängkläder  

  
Checklistor vid evakuering  
Vid beslut om evakuering av ett äldreboende/gruppboende görs följande av ”evakuerande” 
enhetschef med personal:  

• Ta fram en aktuell boendelista.  
• Det evakueringsmottagande boendet kontaktas och förbereds (kan vara aktuellt 

med flera boenden) – se ”Evakueringslokaler” och sammanställningslista av 
boendesamordnare.  

• Kontakta och samordna aktörer angående transporter av de boende, hjälpmedel 
mm * o Prioritera och samordna ordning av evakueringen och registrera 
”lämnande” brukare o Kalla in extra personal enligt larmlistan i Åtgärdsplanen, 
gör eventuella schemaändringar. Vid behov lösgörs personal från dagverksamhet 
och daglig verksamhet för att hjälpa till.  

• Kontakta och informera ansvarig sjuksköterska  
• Ansvarig sjuksköterska kontaktar kollega på mottagande boende o Skicka 

mediciner, hjälpmedel mm till mottagande boende o Kontakta anhöriga  

• Kontakta eventuellt och ta hjälp av frivillorganisationer  o Kontakt med 
kostverksamheten angående evakueringen   

  
Vid beslut om evakuering av ett äldreboende görs följande av ”evakueringsmottagande” 
enhetschef med personal:  

• Ta emot listan av ankommande brukare av evakuerande enhetschef    o 
Registrera kommande brukare o Förbered sängplatser med utrustning  

• Kalla in extra personal enligt larmlistan i Åtgärdsplanen, gör eventuella 
schemaändringar. Vid behov lösgörs personal från dagverksamhet och daglig 
verksamhet för att hjälpa till.  

• Fördela arbetsuppgifter – samordning av mottagning, transporter, kontakt med 
evakuerande boende  
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• Ansvarig sjuksköterska har kontakt med kollega på det evakuerande boendet. o 
Ta emot mediciner, hjälpmedel mm från evakuerande boende o Planera mat – 
kontakta kostenheten  o Ha kontakt med anhöriga  

• Kontakta eventuellt och ta hjälp av frivillorganisationer  o Kontakt med 
kostverksamheten angående evakueringen  

  
  
* Transportmedel: socialförvaltningens leasingbilar (förteckning/åtkomst), kommunens   
leasingbilar, taxi, specialfordon, bussbolag mm.  
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1. Inledning och bakgrund  
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap = LEH  

Ledningsplanen ska ge vägledning och ramar för att åstadkomma gemensam inriktning och 

samordning av kommunens verksamheter, resurser och kommunikation vid 

samhällsstörningar och extraordinär händelse.  

I enlighet med ledningsplan ska varje nämnd inom kommunen fastställa en egen plan för 

hantering av krissituationer och extra ordinära händelser.  

Socialförvaltningen skall fullgöra uppgifterna enligt gällande lagstiftning. Dock skall 

omsorgen om äldre, funktionsnedsatta och barn prioriteras liksom möjligheterna att ta emot 

hjälpsökande.   

Syftet med detta dokument är att specificera ansvar, roller och uppgifter för de funktioner 

som ingår i socialnämndens organisation för att hantera särskilda och extraordinära 

händelser. 

1.1 Fastställande och revidering  

Denna plan fastställs av socialnämnden.  

Förvaltningschefen ansvarar, enligt ledningsplanen, för årlig revidering och uppdatering av 

larmlistor och förvaltningens plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära 

händelser.   

  

2. Tillämpningsområde och definitioner  

2.1 Tillämpningsområde   

  

De områden som speciellt prioriteras inom socialförvaltningen är omsorgen om äldre, 

funktionsnedsatta och barn. Likaså möjligheterna att ta emot hjälpsökande.  

Denna plan avser följande situationer.  

A. Krissituationer inom ett verksamhetsområde inom socialförvaltningen där den 

egna enheten inte kan lösa situationen på egen hand.  

B. Krissituationer inom socialförvaltningen där det egna verksamhetsområdet inte 

kan lösa situationen på egen hand.  

C. En extra ordinär händelse där socialnämnden/socialförvaltningen inte kan lösa 

händelsen på egen hand.  

  

Socialnämnden ska följa Ledningsplanen för samhällsstörningar och extraordinära 

händelser.  I huvudsak innebär det att socialnämnden har ansvaret för att både planera för 
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att den vardagliga verksamhet som bedrivs och samtidigt ha en förmåga att klara kriser 

och extra ordinära händelser.  

Socialförvaltningens krisberedskap ska utgå från den ordinarie verksamhetens krav på 

säkerhet och uthållighet.   

  

2.2 Krissituation och extra ordinär händelse  

Kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och hotar 

grundläggande värden och funktioner. En kris är oväntad, utanför det vanliga och 

vardagliga och att lösa krisen kräver samordnade åtgärder från flera aktörer. När 

belastningen är så hög att normala kvalitetskrav trots adekvata åtgärder inte längre kan 

upprätthållas kan det övergå till att bli en katastrof.  

Med en extra ordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, 

innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 

samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.  (1 

kap. § 4 2006:544 LEH).   

Ibland används samlingstermen allvarlig händelse för händelser som är så omfattande eller 

allvarliga att resurser måste organiseras, ledas och användas på ett särskilt sätt.   

Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Ordföranden i krisledningsnämnden, kommunstyrelsens ordförande, bedömer när en 

extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i sådana fall 

att så skall ske.  (2 kap. § 3 2006:544 LEH)  

I kommunens Risk- och sårbarhetsanalys beskrivs identifierade sårbarheter och brister i 

krisberedskap inom kommunen och dess geografiska område:  

- Personal  

- Framkomlighet på vägar  

- Lokaler  

- El  

- Vatten och avlopp  

- Telefoni  

- Fordon/drivmedel  

 

 

 

2.3 Intern kommunikation  

Förvaltningschef ska hålla kommunledningen informerad om, hur förvaltningens egen 

verksamhet påverkas av en händelse och olika åtgärder som genomförs och planeras. 

Informationsansvarig ansvarar även för att säkerställa intern information.  
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2.4 Socialnämndens ansvar   

Socialnämnden ansvarar för krissituationer i den egna verksamheten fram till att det 

beslutas om att ansvaret övergår till krisledningsnämnden och kommunledningen genom 

att det övergår i en extra ordinär händelse. (se Ledningsplan)  

Varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom sitt område. Enligt socialtjänstlagen har 

kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen, oavsett om de bor där 

eller inte, får den hjälp och det stöd de behöver.  

Enligt 3 kap 1 § Socialtjänstlagen hör det till socialtjänstens uppgifter att svara för omsorg 

och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till 

familjer och enskilda som behöver det.   

2.5 Planens ikraftträdande  

Denna förvaltningsplan gäller fram till dess att krisledningsnämndens ordförande eller 

dennes ersättare gjort bedömningen att en extraordinär händelse föreligger.   

   

2.6 Prioriterad verksamhet, lägsta acceptabla servicenivå   

Socialnämndens verksamhetsområde innehåller i huvudsak samhällsviktig verksamhet och 

tillhör enligt ledningsplanen det högst prioriterade vid en extra ordinär händelse. Det 

innebär att den ordinarie verksamheten i alla dess delar bibehålles samtidigt som 

tillkommande behov på grund av händelsen ska mötas. Beroende på händelsens art kan 

viss mindre rådgivande verksamhet tillfälligt upphöra eller minskas ned för att stärka upp 

inom områden där det behövs mer resurser.   

Vid en krissituation eller extra ordinär händelse är det troligt att socialnämndens 

verksamhetsområde kan komma att utökas. Därför är det viktigt att beakta följande.  

• Hur socialtjänsten får kännedom om och kommer i kontakt med de personer som i 

vanliga fall inte får stöd av socialtjänsten men som kan komma att behöva stöd.  

  

• Hur behovet förändras för dem som är beroende av socialtjänstens insatser i sitt 

dagliga liv.  

  

Enligt kommunens övergripande mål vid en extra ordinär händelse ska medborgarnas 

grundläggande behov tillgodoses. Socialnämnden ska tillgodose en skälig levnadsnivå för 

de som behöver det.   

  

I socialtjänstens ledningsansvar ingår det att ge befogenhet så att befintliga resurser kan 

omprioriteras i förhållande till de behov som uppstår. I samband med en krissituation eller 

en extra ordinär händelse kan det bli frågan om att förändra och anpassa ambitionsnivån 

utifrån den aktuella händelsen. Bistånd kan få ges på annat sätt eller på annat ställe men på 

en levnadsnivå som är skälig i förhållande till situationen.  
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3. Organisation  

  

 

 

3.1 Socialnämndens organisation   
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3.2 Socialförvaltningens krisledningsorganisation  

  

 
Förvaltningschefen   

- ingår i kommunens krisledningsgrupp vid särskilda/extraordinära händelser.   

- ansvarar för att organisera socialförvaltningens interna ledning vid en 

särskild/extraordinär händelse.   

- är sammankallande till förvaltningens krisledningsgrupp.  

- ska hålla kommunledningen informerad om hur den egna verksamheten påverkas 

av en händelse och vilka åtgärder som genomförs och planeras.  

  

Socialförvaltningens ledningsgrupp, SLG, (Bilaga 1) ansvarar för att ge styrning och 

fastställa rutiner ur ett ledningsperspektiv.   

Varje avdelning ansvarar för att det finns aktuella Åtgärdsplaner med åtgärdslistor på 

enheterna. Här ingår bemanningsplanering och personallistor.  

POSOM = Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor   

Avdelningsnivå  Förvaltningsnivå    Kommunnivå  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ledningsgrupp för  
avdelning  
äldreboende  

SLG –  
Socialförvaltningens  
ledningsgrupp  

Stabs- och  
stödfunktioner  

Ledningsgrupp för  
avdelning  
hemtjänst  

Ledningsgrupp för  
avdelning  
funktionsnedsättning   
   

Ledningsgrupp för  
Gemensamma  
avdelningen  

Ledningsgrupp för  
avdelning IFO  

  
Kommunens  
krisledning  

Information vid   
kriser och   extra- 
ordinära   händelser   

POSOM Ledning   
vid psykosocialt   

omhändertagan de  

Socialförvaltningens   

ansvarsområde  

Extraordinär  
händelse  

Kommunledningens  

ansvarsområde  
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Det finns en särskild utarbetad beskrivning av arbetssättet för denna organisation.  

3.2.1 Krissituationer där den egna enheten inte kan lösa situationen på egen 
hand 

Avdelningschefen eller dennes ersättare för det område där krissituationen uppstått 

sammankallar sin ledningsgrupp med enhetschefer och beslutar om de åtgärder som ska 

vidtas. Vid allvarliga händelser ska ledningsgruppen samlas. Varje område ska tillse att 

det finns aktuell larmlista och tillgång till lokal för samling. (Åtgärdsplanen)  

3.2.2 Krissituationer där det egna verksamhetsområdet inte kan lösa 
situationen på egen hand 

Förvaltningschefen eller dennes ersättare sammankallar förvaltningens ledningsgrupp med 

avdelningschefer och beslutar om de åtgärder som ska vidtas. Vid allvarliga händelser ska 

ledningsgruppen samlas. Varje område ska tillse att det finns aktuell larmlista 

(Åtgärdsplanen). Ledningsgruppen disponerar Bjurumsrummet i Falköpings  

stadshus. Ledningsgruppen utgör tillsammans med stabs- och stödfunktioner 

förvaltningens krisledning.  

  

3.2.3 En extra ordinär händelse där socialnämnden/socialförvaltningen inte 
kan lösa händelsen på egen hand  

Förvaltningschefen eller dennes ersättare ingår vid en extra ordinär händelse i kommunens 

övergripande krisledningsstab. Förvaltningschefen eller dennes ersättare sammankallar 

socialförvaltningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen ska vara samlad. Ledningsgruppen 

disponerar Bjurumsrummet i Falköpings stadshus. Ledningsgruppen utgör tillsammans 

med stabs- och stödfunktioner förvaltningens krisledningsstab.  

3.3 Stabs- och stödfunktioner  

Beroende på krissituation och händelsens art kan förvaltningschefen disponera stabs- och 

stödfunktioner till förvaltningens krisledning. Det kan avse följande funktioner.  

Från den förvaltningsgemensamma administrationen:  

 Beredskapssamordnare och dennes ersättare (vilka även ingår i den 

övergripande krisledningsorganisationen),  

 Förvaltningens informationsansvarig   

 Sekreterare för mötesanteckningar utses på plats  

 Bidrag med personal till den Förstärkta växelfunktionen, vilken disponeras av 

kommunens kommunikationsavdelning  • Kontaktperson mot data/telefoni   

 Specialkompetens/särskilt ansvar, t.ex. medicinska ansvarig sjuksköterska  

 Resurser för planering, ekonomi och uppföljning   

  

Från förvaltningens verksamhetsområden.  

 Resurspersoner som kallas in för att tillföra kunskap och kompetens beroende 

på händelsens art.  
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3.4 Ledningsgenomgång   

Ledningsgenomgång ger krisledningsorganisationen information om läget och övrigt 

beslutsunderlag. Därtill är det underlag till överlämnande till nästa arbetslag om händelsen 

blir långvarig, eller t.ex. att en krissituation i förvaltningen övergår till en extra ordinär 

händelse.   

Så fort det sker en samling med ledningsgrupp enligt denna plan ska en dagordning följas 

och löpande anteckningar föras ( Bilaga 2 och 3). Avdelningschef eller förvaltningschef 

ansvarar för dagordning och anteckningar.  

Det åligger alla medarbetare att informera/meddela misstanke om eller förändring i en 

krissituation respektive extra ordinär händelse till närmaste chef, uppåt i organisationen.  

3.5 Samband och information till och från andra verksamheter   

  

I den ordinarie verksamheten är socialförvaltningen i många fall beroende av insatser från 

andra verksamheter. Inom kommunen gäller det främst följande områden.  

 Barnomsorg  

 Matproduktion till äldre- och handikappomsorg  

 Ökad matproduktion p.g.a. fler hjälpsökande  

 Fastighetsförvaltning. Försörjning av el, vatten, avlopp och sophantering  

 Underhåll och utforsling av mobila elverk till prioriterade byggnader  

 Transportservice, genom att tillgå fungerande fordon och drivmedel, och vid 

mycket besvärligt väder kunna tillkalla hjälp med räddningsfordon  

  

Vid en krissituation eller extra ordinär händelse är det av yttersta betydelse att 

socialnämnden erhåller insatser från andra kommunala nämnder och bolag inklusive 

deras förvaltningsorganisation för att tillhandhålla en grundläggande försörjning. 

Socialnämnden är helt beroende av att detta fungerar för att nämnden ska kunna 

tillgodose övriga grundläggande behov.  

3.6 Externa utförare   

Externa utförare ska i händelse av särskild/extraordinär händelse ha förberedda rutiner och 

dokumenterade riktlinjer, planer, checklistor etc för hur de ska hantera situationen. 

Utföraren ska vid behov från kommunen biträda vid upprättandet av kommunal 

krisberedskapsplan för äldre- och handikappomsorgen samt medverka i andra 

krisberedskapsförberedelser för verksamheten. I händelse av särskild/extraordinär 

händelse ska utföraren vid behov samordna sin verksamhet med den kommunala äldre- 

och handikappomsorgen.  

3.7 Utbildningar och övning    

Övningar ska ske i såväl seminarieform som tillämpade övningar med motspel. 

Prioriterade områden för övning är bland annat samverkan genom händelsegrupper lokal 

och regional, civilt försvar och störning i el och IT-försörjningen. Under 2016 genomför 
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kommunen och räddningstjänsten en särskild satsning på förmåga att samverka samt att 

producera och dela information och lägesbilder med andra aktörer  

Kommunens ledningsfunktioner har kontinuerligt övat och lagt en bra grund för att 

hantera en extraordinär händelse. För att upprätthålla nivån och förmågan ska följande 

verksamheter övas under mandatperioden 2015-2018:  

 Samverkansövning mellan räddningstjänsten och kommunledning samt andra 

externa aktörer  

 kommunledning – krisledningsnämnd och krisledningsgrupp  

 Förvaltningsledningsgrupper  

 Kommunikationsfunktionen  

 vissa enheter/avdelningar efter behov  

 Kommunens bolag avgör vilken slags utbildningar som krävs inom respektive 

område.  

 

På initiativ av förvaltningschefen kan utbildning/övning genomföras inom förvaltningens 

krisledningsorganisation, på motsvarande sätt som för den övergripande krisledningen.  
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4. Verksamhet, åtgärder och beslut i 
verksamheten   
  
Socialnämndens och socialförvaltningens mål vid en krissituation eller extra ordinär 

händelse är att tillgodose människors grundläggande behov och i oförminskad eller om så 

krävs utökad omfattning svara för insatser inom nämndens verksamhetsområde.   

4.1 Personal  

Vid personalplaneringen inför en extra ordinär händelse är det viktigt att beakta följande 

alternativa möjligheter. (Åtgärdsplanen)  

 Ledig personal kallas in, liksom de vikarier som brukar användas  

 Samplanering med resursverksamheten 

 Deltidsanställda ökar sin sysselsättning  

 Anställda arbetar övertid  

 Närstående som är villiga att hjälpa till anlitas  

 Samordning av vårdbehövande/vårdenheter sker  

 Prioritering mellan olika insatser och uppgifter sker  

4.2 Lokaler  

Vid lokalplanering inför en extra ordinär händelse är det viktigt att ha tillgång till extra 

lokalresurser, t.ex. då vissa personer inte längre klarar ett ordinärt boende. Det kan handla 

om att beakta följande möjligheter.  

 Platser i särskilt boende kan behöva utökas   

 Beläggning får ske vid korttidsboenden och andra tillgängliga utrymmen    

  

Varje äldreboende/gruppboende ska ha ett utrymme där utrustning för kriser förvaras. 

Utrustningen ska bestå av filtar, värmeljus, ficklampor, batterier, vattendunkar, 

värmeelement mm (Bilaga 5 och Åtgärdsplanen)  

Socialnämnden ansvarar för kommunens åtagande att kunna ta emot hjälpsökande 

människor.  
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5. Återgång till ordinarie förhållanden  
  

Krisledningsnämnden avgör när extraordinär händelse/allvarlig händelse ska anses som 

avslutad och kommunen återgår till ordinarie organisation och verksamhet. 

Kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan också avgöra när extraordinär 

händelse/allvarlig händelse ska anses som avslutad.   

Inom socialförvaltningen avgör förvaltningschefen eller dennes ersättare när en 

krissituation ska anses om avslutad och förvaltningen återgår till ordinarie organisation 

och verksamhet.  

 

5.2 Återkoppling, erfarenheter, rapport  

De som har deltagit i händelsen ska efter avslutad händelse beredas möjlighet till samlad 

genomgång av händelsen samt, om behov finns, erbjudas krishjälp.   

Återkoppling och redovisning av aktuell händelse kan även behöva ske till verksamheter 

som inte varit direkt berörda. Vid extra ordinär händelse/allvarlig händelse eller 

omfattande krissituation inom förvaltningen ska återrapportering ske till socialnämnden.  
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Bilaga 1. Socialförvaltningens ledningsgrupp = SLG  
 

Namn Befattning Telefo

n 

Mobiltelefo

n 

Mejladress 

Magnus 

Schedin 

Socialchef 0515-88 

53 36 

0706-42 35 

92 

magnus.schedin@falkoping.se 

Eva 

Olofsson 

Biträdande 

socialchef 

0515-88 

53 46 

0722-45 16 

71 

eva.olofsson@falkoping.se 

Elisabeth 

Andersso

n 

Verksamhetschef 

Myndighet och 

Hälso- och sjukvård 

0515-88 

52 03 

0730-81 29 

15 

elisabeth.andersson@falkoping.s

e 

John 

Wallberg 

Verksamhetschef 

Funktionsnedsättnin

g 

0515-88 

51 47 

0706-74 50 

75 

john.wallberg@falkoping.se 

Marie 

Gustafson 

Verksamhetschef 

Äldreboende 

0515-88 

55 55 

0702-69 73 

95 

marie.gustafson@falkoping.se 

Ulf 

Johansson 

Verksamhetschef 

Hemstöd 

0515-88 

52 52 

0732-70 48 

90 

ulf.johansson@falkoping.se 
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Bilaga 2. Dagordning för krisledningssammanträde  
  

Datum: __________________________  

  

Lokal: _______________________________________________________________  

  

Närvarande: (Namn/befattning/ansvarsområde)  

 

 
  

  
  

  
  

  
  

  

   

1. Beskrivning av händelsen och läget i stort  

  

2. Omedelbara åtgärder p.g.a. händelsen  

  

3. Kritiska verksamheter och funktioner  

  

4. Personalläget. Inringning, schemaläggning, förstärkning  

  

5. Behov av stöd från annan verksamhet  

  

6. Vem gör vad? Ansvar för åtgärder. Genomförande. Tidsram. Återrapportering.  

  

7. Sammanfattning av det som beslutats hittills  

  

8. Ev. . behov av åtgärder längre fram, förberedelser, om-händelser/alternativlösningar  

  

9. Bestäm vad som ska rapporteras till närmaste chef/krisledning  

  

10. Bestäm om det behöver informeras till allmänhet/media, i så fall om vad och vem som 

gör det.  

  

11. Tid och plats för nästa ledningssammanträde  
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Bilaga 3. Dagbok vid krisledningssammanträde          
   
Blad nr: ______  

  

Händelse: ________________________________________________ Datum: 

___________  

  

Tid  Ärende  
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Bilaga 4. Reservkraftförteckning särskilt boende  
  
Från Reservkraftsförteckning särskilt boende 2016, och  

från Reservkraftprover 2014/2015  

  
Boende  

Äldreboende  

Uttag 

finns för 

aggregat  

Provat 

2015-16  

Prio  Status  

  

Trädgårdsgatan 17 

korttidsvistelse  

  

X  

  

X  

  

1  

  

Den mobila reservkraften klarar 

av att förse boendet med 

anslutande lokaler med alla 

normala funktioner   

  

Stenstorp  

  

  

X  

  

X  

  

1  

Det fasta reservkraftaggregatet 

klarar hela köket, äldreboende, 

vårdcentral, tandvården och 

apotekets normala funktioner 

(kök, äldreboende, vårdcentral, 

apotek, tandläkare)  

  

Floby  

  

X  

  

X  

  

1  

Den mobila reservkraften är 

kopplad så att den bara betjänar 

korridorbelysning och några 

vägguttag per avdelning, ej kök 

eller ventilation. Detta medför att 

bara bråkdelar av verksamheten 

förses med ström.  

  

Elvagården  

  

X  

  

X  

  

1  

Den mobila reservkraften klarar 

av att förse alla normala 

funktioner eller köket med 

elström, ej båda samtidigt. Kökets 

kapacitet är vid reservkraftsdrift 

begränsad.  

Katarinagården  X  X  1  -”-  

Frökindsgården  X  X  1  -”-  

Bergsliden 1  X  -  1  -”-  

Trätorget 1  X  -  1  -”-  

St. Olofsgatan 11  X  -  1  -”-  

Tåstorps 

demenscentrum 

  

X  

    

1  

  

 

Boende  

LSS-boende  

Uttag 

finns för 

aggregat  

Provat 

2015-16  

Prio  Status  
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Vilskegården  

  

X  

 -    

1  

Fastigheten ägs ej av  

Fastighetsförvaltningen och har ej 

testats.   

  

Näregården  

  

X  

 

-  

  

2  

Fastigheten ägs ej av  

Fastighetsförvaltningen och har ej 

testat.  

  

Snälltågsgatan 15  

  

X  

  

X  

  

2  

Den mobila reservkraften klarar 

av att förse boendenas alla 

normala funktioner  

Fridhem  X  X  1   -  ” –   

Här finns även djur i en fastighet  

Rangatan 13  X  X  1  -”-  

Prästgårdsgatan 14  X  X  2  -”-  

Marknadsgatan 2  

korttidsboende  

  

 -        

Petter Ryttnings väg 6  -      Fastigheten ägs ej av  

Fastighetsförvaltningen  

Danska vägen 64  -      -”-  

Per Andersgatan 5  -      -”-  

Mössebergsgatan  -      -”-  

Olof Andersgatan 4  -      -”-  

Sveavägen 11A   -    3  -”-  

Trädgården  -        

Trädgårdsgatan 21 B   

X  

 

    - 

  

1  

Fastigheten ägs ej av  

Fastighetsförvaltningen och har ej 

testats.   

 Dotorpsgatan -       

 

Boende  

Socialpsykiatri  

        

  

Kapellgatan Floby  

  

X  

    Fastigheten ägs ej av  

Fastighetsförvaltningen  

Warenbergsgatan 23  -    2  -”-  

  

Administrativa 

byggnader 

        

  

Ranliden  

  

X  

  

X  

  

1  

Den mobila reservkraften förser 

halva boendet med ström. 

Resterande avdelningar förblir 

utan.  
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Bilaga 5. Beslut om att sätta in reservkraftverk   
  

Enhetschef påkallar beslut om att larma in reservkraftverk.   

  

Åtgärder görs först enligt Åtgärdsplanen vid brand, vid fel på värmeförsörjning och vid 

akuta fastighetsproblem såsom längre strömavbrott:   

Ring först ordinarie fastighetsskötare/annan fastighetsskötare enligt telefonlista/VA-jouren 

telefon: 070-333 30 33.  

  

Rutin för larmning, distribution och driftsättning av mobila elverk vid elavbrott. 

(Åtgärdsplanen)  

  

1. Inlarmning om behov av mobila elverk sker till kommunens fastighetsberedskap, 

fastighetsavdelningen. Telefon: 070-333 30 33  

2. Fastighetsberedskapen förbereder för insats (objekt, adress, kontaktuppgifter 

kontaktperson, samverkan med FEAB) och larmar beredskapsarbetsledare på 

Park/gata för distribution av elverk. Telefon: 0705-39 30 04  

3. Park/gata distribuerar elverk/en till de objekt som fastighetsberedskapen anvisar. 

(enligt Skydd mot olyckor ska Räddningstjänsten göra det – sid 8)  

4. Fastighetsberedskapen driftsätter elverken mot objekt.  

Fastighetsberedskapen ansvarar för samordning av insatsen och löpande kontakt med den 

verksamhet som är i behov av reservkraft. Fastighetsberedskapen ansvarar för att 

informera förvaltningsledningen om påbörjad insats.    

Efter avvecklad insats hämtar park/ gata in elverken och ställer upp dem i kommunens 

verkstad (utanför vid platsbrist) för genomgång och service.  

  

Räddningstjänsten ska vara beredd att understödja fastighetsberedskapen, om så behövs.  

  

Vid längre strömavbrott eller fel på värme-/vattenförsörjning under längre tid tar ansvarig 

enhetschef kontakt med ansvarig avdelningschef, som i sin tur kontaktar förvaltningschef 

(se Kristrappa Gul nivå i Ledningsplan), som vidtar erforderliga åtgärder och beslut.   

  

Beroende av årstid kan tiden för att sätta in reservkraftverk på boendet variera.   

  

Angående rutiner för externt ägda fastigheter med särskilt boende så finns inga rutiner 

eller beredskap. I blockförhyrningsavtalen kan det stå, att uttag ska finnas för 

reservaggregat, men det är oklart var ansvaret ligger.   
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Bilaga 6. Evakuering  

  
Evakueringslokalen ska vara torr och varm det ska finnas/finnas möjligheter till att 

utrusta med:  

a. Hygienutrymme  

b. El  

c. Vatten  

d. Mat  

e. Säng, utrustning, hygienartiklar  

f. Läkemedel  

g. Personal inklusive sjuksköterskor  

h. Datatrafik, tillgång till servrar  

i. Viva – SoL/LSS/HSL  

j. Transporter  

k. Trygghetslarm  

  
Aktuella evakueringslokaler 

Alternativ 1:   

Trädgårdsgatan 17, korttidsvistelse  

31 rum, 29,4 kvm, varav hälften i markplan och hälften en våning upp, plats för två  

sängar/rum. Här finns även utrymme i lokaler för arbetsterapi och sjukgymnastik  

Vid akut situation skulle flera/de flesta av de som då vistas här på korttid kunna  återgå till 

hemmet. Kontakt med vårdplaneringsteamet för att planera hemgångar från 

Trädgårdsgatan 17, och att stoppa eventuella ingångar till Trädgårdsgatan 17 från sjukhus.  

Den mobila reservkraften klarar av att förse boendet med alla normala funktioner även 

intilliggande lokaler såsom arbetsterapi och sjukgymnastik.  

De finns 31 sängar med sängkläder i de befintliga rummen. Ytterligare sängar finns inte. 

Mat från köket på Trädgårdsgatan 23 alternativt andra tillagningskök.  

  

Alternativ 2:   

Stenstorps äldreboende  

47 boenderum, 27,8 kvm, markplan  

Det fasta reservkraftsaggregatet klarar hela köket, äldreboende, vårdcentral, tandvården 

och apotekets normala funktioner.  

Samlingssal, lokaler för dag- och fritidsverksamhet skulle kunna användas som 

evakueringslokaler.  

Mat från tillagningsköket i Stenstorp.  
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Kompletterande alternativ:   

Tomma rum på övriga äldreboende/gruppboende i kommunen.  

Lediga servicelägenheter  

Andra tillgängliga lokaler såsom Träffpunkt Ranten, dagverksamheter på Ranliden, 

Frökindsgården och i Floby.  
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Bilaga 7. Aktiviteter vid evakuering, checklistor  
Beroende av vad som hänt       Ansvar  

Sammanställningslista av lediga platser på äldre- och   Boendesamordnare  

korttidsboende         Enhetschef korttidsbo 

Förtätning av korttidsboende      -”-  

Andra äldreboenden med lokaler till evakuerade    Respektive enhetschef  

Sängar, madrasser, sängkläder  

  

Checklistor vid evakuering  

Vid beslut om evakuering av ett äldreboende/gruppboende görs följande av ”evakuerande” 

enhetschef med personal:  

 Ta fram en aktuell boendelista.  

 Det evakueringsmottagande boendet kontaktas och förbereds (kan vara aktuellt 

med flera boenden) – se ”Evakueringslokaler” och sammanställningslista av 

boendesamordnare.  

 Kontakta och samordna aktörer angående transporter av de boende, hjälpmedel 

mm * o Prioritera och samordna ordning av evakueringen och registrera 

”lämnande” brukare o Kalla in extra personal enligt larmlistan i Åtgärdsplanen, 

gör eventuella schemaändringar. Vid behov lösgörs personal från dagverksamhet 

och daglig verksamhet för att hjälpa till.  

 Kontakta och informera ansvarig sjuksköterska  

 Ansvarig sjuksköterska kontaktar kollega på mottagande boende o Skicka 

mediciner, hjälpmedel mm till mottagande boende o Kontakta anhöriga  

 Kontakta eventuellt och ta hjälp av frivillorganisationer  o Kontakt med 

kostverksamheten angående evakueringen   

  

Vid beslut om evakuering av ett äldreboende görs följande av ”evakueringsmottagande” 

enhetschef med personal:  

 Ta emot listan av ankommande brukare av evakuerande enhetschef    o 

Registrera kommande brukare o Förbered sängplatser med utrustning  

 Kalla in extra personal enligt larmlistan i Åtgärdsplanen, gör eventuella 

schemaändringar. Vid behov lösgörs personal från dagverksamhet och daglig 

verksamhet för att hjälpa till.  

 Fördela arbetsuppgifter – samordning av mottagning, transporter, kontakt med 

evakuerande boende  
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 Ansvarig sjuksköterska har kontakt med kollega på det evakuerande boendet. o 

Ta emot mediciner, hjälpmedel mm från evakuerande boende o Planera mat – 

kontakta kostenheten  o Ha kontakt med anhöriga  

 Kontakta eventuellt och ta hjälp av frivillorganisationer  o Kontakt med 

kostverksamheten angående evakueringen  

  

  

* Transportmedel: socialförvaltningens leasingbilar (förteckning/åtkomst), kommunens   

leasingbilar, taxi, specialfordon, bussbolag mm.  

 



 

Socialförvaltningen 

 

Eva Olofsson   Biträdande socialchef      eva.olofsson@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

2022-05-04 

SN 2022/00070  
 

 

 

 
 

 Socialnämnden 

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen avseende 
Trafikstrategi 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till Trafikstrategi för 

Falköpings kommun             

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har skickat förslag på Trafikstrategi för Falköpings 

kommun på remiss till nämnderna. 

Trafiksstrategin syftar till att skapa ett attraktivt, hållbart och jämlikt 

trafiksystem. Det ska vara lätt att välja rätt transportmedel för sin resa och 

dess syften.  

I Trafikstrategins nulägesanalys konstrateras att den finns en god 

tillgänglighet med bil i hela kommunen, men att det finns 

förbättringspotential för resande med andra färdmedel, som gång-, cykel- 

och kollektivtrafik. 

Trafikstrategin innehåller fyra fokusområden: 

1. Infrastruktur med hållbara flöden 

2. Hållbart resande i såväl tätort som på landsbygd 

3. Trafiksäkerhet och trygghet för ökad rörlighet 

4. Tillgänglig och attraktiv stad 

Trafikstrategin kompletteras av kommunens policy för möten och resor, som 

socialnämnden ställde sig bakom vid sitt sammanträde i april -22. 

Förvaltningens bedömning 

Socialförvaltningen ställer sig positiv till grundtanken med trafiksstrategin, 

att förbättra flöden och göra det lättare att välja rätt färdmedel. Genom att 

förbättra flöden och åtgärder för att skapa restidsförkortningar skapas en 

bättre trafiksituation för såväl Falköpingsborna som för förvaltningens 

verksamhet. 



 

  2(2) 

 

 

Transporter är en stor del av nämndens verksamhet, varför det är viktigt för 

nämnden att trafikflöden fungerar i hela kommunen och att nämndens 

personal lätt kan ta sig fram i till brukarna i tid och på ett trafiksäkert sätt. 

Socialförvaltningen ser positivt på de åtgärder som föreslås för att 

omställning till fossilfria fordon och ökad tillgänlighet på cykel. 

Socialförvaltningen personal uppmanas att använda cykel vid kortare resor 

och förvaltningen har även köpt in ett antal elcyklar. En omställning mot mot 

elbil pågår av förvaltningens bilpark. Förvaltningen ser dock att 

infrastrukturen behöver förbättras, med t ex fler laddstolpar för elbil, framför 

allt för att elbil ska kunna användas på landsbygden. Förvaltningen vill 

arbeta med hållbara transporter, men ser idag utmaning med detta då det inte 

är hållbart att personal behöver köra in till Falköpings tätsort för att kunna 

ladda elbil. Det är därför positivt att strategin lyfter fram behovet av en 

laddinfratrukturplan. Det är viktigt att omställningen till fossilfria transporter 

följer denna infrastukturplan. 

Dialogen för planering av kollektivtrafik behöver förbättras, så att 

nämnderna behov lyfts fram. I samband med att Socialnämnden öppnas 

Tåstorps demenscenter saknades en dialog för att få kollektivtrafik till 

Tåstorp, vilket försvårade för besökare. Socialnämnden har fått många 

synpunkter gällande detta. 

Socialnämnden föreslås ställa sig bakom strategin, men ovanstående 

medskick till strategins praktiska genomförande 

Beslutsunderlag 

Trafikstrategi för Falköpings kommun       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Eva Olofsson 

Biträdande socialchef 
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§ 147 Dnr 2022/00070  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen avseende 
Trafikstrategi 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås ställa sig bakom förslaget till Trafikstrategi för 

Falköpings kommun.       

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har skickat förslag på Trafikstrategi för Falköpings 

kommun på remiss till nämnderna. 

Trafikstrategin syftar till att skapa ett attraktivt, hållbart och jämlikt 

trafiksystem. Det ska vara lätt att välja rätt transportmedel för sin resa och 

dess syften.  

I Trafikstrategins nulägesanalys konstateras att den finns en god 

tillgänglighet med bil i hela kommunen, men att det finns 

förbättringspotential för resande med andra färdmedel, som gång-, cykel- 

och kollektivtrafik. 

Trafikstrategin innehåller fyra fokusområden: 

1. Infrastruktur med hållbara flöden 

2. Hållbart resande i såväl tätort som på landsbygd 

3. Trafiksäkerhet och trygghet för ökad rörlighet 

4. Tillgänglig och attraktiv stad 

Trafikstrategin kompletteras av kommunens policy för möten och resor, som 

socialnämnden ställde sig bakom vid sitt sammanträde i april -22. 

Förvaltningens bedömning 

Socialförvaltningen ställer sig positiv till grundtanken med trafikstrategin, att 

förbättra flöden och göra det lättare att välja rätt färdmedel. Genom att 

förbättra flöden och åtgärder för att skapa restidsförkortningar skapas en 

bättre trafiksituation för såväl Falköpingsborna som för förvaltningens 

verksamhet. 

Transporter är en stor del av nämndens verksamhet, varför det är viktigt för 

nämnden att trafikflöden fungerar i hela kommunen och att nämndens 

personal lätt kan ta sig fram i till brukarna i tid och på ett trafiksäkert sätt. 

Socialförvaltningen ser positivt på de åtgärder som föreslås för att 

omställning till fossilfria fordon och ökad tillgänglighet på cykel. 

Socialförvaltningen personal uppmanas att använda cykel vid kortare resor 

och förvaltningen har även köpt in ett antal elcyklar. En omställning mot 

elbil pågår av förvaltningens bilpark. Förvaltningen ser dock att 

infrastrukturen behöver förbättras, med t ex fler laddstolpar för elbil, framför 

allt för att elbil ska kunna användas på landsbygden. Förvaltningen vill 
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arbeta med hållbara transporter, men ser idag utmaning med detta då det inte 

är hållbart att personal behöver köra in till Falköpings tätort för att kunna 

ladda elbil. Det är därför positivt att strategin lyfter fram behovet av en 

laddinfrastrukturplan. Det är viktigt att omställningen till fossilfria 

transporter följer denna infrastrukturplan. 

Dialogen för planering av kollektivtrafik behöver förbättras, så att 

nämnderna behov lyfts fram. I samband med att Socialnämnden öppnas 

Tåstorps demenscenter saknades en dialog för att få kollektivtrafik till 

Tåstorp, vilket försvårade för besökare. Socialnämnden har fått många 

synpunkter gällande detta. 

Socialnämnden föreslås ställa sig bakom strategin, men ovanstående 

medskick till strategins praktiska genomförande 
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Bakgrund 
Trafiksystemet står inför stora utmaningar. För att undvika katastrofala 

effekter av klimatförändringar behöver även trafiksystemet ställas om och bli 

koldioxidneutral. Samtidigt sker snabba teknologiska förändringar som 

påverkar trafiken, främst kopplat till digitalisering och elektrifiering. 

För att möta utmaningarna och ge vägledning i kommunens planeringsarbete 

beslutades genom kommunens verksamhetsplan att ta fram en trafikstrategi, 

vilket också anges i översiktsplanen. Den pekar ut riktningen för trafikens 

utveckling och blir på så sätt ett stöd vid kommande prioriteringar och 

avvägningar. Trafikstrategin är en del av kommunens långsiktiga planering 

och tar hänsyn till andra relevanta styrdokument, så som översiktsplanen och 

klimatstrategin. Långsiktigheten medför att det är en övergripande strategi 

som har brutits ner i konkreta åtgärder. 

Falköpings kommun strävar efter ett transportsystem som skapar ekologiskt, 

ekonomiskt och socialt hållbar utveckling i samklang med de globala 

hållbarhetsmålen och kommunens vision om ”det goda livet”. I kommunens 

vision om Det goda livet uttalas att kommunen ska driva en 

förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart 

samhälle, där naturens och våra mänskliga resurser används medvetet och 

balanserat. Alla de tre hållbarhetsdimensionerna och kommunens vision är 

väl förankrade i trafikstrategin. Trafikens miljöpåverkan, befolkningens 

resbehov, transporternas centrala funktion för både näringslivet och besökare 

samt olika samhällsgruppers mobilitet har varit viktiga faktorer i 

framtagandet av dokumentet. 

Trafikstrategins utgångspunkt är att alla trafikslag behövs för att tillgodose 

kommunens olika rese- och transportbehov, men att de har olika styrkor och 

funktioner. En grundtanke som genomsyrar hela dokumentet är därför att göra 

det lätt att välja och kombinera ”rätt transportmedel för rätt resa och syfte”. 

Ungefär en fjärdedel av kommunens befolkning bor på landsbygden och 

ungefär tre fjärdedelar bor i tätorterna – samtliga ska kunna nå sina resmål, 

men de kommer troligtvis att använda olika kombinationer av transportslag 

för att göra det. Nulägesanalysen visade att det finns god tillgänglighet med 

bil i hela kommunen, samt förbättringspotential vad gäller andra trafikslag. 

En annan grundtanke är därför att fokus i kommunens arbete bör läggas på att 

skapa lika goda förutsättningar även för gång-, cykel- och kollektivtrafik för 

att jämna ut spelplanen liksom att jobba för en större andel hållbara resor som 

gynnar både miljön och folkhälsan.  

 

Hållbarhetsdimensioner Falköpings kommun 
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Mål och vision 
”Ett attraktivt, hållbart och jämlikt trafiksystem med goda 

regionala kommunikationer bidrar till att alla ska kunna leva det 

goda livet i Falköpings kommun. Det ska vara lätt att välja rätt 

transportmedel för sin resa och dess syfte. Genom prioritering av 

gång, cykel och kollektivt resande främjas ett klimatsmart och 

trafiksäkert vardagsresande.” 

 

Fokusområden med ställningstaganden 
På övergripande nivå gör Falköpings kommun ställningstagandet att alla 

transportslag behövs för att tillgodose kommunens olika rese- och 

transportbehov samt att det ska vara lätt att kombinera olika trafikslag. 

Trafikslagen har olika funktioner och olika styrkor som ska tas tillvara för att 

tjäna invånarna, besökarna och näringslivet på bästa sätt: 

 Gång, som är starkast på korta distanser, utgör en länk mellan alla andra 

trafikslag och blir på så sätt en mer eller mindre uttalad del av varje resa. 

 Cykeln är traditionellt starkast för korta och medellånga resor och med 

exempelvis en elcykel kan distansen utvidgas. 

 Kollektivtrafik är starkast på medellånga till längre distanser och under 

högtrafik, exempelvis för arbets- och skolpendling. Samtidigt är 

kollektivtrafiken viktig då den garanterar bastillgänglighet även för dem 

som inte har tillgång till bil. 

 Bilen är starkast på längre distanser och fyller en viktig funktion, speciellt 

på landsbygden om där saknas kollektivtrafik. Den erbjuder flexibilitet i 

resandet och kan vara att föredra när det gäller att transportera föremål.  

Sammantaget ska kommunens planeringsarbete ta tillvara de olika 

trafikslagens respektive styrkor och göra det lätt för invånare, besökare och 

näringsliv att välja och kombinera rätt transportmedel för rätt resa och syfte. 

Som stöd för arbetet har kommunen formulerat ett antal ställningstaganden 

inom fyra fokusområden:  

 

 Fokusområde 1 - Infrastruktur med hållbara flöden 

 

Fokusområde 2 - Hållbart resande i såväl tätort som på landsbygd 

 

Fokusområde 3 - Trafiksäkerhet och trygghet för ökad rörlighet 

 

Fokusområde 4 -Tillgänglig och attraktiv stad 
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Fokusområde 1  
- Infrastruktur med hållbara flöden 
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Tydligt och väl kommunicerat vägnät som styr trafiken 

Hela kommunen ska knytas samman av ett tydligt och väl 

kommunicerat vägnät som styr trafiken till vägar som passar både 

fordonet och resans syfte 

 

Kommunen vill uppnå: 

Genomfartstrafik och tyngre fordon ska ledas till för detta lämpliga 

kommunala gator eller till de statliga vägarna. Lokalgatorna är främst till för 

fordon med start eller mål i området, inte för genomfartstrafik. För att styra 

trafiken på ett bra sätt ska det vara smidigt att köra på huvudgatorna som har 

god framkomlighet medan lokalgator präglas av lägre hastigheter där det är 

svårt att exempelvis ta en genväg genom ett bostadsområde. Huvudgatorna 

har en renodlad trafikfunktion där transportrum eftersträvas, vilket betyder 

rum för enbart motorfordonstrafik med högre hastigheter och färre utfarter. 

Här är gång- och cykelbanor på ett bekvämt och tryggt sätt separerade och 

korsningspunkterna mellan de oskyddade trafikanterna och den övriga 

trafiken minimerade.  

Passande åtgärder görs för att skapa restidsförkortningar på huvudgator och 

viktiga statliga vägar med mycket godstransporter medan hastighetssänkande 

åtgärder eller barriärer för biltrafik görs på lokalgatorna i form av till exempel 

anpassad hastighet, avsmalningar, farthinder och pollare. Skyltning av viktiga 

målpunkter på såväl gator som på gång- och cykelbanor ska användas för att 

kommunicera rekommenderade rutter och göra det lätt att hitta rätt. För 

gående och cyklister kan vägvisning med fördel göras med avstånds- och 

tidsangivelser. 

Kommunen arbetar med att: 

 identifiera prioriterade sträckor i vägnätet som förbättrar kopplingen 

till viktiga regionala och inomkommunala målpunkter samt åtgärda 

det kommunala vägnätet vid behov eller verka för att de byggs ut av 

Trafikverket när det omfattar det statliga vägnätet. 

 utföra påverkansarbete för en förbättrad vägstandard på statliga och 

enskilda vägar på landsbygden mellan kommunens tätorter och andra 

viktiga målpunkter. 

 kontinuerligt se över trafikflöden och de utpekade huvudgatorna inom 

tätorterna för att allt eftersom inkludera nya exploateringar när staden 

växer. 

 identifiera områden med lokalgator som belastas av genomfartstrafik 

eller fortkörning och utreda passande åtgärder för att motverka detta. 

 kontinuerligt komplettera där vägvisning saknas eller förändra den 

befintliga vägvisningen till viktiga målpunkter i kommunen för att 

garantera ett väl kommunicerat vägnät. 
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Effektiv lokalisering och styrning av godstransporter 

Verksamheter med tunga transporter ska i första hand lokaliseras 

till ytterområden med bra anslutning till statlig väg och 

logistikcenter, så som Skaraborg Logistic Center, för att gynna 

effektiva godstransporter och minska omgivningspåverkan 

 

Kommunen vill uppnå: 

Ställningstagandet gäller för verksamheter med ett större antal tunga 

transporter eller trafikintensiva verksamheter. Principen gäller huvudsakligen 

när nya verksamheter ska lokaliseras eller befintliga verksamheter utvidgas. 

Omlokaliseringar kan dock också vara relevanta om det passar för den 

aktuella verksamheten. Vid lokalisering ska hänsyn tas till att tyngre 

transporter ska ha nära och bra anslutning till huvudvägnätet och till statlig 

väg samt ledas till det utpekade strategiska vägnätet för tyngre transporter. 

Negativ områdespåverkan för till exempel boende- och vistelsemiljöer kan då 

minskas. För den kommunala verksamhetens räkning kan samordnad 

varudistribution vara ett alternativ för att minska behovet av godstransporter 

överlag.   

Kommunen arbetar med att: 

 i översiktsplanen peka ut strategiskt vägnät och företagsområden i 

gynnsamma lägen samt föra en dialog kring omlokaliserings-

möjligheterna med verksamheter som idag ligger i ogynnsamma lägen. 

 utreda vilka rutter som får ökad tung trafik kopplat till utvecklingen av 

logistikcentret och trafikintensiva verksamheter samt utreda om 

genomfarter i centrala delar eller närliggande lokalgatunätet riskerar att 

belastas. 

 utreda om möjligheterna till samordnad varudistribution för den 

kommunala verksamheten har förbättrats så att det är ett konkurrens-

kraftigt alternativ. 

 

 

 

 

 

 



 9 

Stadsutveckling runt kollektivtrafiken 

Nya bostadsområden, handelsområden och verksamheter ska i 

första hand lokaliseras nära tåg- eller bussförbindelser, för en 

hållbar och jämlik tillgänglighet 

 

Kommunen vill uppnå: 

Principen gäller för större bostadsområden inom tätorterna, inte för glesare 

bebyggelse eller enskilda gårdar på landsbygden. Lokalisering av ny 

bebyggelse nära befintliga kollektivtrafik-förbindelser ska eftersträvas i den 

mån det går eftersom det är samhällsekonomiskt mest fördelaktigt att nyttja 

den redan befintliga infrastrukturen istället för att bygga nytt. Stadsutveckling 

runt kollektivtrafiken främjar inte bara hållbara resor, utan också ett jämlikt 

trafiksystem där även de som inte har råd eller som väljer att inte äga bil 

erbjuds god tillgänglighet.  

Om det inte finns tillräckligt med exploaterbar mark nära tågstationer och 

busshållplatser ska eftersträvas att nya bussförbindelser finns på plats så tidigt 

som möjligt för nya områden, helst när de första flyttar in eller börjar arbeta 

där. Med nära menas ett gångavstånd på maximalt 600-800 meter, eller som 

mest cirka 7-10 minuters promenad. Kommunen ansvarar i första hand för att 

infrastrukturen byggs för kollektivtrafiken och att kollektivtrafiken har goda 

förbindelser med gång- och cykelvägnätet. Regionen genom Västtrafik 

ansvarar för att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik. 

Kommunen arbetar med att: 

 i första hand lokalisera nya områden så god tillgänglighet till tåg- eller 

bussförbindelser uppnås vid beslut kring framtida stadsutvecklings-

områden. 

 säkerställ dialog med Västtrafik så att kollektivtrafikens förutsättningar 

ingår i planhanteringen för nya exploateringar redan från början för att 

undvika konflikter i senare planeringsstadier och i utformningsfaserna. 

 verka för att Västtrafik utvidgar busstrafiken tidigt för framtida 

utbyggnadsområden, gärna så att den är på plats när det nya området har 

inflyttning eller verksamhetsstart. 

 säkerställa att gång- och cykelvägnätet har goda förbindelser till och från 

tågstationer och övrig kollektivtrafik. 

  



 10 

Accelererad omställning till fossilfria fordon 

Kommunen ska aktivt stötta och engagera näringsliv och andra 

aktörer till att skapa förutsättningar för en omställning till fossilfria 

fordon i samhället i stort samtidigt som kommunens verksamheter 

ska föregå med gott exempel 

 

Kommunen vill uppnå: 

Kommunen ska utifrån sina möjligheter verka för att näringsliv och andra 

aktörer bygger infrastruktur för fossilfria fordon vid viktiga målpunkter. Lika 

viktigt är det att kommunen driver på exempelvis fastighetsägare att sätta upp 

laddplatser eller ordnar bil- och cykelpooler för sina hyresgäster, samt 

engagera näringsliv och andra aktörer att ställa om till fossilfria fordon.  

Kommunen ska föregå med gott exempel och bygger utefter behov 

infrastruktur för fossilfria fordon till de egna verksamheterna. Den 

kommunala fordonsflottan ska successivt bli helt oberoende av fossila 

bränslen och i den takt det är möjligt gäller målet alla personbilar, 

arbetsmaskiner och andra fordon som ägs eller leasas av kommunen.   

Kommunens anställda uppmuntras att använda hållbara transportmedel i 

tjänsten, i linje med Policy för möten och resor. För att underlätta 

omställningen ska kommunen föregå med gott exempel genom att till 

exempel tillgängliggöra tjänstecyklar, erbjuda förmånscyklar, subventionera 

kollektivtrafikkort eller införa ellådcyklar inom lämpliga delar av den 

kommunala verksamheten. I upphandlingar av varor och tjänster som kräver 

omfattande transportarbete ska successivt strängare klimatkrav ställas på 

transporterna, med målet att alla samhällsbetalda transporter ska vara 

fossilfria 2030.  

Kommunen arbetar med att: 

 ta fram laddinfrastrukturplan för utomstående aktörer och för den egna 

verksamheten.  

 kontinuerligt följa upp kommunens Policy för möten och resor. 

 se till att fossilfria fordon successivt köps in eller leasas till den 

kommunala verksamheten allt eftersom det är möjligt. 

 definiera varor och tjänster som kräver omfattande transporter och 

successivt öka klimatkrav i upphandlingarna av dessa. 

 aktivt stötta näringsliv och fastighetsägare i utvecklingen mot 

användandet av fossilfria fordon för dess anställda, kunder eller 

hyresgäster. 
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Fokusområde 2  

- Hållbart resande i såväl tätort som på landsbygd 
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Prioritering av gång-, cykel och kollektivtrafik inom tätorterna 

Gång-, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras för resor inom 

kommunens tätorter vilket i första hand görs genom prioritet i 

korsningar, genare stråk och ökat utrymme i gaturummet 

 

Kommunen vill uppnå: 

Sedan långt tillbaka har biltrafiken varit prioriterad i gaturummet. Kommunen 

ska framåt arbeta för att gång, cykel och kollektivtrafiken blir ett enkelt 

alternativ till bilen inom tätorterna där avstånden i regel är korta. Inom 

Falköpings tätort ska det finnas ett sammanhängande och gent gång- och 

cykelvägnät med starka och väl kommunicerade huvudstråk och i övriga 

tätorter prioriteras utpekade skolvägar. I huvudstråket och de utpekade 

skolvägarna ges gång och cykel prioritet och säker passage i korsningar. Vid 

ny-, till- och ombyggnad av kommunens infrastruktur ska genare väg med 

färre hinder och bättre bytesmöjligheter för dem som kombinerar gång, cykel 

och kollektivtrafik prioriteras samtidigt som de ges ökat utrymme i 

gaturummet.  

En beprövad och kostnadseffektiv metod som kan tillämpas i syfte att göra 

gång, cykel och kollektivtrafik konkurrenskraftigare är att planera genare väg 

för dessa trafikslag jämfört med biltrafiken. Här leds biltrafiken runt på 

huvudgatorna och genomfartsmöjligheter på lokal-gatorna stängs eller görs 

mindre attraktiva genom hastighetssänkande åtgärder medan gående, 

cyklister och om möjligt även bussarna får en genare förbindelse. Bussar kan 

ges signalprioritet i korsningar med höga flöden och i övrigt eftersträvas gena 

stråk. 

Kommunen arbetar med att: 

 ta fram en gång- och cykelpolicy som syftar till att kartlägga och åtgärda 

viktiga stråk för gång och cykel där resultaten följs upp regelbundet 

genom att exempelvis upprätta cykelbokslut som redovisas i berörd 

nämnd. 

 regelbundet genomföra flödesmätningar för alla trafikslag inklusive 

gående och cyklister vid viktiga kopplingar och knutpunkter med 

kontinuerliga mätstationer eller med periodiska mätningar för att kunna 

rikta resurserna effektivt. 

 genomföra resvaneundersökning efter regelbundet intervall för att följa 

upp utvecklingen vad gäller att öka andelen hållbara resor. 

 

Hållbart stråk resecentrum – centrum – Ållebergs center 

Resecentrum – centrum – Ållebergs center är viktiga målpunkter 

som ska kopplas samman i ett stråk som gör det gent, snabbt och 

lätt att förflytta sig till fots, på cykel och med kollektivtrafiken 
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Kommunen vill uppnå: 

Tillgängligheten med bil till de tre målpunkterna är redan god och därför 

behöver den inte förbättras ytterligare. Vad gäller gång, cykel och 

kollektivtrafiken fungerar stråket mindre bra i nuläget och dessa trafikslag 

behöver bättre förutsättningar för att kunna bli ett attraktivare alternativ till 

bilen. Stråket mellan målpunkterna måste förstärkas och tydliggöras samt att 

tillgängligheten och trafiksäkerheten för gång, cykel och kollektivtrafik 

mellan målpunkterna förbättras. 

Kommunen arbetar med att: 

 ta fram en visions- och handlingsplan för stråket. 

 

Gång- och cykelleder till eller mellan mindre tätorter 

Satsningar på gång- och cykelleder för de mindre tätorterna görs 

utifrån bedömd nyttjandepotential, vilket kan innebära enklare 

cykelleder utanför statliga vägar eller gång- och cykelbanor utmed 

statliga vägar 

 
Kommunen vill uppnå: 

Fördelen med gång- och cykelbanor utmed statliga vägar är att Trafikverket 

har väghållaransvar och ansvarar för drift och underhåll. Nackdelen är långa 

ledtider och ofta höga byggkostnader. För utbyggnad av gång- och cykelbana 

utmed statlig väg krävs att den lyfts upp av Kommunalförbundet så den 

inkluderas i regional infrastrukturplan där den sedan konkurrerar som en i 

mängden om en begränsad budget. Om cykelförbindelser till mindre 

tätorterna ska bli verklighet inom en rimlig framtid krävs därför att 

kommunen satsar på alternativa lösningar för att bygga egna gång- och 

cykelleder.   

Fokus ska ligga på de gång- och cykelförbindelser till och mellan mindre 

tätorter som har störst nyttjandepotential och där en sträckning utanför statliga 

vägar är genomförbar. Här bör hänsyn tas till att elcykeln utökar det 

acceptabla cykelavståndet. En sträckning längs med tåglinjer och luftburna 

elledningar kan vara en möjlighet för vissa förbindelser med hänsyn till mark-

åtkomsten. För att underlätta kan delvis lägre standard väljas, vilket kan 

betyda mindre bredd, ingen asfalt eller belysning och inte heller 

vinterväghållning. Samtidigt ska kommunen även arbeta för att gång- och 

cykelbanor utmed statliga vägar inkluderas i den regionala 

infrastrukturplanen vad gäller förbindelser som har högre chanser att byggas 

eller förbindelser där kommunala gång- och cykelleder inte är genomförbara.  
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Kommunen arbetar med att: 

 ta fram en nyttjandepotentialstudie över vilka sträckor av gång- och 

cykelbanor alternativet enklare cykelleder som är rimliga att bygga ut 

utanför tätorterna utifrån förväntat antal cyklister i förhållande till 

kostnaden. Här anges också vilka sträckor som bör byggas av 

Trafikverket respektive kommunen. 

 utreda möjligheten med gång- och cykelleder av enklare standard utan 

belysning och vinterväghållning som anläggs utanför Trafikverkets 

vägområde, när kommunen vill möjliggöra utbyggnad av gång- och 

cykelmöjligheter i snabbare takt. 

 långsiktigt arbeta mot Kommunalförbundet så att Falköpings angivna 

gång- och cykelbanor utmed statliga vägar lyfts upp för prioritering i 

regional infrastrukturplan. 

 

Attraktiv kollektivtrafik i viktiga pendlingsstråk 

Kommunens viktiga pendlingsstråk ska stärkas genom att 

möjligheten till byten med tåg och bussar förbättras för en attraktiv 

kollektivtrafik med regelbundna och täta turer 

 

Kommunen vill uppnå: 

Viktiga pendlingsstråk enligt SCB är i första hand stråken till och från 

Skövde, Skara och Tidaholm, men även Ulricehamn, Lidköping, Vara, 

Jönköping och Göteborgsregionen. ”Hela resan”-perspektivet är avgörande 

för en attraktiv kollektivtrafik, vilket inte enbart inkluderar  själva tåg- eller 

bussresan utan också vägen till och från tågstationen eller busshållplatsen 

samt väntetiden. För att kunna gå eller cykla till tågstationer och 

busshållplatser inom tätorterna på ett tryggt och säkert sätt krävs gång- och 

cykelbanor eller trafiksäkra vägar med lite trafik, bra siktförhållanden och 

lägre hastigheter.  

Vid hållplatsen eftersträvas väderskydd, sittplatser, information om avgångar 

och cykelparkeringar med möjlighet till ramlåsning. För att göra det enklare 

att kombinera bil och kollektivtrafik ska pendelparkeringar finnas på 

strategiska platser i kommunen. De goda kommunikationsmöjligheterna som 

Falköping har i egenskap av järnvägsknut för Västra stambanan och 

Jönköpingsbanan är en av kommunens största styrkor och ska utnyttjas till 

fullo. Stationsorterna Floby, Falköpings tätort och Stenstorp ska vara trygga, 

ha hög vistelsekvalitet och allmän god standard, samt bra gång- och 

cykelförbindelser och cykelparkeringar. 
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Kommunen arbetar med att: 

 inventera de tre stationsområdena och samverka med de parter som berörs 

för att vidta åtgärder i miljön som hanterar identifierade brister och bidrar 

till ökad trivsel. 

 inventera anslutningar för gång och cykel till tågstationerna och 

busshållplatserna inom tätorterna och åtgärda osäkra platser. 

 samverka med Västtrafik för en förbättrad standard vid busshållplatserna 

som ligger utanför tätorterna. 

 samverka med Västtrafik för att hitta rätt placering för pendelparkeringar 

och att bygga ut nya när behovet uppstår. 

 verka gentemot Västtrafik för regelbundna och täta avgångar och 

optimerade bytestider mellan tåg och buss till viktiga pendlingsmål (som 

exempelvis Skaraborgs sjukhus). 

 

Regelbunden stadstrafik för hela Falköpings tätort 

Regelbunden stadstrafik ska nå hela Falköpings tätort, sett även 

utifrån den växande tätorten 

 

Kommunen vill uppnå: 

Stadsbusslinjenätet ska successivt utvidgas och optimeras i takt med att 

tätorten expanderar. Stadstrafiken ska vara tillförlitlig och ha tillräckligt täta 

avgångar för att upplevas som en attraktiv resmöjlighet, även när en avgång 

missas. Den ska ha bra framkomlighet på hela linjesträckningen. Om möjligt 

ska region- och stadstrafiken samspela inom tätorten så att högre turtäthet 

uppnås med befintliga resurser. 

Kommunen arbetar med att: 

 föra en dialog med Västtrafik och verka för en anpassning av stadstrafiken 

till viktiga målpunkter allt eftersom tätorten växer. 

 tillsammans med Västtrafik och trafikoperatören detaljstudera och sedan 

utföra de åtgärder för bättre bussframkomlighet som identifierades i 

kommunens utredning Plan för ökad andel hållbara resor. 
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Fokusområde 3  

- Trafiksäkerhet och trygghet för ökad rörlighet 
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Trygga allmänna platser 

För att minska de upplevda hindren för att gå, cykla och resa 

kollektivt ska kommunen åtgärda platser som känns otrygga, där 

kommunen har rådighet över marken 

 

Kommunen vill uppnå: 

En del i att medborgarna ska kunna gå, cykla och åka kollektivt är att det ska 

kännas tryggt att röra sig ute. Alla ska kunna känna tryggheten att kunna röra 

sig fritt i kommunen, vilket är extra viktigt för dem som inte har egen bil. För 

att den upplevda tryggheten ska anses som god är det viktigt att det finns bra 

belysning, att sikten är god, att andra människor rör sig i närheten samt att det 

är helt och rent i omgivningen.  

Kommunen arbetar med att: 

 kartlägga vilka platser inom kommunens rådighet som upplevs som 

otrygga och sedan genomföra trygghetsskapande åtgärder. 

 se över var belysning saknas utmed kommunala gång- och cykelbanor och 

komplettera där det behövs. 

 

Säkra stråk för gång och cykel 

På kommunens gång- och cykelvägnät ska trafiksäkerheten höjas 

genom separering av oskyddade trafikanter från biltrafiken på 

trafikintensiva gator, säkra passager och korsningar, samt god 

belysning 

 

Kommunen vill uppnå: 

Huvudstråken ska ha god standard, vara gena och ha enhetlig utformning så 

att de är lätta att känna igen och känns naturliga att använda. Gående och 

cyklister ska i första hand vara separerade från biltrafiken och för att minska 

risken för konflikter bör gångtrafikanterna i normalfall separeras från 

cykeltrafiken. Korsningar eller cirkulationsplatser där gång- och cykelbanan 

plötsligt tar slut och cyklisterna hänvisas till övergångställen för gående eller 

bilkörfält för att kunna passera utgör en stor säkerhetsrisk och ska undvikas. 

Nya korsningar eller cirkulationsplatser ska byggas med som minst upphöjda 

cykelpassager och övergångsställe men med cykelöverfarter där biltrafiken 

har väjningsplikt också för cyklisterna när det bedöms lämpligt.  
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Befintliga korsningar och cirkulationsplatser åtgärdas i kontinuerlig takt. 

Trafiksäkerheten för gående och cyklister på cykelpassager och 

övergångsställen ska vid behov ökas genom anläggning av mittrefuger, bra 

belysning och hastighetssänkande åtgärder. Det ska finnas god belysning på 

gång- och cykelbanorna för att öka tryggheten, särskilt där de inte ligger i 

direkt anslutning till en upplyst gata.  

Beläggningen ska vara av så god kvalitet att gående och cyklister upplever 

det som bekvämt  och säkert att gå och cykla. Hög kvalitet på drift och 

underhåll av huvudstråken ska säkerställas. Driften ska ha så hög prioritet att 

det går att gå och cykla året om och prioriteringslista för vinterunderhåll ska 

ge huvudstråken minst samma prioritet vid snöröjning som gatorna. Lika 

viktig är kvaliteten på beläggningen, drift och underhåll för att minimera 

risken för halk- och fallolyckor. 

Kommunen arbetar med att: 

 kartlägga korsningspunkter som idag inte är trafiksäkra där gång- och 

cykelbanenätet korsar bilvägar och ta fram en prioriteringslista över de 

platser som behöver åtgärdas.  

 komplettera befintlig skyltning. 

 regelbundet analysera cykelvägarnas behov av asfaltering, drift och 

underhåll. 

 fortsatt bygga ut infrastrukturen så att alla huvudstråk och cykelbanor får 

god belysning. 

 

Trafik på oskyddade trafikanters villkor 

På bostadsgator, i centrum och på andra platser där många rör sig 

ska trafiken ske med anpassade hastigheter för att öka 

trafiksäkerhet och livskvalitet 

 

Kommunen vill uppnå: 

Vid en trafikolycka är kollisionshastigheten den mest avgörande faktorn för 

oskyddade trafikanter. Därför handlar trafiksäkerhetsarbete i tätort mycket 

om biltrafikens hastighet där hastigheten ska spegla gatornas funktion. Enligt 

SKR och Trafikverkets handbok Rätt fart i staden ska lokalgator inom tätorter 

vanligtvis anses vara mjuktrafikrum och därmed präglas av låga hastigheter 

samt goda möjligheter att korsa körbanan. Platser där särskilt många 

oskyddade trafikanter eller barn och unga rör sig, såsom centrala 

shoppinggator eller mindre gator framför skolentréer, ska klassas som 

integrerat frirum i vilket fotgängare och cyklister prioriteras. För att hålla god 
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kvalitetsnivå ska hastighetsbegränsningen bestämmas utifrån om det är ett 

mjuktrafikrum eller ett integrerat trafikrum.  

För att hastighetsgränserna ska efterlevas måste gatorna ha rätt utformning. 

Hastighetssänkande åtgärder ska användas vid behov. Det kan handla om 

avsmalningar av körbanan, upphöjda övergångsställen och cykelpassager, 

förhöjda korsningar, fartgupp eller cirkulationsplatser. För att uppnå önskade 

hastighetsnivåer behövs även en effektiv och problemorienterad 

hastighetsövervakning inom vägnätet.  

Kommunen arbetar med att: 

 ta fram en hastighetsplan för tätorterna med förslag på reviderade 

hastighets-begränsningar.  

 utreda behovet av trafiksäkerhetsåtgärder i en trafiksäkerhetsplan där barn 

och unga särskilt beaktas.   

 samverka med polisen och peka ut gator och sträckor där problemen med 

hastighets-överträdelser är särskilt stora från trafiksäkerhetssynpunkt. 

 

Trafiksäkerhet för barn och ungdomar 

Barn och ungdomar ska ges möjlighet att inom tätorterna nå 

skolor, förskolor och andra kommunala verksamheter på vägar 

som är säkra och trygga för gående och cyklister 

 

Kommunen vill uppnå: 
Barn och ungdomars färdigheter i trafiken är begränsade vilket medför att de 

är särskilt utsatta. Därför ska stor hänsyn tas till deras perspektiv i de miljöer 

där de vistas. Barnens skolvägar ska vara så pass säkra att de själva kan gå 

eller cykla till skolan, vilket bidrar till en bättre hälsa och 

koncentrationsförmåga i skolan.  

Gaturummet runt skolorna ska vara utformat med hänsyn till barn och 

ungdomars förutsättningar och specifika behov. På vägar runt skolor och på 

andra viktiga stråk ska trafiksäkerheten höjas genom separering av oskyddade 

trafikanter från biltrafiken, säkra passager och korsningar samt god belysning. 

Principen gäller inom tätorterna där kommunen är väghållare medan säkra 

och trygga vägar för gående och cyklister på landsbygden istället kan utgöras 

av vägar med mindre trafik, goda siktförhållanden och när det är möjligt, 

anpassad hastighet. Även runt andra kommunala verksamheter och 

anläggningar som riktar sig till barn och ungdomar, såsom sportanläggningar, 

ska trafiksäkerheten för dessa grupper särskilt beaktas. 
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Kommunen arbetar med att: 

 kontinuerligt inventera och förbättra trafiksäkerheten vid alla skolor och 

förskolor. 

 inkludera andra kommunala anläggningar i inventeringen, där 

trafiksäkerheten för barn och unga särskilt ska beaktas. 

 genomföra en konsekvensanalys över trafiksäkerheten för barn och unga 

när detaljplaner tas fram som omfattar byggnader och anläggningar vars 

verksamhet övervägande är riktad mot dessa grupper. 

 kontinuerligt följa upp olycksstatistiken och integrera den i planeringen. 

 

Beteendepåverkan för trafiksäkerhet och hållbart resande 

Falköpings kommun ska satsa på beteendepåverkansåtgärder för 

ökad trafiksäkerhet och hållbart resande 

 

Kommunen vill uppnå: 

Åtgärder som påverkar resebeteendet och val av färdsätt ska användas i högre 

uträckning än idag eftersom de är ett viktigt komplement till 

infrastrukturåtgärder. Det ska bli standard att kombinera viktiga 

infrastrukturprojekt med riktad kommunikation och olika typer av 

påverkansåtgärder ska användas för att nå ut bredare till befolkningen. Det 

kan vara information, utbildning, marknadsföring och kampanjer. Aktiviteter 

kan omfatta information kring hälsofördelarna av att gå och cykla, utdelning 

av reflexer till cyklister, temadagar (Europeiska mobilitetsveckan), 

utbildningar (trafiksäkerhetsutbildningar i skolan, "lär dig cykla" kurser för 

vuxna) eller prova-på-kampanjer (testresenärer kollektivtrafik, ”byt bilen mot 

lådcykel”).  

Att vi människor har lättare att bryta vanor när det sker en större förändring i 

livet kan användas genom att påverkansinsatser inriktas på dessa tidpunkter, 

exempelvis när en person börjar skolan, flyttar hemifrån eller till en ny stad, 

får barn eller byter jobb. Inflyttningspaket med cykelkarta, busslinjekarta, 

prova-på-bussbiljetter eller liknande och som skickas automatiskt till 

nyinflyttade är en beprövad metod i många kommuner. Kampanjerna och 

utbildningarna ska inte enbart vända sig till barn och oskyddade trafikanter 

utan också riktas direkt till vuxna och/eller bilister. Kampanjer kan vara ”inga 

onödiga bilresor”, ”inom Falköpings tätort är det löjligt nära till det mesta”, 

”rätt fart i staden” eller ”aktiv skolväg ger bättre skolresultat”. Samverkan 

inom kommunens skolor, arbetsplatser och andra verksamheter är viktig för 

att uppmuntra dem till att stödja hållbart resande. 
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Kommunen arbetar med att: 

 förstärka sitt arbete med påverkansåtgärder och särskilt satsa på åtgärder 

i samband med invånarnas livsförändringar. 

 säkerställa kontinuerliga insatser för att sprida olika typer av 

”trafikkunskap” och höja medvetenheten i skolor och på arbetsplatser 

(Program aktiva skolvägar, Program cykelvänlig arbetsplats). 

 utse en ansvarig koordinator och definiera en årlig budget för utbildnings-

, informations- och marknadsföringsåtgärder. 
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Fokusområde 4  

-Tillgänglig och attraktiv stad 
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Inkluderande planeringsprocesser 

I viktiga planeringsprocesser ska kommunen inkludera 

samhällsgrupper som annars har svårt att komma till tals, för att 

främja ett jämlikt och jämställt trafiksystem 

 

Kommunen vill uppnå: 

Exempel på processer där dialoger med medborgarna är särskilt viktiga är i 

planeringsstadiet innan lösningarna redan är fixerade, till exempel vid samråd 

för detaljplaner, inför större projekt eller om standarder tas fram där olika 

perspektiv är viktiga. Samhällsgrupper som ofta har svårt att få gehör för sina 

perspektiv är exempelvis barn och ungdomar, personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga, nysvenskar och pensionärer. Beroende på 

planeringsprocess ska berörda grupper inkluderas med hjälp av passande 

metoder som gör det lätt att delta. Det kan till exempel betyda att valda 

mötestider anpassas efter olika livssituationer, istället för stor-möten kan 

också ”lättare” och målgruppsinriktade dialogformer användas samt att andra 

språk än svenska används i kommunikationen. Efteråt ska kommunen även 

ge återkoppling till de inkluderade grupperna för att främja delaktighet och 

förebygga frustration. I utformningen av allmänna platser ska hänsyn tas till 

olika målgruppers intressen och behov av tillgänglighet. Det offentliga 

rummet ska vara tydligt och orienterbart för alla. 

Kommunen arbetar med att: 

 ta fram rekommendationer för passande dialogmetoder för olika 

samhällsgrupper och kommunicera dem internt. 

 ta fram kommunikationsrutiner för större infrastrukturprojekt för att 

tydliggöra när dialog ska hållas och med vilka grupper. 

 samverka med Västtrafik för att tillgänglighetsanpassa busshållplatser. 

 

Funktionella och attraktiva gaturum  

Gaturummet ska dimensioneras och utformas efter sin funktion. 

Där många oskyddade trafikanter rör sig ska attraktiva 

vistelsemiljöer erbjudas 

 

Kommunen vill uppnå: 

En livfull och attraktiv stad kännetecknas av ett levande centrum. Trafiken 

påverkar i hög grad hur attraktivt det är att vistas där. I Falköping tätorts 
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centrum och andra platser där många oskyddade trafikanter rör sig ska 

attraktiva vistelsemiljöer erbjudas. Utformning och ytfördelning ska stämma 

överens med gatans funktion och skyltad hastighet för att trafikanterna 

instinktivt ska förstå och välja den hastighetsnivå som gatan är avsedd för. 

Lokalgator inom tätorterna har både en vistelse- och en trafikfunktion och här 

präglas gaturummet av lägre hastigheter och trafiksäkra passager.  

Platser där många oskyddade trafikanter eller barn och unga rör sig, såsom 

centrala shoppinggator eller mindre gator framför skolentréer har i första hand 

en vistelsefunktion där gående och cyklister är tydligt prioriterade. 

Vistelsemiljöer skapas genom att omvandla ineffektivt använda ytor vilket 

kan ske genom avsmalning av överdimensionerade gator, omvandling av 

parkeringsplatser med låg beläggning eller uppgradering av oattraktiva torg 

eller gatuhörn. Attraktiva vistelsemiljöer kan till exempel vara lekparker, 

bilfria zoner eller gångfartsområden. Även element som breddade trottoarer, 

uteserveringar, grönska och möblering bidrar till gaturummets attraktivitet. 

Kommunen arbetar med att: 

 identifiera element som ger vägledning rörande vilka delar av vägnätet 

som har vilken funktion och formulera principer som säkerställer en 

passande gatuutformning och platsfördelning mellan trafikslagen. 

Principerna används sedan vid ny-, till- och ombyggnad av kommunens 

infrastruktur. 

 kartlägga områden där många oskyddade trafikanter rör sig och peka ut 

åtgärder som gör vistelsemiljön mer attraktiv. 

 vid all förtätning eller ombyggnation utvärdera om det avsatta 

gaturummet är proportionerligt disponerat och omfördela ytorna vid 

behov. 

 

Effektiv och tidsreglerad bilparkering  

Parkeringsbeläggningen i centrum ska balanseras i takt med att 

staden förtätas så att eventuell överkapacitet kan omvandlas för att 

skapa en attraktivare miljö att vistas i. 

 

Kommunen vill uppnå: 

För att stötta ett levande centrum med konkurrenskraftig handel ska den 

begränsade ytan inom stadskärnan användas på ett effektivt sätt. Målet är ett 

centrum som lockar besökare med attraktiva vistelsemiljöer och god 

tillgänglighet för kunder, där det är lätt för besökare att hitta en 

parkeringsplats. Parkeringsbeläggningen i centrum ska vara i balans så att 
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eventuell överkapacitet kan omvandlas för att skapa en attraktivare miljö att 

vistas i. På sikt ska parkering på allmän platsmark i centrum minska och 

främst ske på kvartersmark där så är möjligt. Ytor kan då frigöras till förmån 

för attraktiva vistelsemiljöer vilket skapar plats för bredare gång- och 

cykelvägar samt attraktiva grönytor med lek- och sittmöjligheter som lockar 

kunder. 

Tidsreglering ska användas för att öka omsättningen av eftertraktade 

parkeringsplatser och på så sätt göra det enklare att hitta en ledig plats. 

Enhetlig tidsreglering används för att skapa tydlighet i hur det är tillåtet att 

parkera. Detta gynnar handeln eftersom fler kunder kan använda samma 

parkeringsplats nära butiken, istället för att den blockeras av en och samma 

bil i många timmar, ibland flera dagar. Samtidigt hänvisas boende och 

verksamma till parkeringar i närområdet under tider när många besöker 

centrum. Acceptabla gångavstånd till parkering ges av Falköpings 

parkeringspolicy. 

Kommunen arbetar med att: 

 kontinuerligt följa upp beläggningen på parkeringarna inom centrum och 

vid över-beläggning tillämpas i första hand tidsreglering för att öka 

omsättningen på de platser som finns. Överskottsparkeringar kan 

användas för exempelvis förtätning eller vistelsemiljöer, planteringar och 

möblering eller tillfälliga arrangemang. 

 se över tidsregleringar i centrum för en enhetlig tidsreglering. 

 säkerställa systematisk parkeringsövervakning för att minska felparkering 

i centrum. 

 inventera vägvisningen till relevanta parkeringsområden för besökare, 

samåknings- och pendelparkeringar samt komplettera där det behövs för 

att minska söktrafiken. 

 

Lättillgänglig och säker cykelparkering 

Vid viktiga målpunkter och för all nybyggnation ska lättillgänglig 

och säker cykelparkering säkerställas nära entréer 

 

Kommunen vill uppnå: 

Kommunen har olika roller beroende på typ av målpunkt, om den ingår i 

kommunens verksamhet eller ej, om det rör sig om allmän platsmark eller 

kvartersmark. För den egna verksamheten och vid viktiga målpunkter ska 

kommunen säkerställa lättillgänglig och säker cykelparkering nära entrén 

vilket kan vara vid egna verksamheter, centrum, resecentrum, större 
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arbetsplatser eller vid sjukhus. Vid privat ny-, till- och ombyggnad ska 

kommunen tillämpa parkeringspolicyn och lyfta cykelparkeringsfrågan under 

hela processen via detaljplan till bygglov och fram till själva byggnationen. 

Cykelparkeringen ska ligga närmare entrén jämfört med bilparkeringen. 

Strategiskt placerade cykelpumpar, som är en uppskattad service för cyklister, 

bör placeras vid utvalda större målpunkter och väderskydd ska uppmuntras. 

Med lättillgänglig och säker cykelparkering används den definition som finns 

i parkeringspolicyn. 

Kommunen arbetar med att: 

 kartlägga de cykelparkeringar som finns vid kommunala verksamheter 

eller andra viktiga målpunkter och inventera placering, kvalitet av 

cykelställ, kapacitet, beläggning samt vid behov bygga ny cykelparkering 

eller rusta upp den som finns. 

 skapa rutiner för hur övergivna cyklar och cykelvrak tas omhand när de 

står parkerade i cykelställ på allmän platsmark i tätortscentrum och vid 

tågstationer. 

 fortlöpande tillämpa parkeringspolicyn för all nybyggnation, kommunen 

lyfter frågan om cykelparkering tidigt i planprocessen och verkar för att 

högkvalitativ cykelparkering skapas. 

 följa upp och utvärdera parkeringspolicyn.  
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Genomförande 
Kommunledningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har en 

ledande och stödjande roll i arbetet med att genomföra trafikstrategin. 

Trafikstrategins genomförande säkras och integreras i kommunens 

styrsystem genom att kopplas tydligt till den ordinarie budgetprocessen. De 

två förvaltningarna ansvarar för att genomförandet av trafikstrategins innehåll 

lyfts in i budgetprocessen. Utifrån strategins punkter under rubrikerna 

”kommunen arbetar med” tas en gränsdragningslista med 

ansvarsförhållanden fram.  

Utbildning, medborgardialog och informationsinsatser för alla åldrar och 

målgrupper är viktiga verktyg i arbetet. Samverkan både internt inom 

kommunen och med externa aktörer är nyckeln till framgång. 

 

Uppföljning 
Genomförandet av trafikstrategin ska följas och styras ur ett helhets- och 

framtidsperspektiv. Trafikstrategin följs upp i beredningen för hållbar 

samhällsplanering förslagsvis en gång om året alternativt vid behov.  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet ska följa arbetet ur ett socialt 

perspektiv för att säkerställa att mobilitetsomställningen på lång sikt gynnar 

alla invånares välmående och jämlikhet . 

Resultaten av uppföljningen tas med till budgetprocessen årligen. 

Trafikstrategin ska aktualitetsprövas varje mandatperiod. 

För att utveckla kommunens arbete med trafikfrågor ska kommunen fortsatt 

ha dialog och omvärldsbevakning genom att agera med näringsliv, 

civilsamhälle och akademi.  

 

 



 

Kansliavdelningen   Kommunledningsförvaltningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   521 81 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 

 
 

DELEGATIONSBESLUT 1 (1) 

2022-04-10 

KS 2022/00079  
 

 

 

 
 

 Alla nämnder 

Hyresbostäder AB 

Trafikstrategi 

Delegationsbeslut 

Förslag på Trafikstrategi remitteras till samtliga nämnder, med svar senast 1 

juni 2022. 

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 19 januari 2022, 

§ 6. 

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

arbetat gemensamt med att ta fram en trafikstrategi för Falköpings kommun.  

I trafikstrategin samordnas trafikfrågor och samhällsplanering i kommunens 

långsiktiga och övergripande planering. Strategin beskriver hur 

trafiksystemet i tätorten bör utformas för att stötta samhällsutvecklingen i 

riktning mot kommunens mål och hantera avvägningar mellan 

konkurrerande intressen samt mellan trafikslagen.  

Processen med att ta fram trafikstrategin har löpt på sedan hösten 2021, och 

efter insamling av material internt och externt har nu en remissversion 

färdigställts. Det insamlade materialet, resultat från workshops samt dialoger 

ligger till grund för innehållet i strategin. Dialoger har internt förts med alla 

förvaltningar, externt med unga kommunutvecklare, funktionshinderrådet, 

pensionärsrådet, SMS och polisen. I december genomfördes en fysisk 

medborgardialog samt digitala enkäter riktade till medborgarna, åkerier och 

till Aktiv handel.     

Alla nämnder samt Hyresbostäder AB ges möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Yttranden skickas till kommunledningsförvaltningen senast den 1 

juni 2022. Meddela om förlängd svarstid behövs. 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 



 

Socialnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-18 
 

 

  
 

 

§ 146 Dnr 2022/00054  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen avseende 
ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås ställa sig bakom föreslaget till allmänna lokala 

ordningsföreskrifter.       

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen och Samhällsskydd mellersta Skaraborg har 

tagit fram ett förslag på ändrade allmänna lokala ordningsföreskrifter för 

Falköping kommun.  

Ett tidigare förslag till ändring av föreskrifterna har behandlats av 

socialnämnden. På grund av att omfattande förändringar har gjorts därefter 

ges samtliga nämnder nu på nytt möjlighet att inkomma med synpunkter 

innan fullmäktige fattar beslut. 

I det nya förslaget har vissa förändringar gjort när det gäller språkbruket. 

Vissa paragrafer har förtydligats, medan andra innebär att nämnd på 

specifika platser tagit bort till förmån för beskrivning. Vilka förändringar 

som gjorts framgår av förslaget 

Förvaltningens bedömning 

Socialförvaltningen gör bedömningen att det nya förslaget till 

ordningsföreskrifter är tydligt och lagom specificerat. Det är bra att namn på 

t ex äldreboenden tagit bort till förmån för beskrivningen äldre- och 

omsorgsboenden.  

Utifrån förvaltningen uppdrag är det positivt att det föreslås ett förbud mot 

förtäring av alkohol i stora delar av Falköpings tätort. Det bedöms vara 

positivt för den allmänna ordningen och för barns- och ungdomars situation.  

Det är också bra att ordningsföreskrifterna föreslår att pyrotekniska varor 

förbjuds närmare än 100 meter från vård- och omsorgsboenden i kommunen. 

Förvaltningen föreslår att nämnden ställer sig bakom förslaget till ändring av 

allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Finansiering 

Ej aktuellt 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-05-09 

Checklista barnkonventionen 

Kommunledningsförvaltningen förslag till lokala ordningsföreskrifter 
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Paragrafen skickas till  
Socialnämnden            

 





 

Socialförvaltningen 

 

Eva Olofsson   Biträdande socialchef      eva.olofsson@falkoping.se  
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 Socialnämnden 

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen avseende 
ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden ställer sig bakom föreslaget till allmänna lokala 

ordningsföreskrifter             

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen och Samhällsskydd mellersta Skaraborg har 

tagit fram ett förslag på ändrade allmänna lokala ordningsföreskrifter för 

Falköping kommun.  

Ett tidigare förslag till ändring av föreskrifterna har behandlats av 

socialnämnden. På grund av att omfattande förändringar har gjorts därefter 

ges samtliga nämnder nu på nytt möjlighet att inkomma med synpunkter 

innan fullmäktige fattar beslut. 

I det nya förslaget har vissa förändringar gjort när det gäller språkbruket. 

Vissa paragrafer har förtydligats, medan andra innebär att nämnd på 

specifika platser tagit bort till förmån för beskrivning. Vilka förändringar 

som gjorts framgår av förslaget 

Förvaltningens bedömning 

Socialförvaltningen gör bedömningen att det nya förslaget till 

ordningsföreskrifter är tydligt och lagom specificerat. Det är bra att namn på 

t ex äldreboenden tagit bort till förmån för beskrivningen äldre- och 

omsorgsboenden.  

Utifrån förvaltningen uppdrag är det positivt att det föreslås ett förbud mot 

förtäring av alkohol i stora delar av Falköpings tätort. Det bedöms vara 

positivt för den allmänna ordningen och för barns- och ungdomars situation.  

Det är också bra att ordningsföreskrifterna föreslår att pyrotekniska varor 

förbjuds närmare än 100 meter från vård- och omsorgsboenden i kommunen. 

Förvaltningen föreslår att nämnden ställer sig bakom förslaget till ändring av 

allmänna lokala ordningsföreskrifter. 
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Finansiering 

Ej aktuellt 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningen förslag till lokala ordningsföreskrifter 

Bilaga förbudsområde alkoholförtäring Falköping       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Eva Olofsson 

Biträdande socialchef 



 

Kansliavdelningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  
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2022-03-22 

KS 2021/00125  
 

 

 

 
 

 Samtliga nämnder 

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Delegationsbeslut 

1 Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter skickas på 

remiss till samtliga nämnder med svar senast den 1 juni 2022.     

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 19 januari 2022, 

§ 6. 

Bakgrund 

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram 

av kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts 

med Polismyndigheten. 

Ett underlag har tidigare sänts på remiss till nämnderna. På grund av att 

omfattande förändringar dock har gjorts därefter ges samtliga nämnder nu på 

nytt möjlighet att inkomma med synpunkter innan fullmäktige fattar beslut. 

Meddela kommunledningsförvaltningen om förlängd svarstid behövs. 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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Lokala ordningsföreskrifter för Falköpings 
kommun 
Falköpings kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 

(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 

meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

§ 1 

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig 

plats finns i 3 kap. ordningslagen. 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om 

hur den allmänna ordningen i Falköpings kommun ska upprätthållas. 

Bestämmelserna i 17 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller 

egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. 

 

§ 2 

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är 

offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1–4 i ordningslagen om inte 

annat anges. Bestämmelsen i  17 § 21 § är även tillämplig på (icke 

offentliga platser i kommunen) andra än offentliga platser inom 

kommunen.   

 

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller även 

kommunens föreskrifter om torghandel.  

Stora Torget, Trätorget och Köttorget utgör allmänna försäljningsplaser 

för vilka också gäller kommunens föreskrifter om torghandel.  

 

§ 3 

Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, 

med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden 

jämställas med offentlig plats: 

- För allmänheten upplåtna anläggningar för lek, idrott, camping eller 
friluftsliv, badplatser, skolgårdar, järnvägsområden och 
begravningsplatser enligt bilagd förteckning.  
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Följande platser som är upplåtna för allmänheten: 

- Till allmänheten av kommunen upplåtna lekplatser 

- Idrottsplatser, anlagda rekreationsområden och motionsspår  

- Förskole- och skolgårdar under icke verksamhetstid 

- Områden för camping 

- Badplatser 

- Järnvägstationsområden 

- Begravningsplatser 

- Slalombackar.  

 

 

§ 4 

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första 

stycket, 11 §, 20 § och 21 § i dessa föreskrifter bör kommunen ges 

tillfälle att yttra sig. 

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ska yttra sig över 20-21 §§. 

Tekniska nämnden ska yttra sig över § 7, § 10 första stycket och § 11.  

 

Lastning av varor m.m. 

§ 5 

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är 

ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att 

allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller 

dålig lukt.  

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 

brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att 

framkomligheten för blåljusorganisationer begränsas (så att 

räddningstjänstens arbete hindras).  

Inte heller får trafiken på platsen onödigt hindras eller störas. 

 

Schaktning, grävning m.m. 

§ 6 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 

fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se 
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till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga 

olägenhet. 

Det får inte heller ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och 

utrymningsvägar blockeras eller att blåljusorganisationers arbete hindras.  

Arbetena ska märkas ut på ett säkert sätt och inte heller får trafiken på 

platsen onödigt hindras eller störas. Vidare ska särskild hänsyn tas till 

gång- och cykeltrafik. 

 

Störande buller 

§ 7 

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. 

stenkrossning, pålning och nitning får inte ske utan polismyndighetens 

tillstånd. 

 

Containrar, byggställning mm  
8 §  

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container som ska ställas upp på 

en offentlig plats är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller 

nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.  

Ägaren, eller nyttjanderättshavare, till containrar, byggnadsställningar eller 

liknande objekt som ska ställas upp på en offentlig plats ska söka tillstånd 

från polisen enligt 3 kap. 1 §  OL. Container eller byggställningen mm ska 

märkas ut på ett säkert sätt och inte heller får trafiken på platsen onödigt 

hindras eller störas. Vidare ska särskild hänsyn tas till gång och 

cykeltrafik.  

Vid utplacering av containrar, byggställningar och andra sådana objekt ska 

brandskyddsaspekter beaktas.  

Det får inte heller ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och 

utrymningsvägar blockeras eller att framkomligheten för 

blåljusorganisationer begränsas.  

 

Markiser, flaggor och skyltar 

§ 9 

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över 

en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre 

höjd än 4,50 meter. 
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Markiser, flaggor, skyltar, banderoller och liknande anordningar får inte 

sättas upp på lägre höjd över marken så att den del av anordningen som 

hänger ner över en gångbana har lägre höjd än 2,50 meter, och den del 

som hänger över en körbana inte har lägre höjd än 4,50 meter.  

Affischering 

§ 10 

Polismyndighetens tillstånd krävs för att sätta upp affisch, annons eller 

annat sådant anslag på eller över offentlig plats eller på husvägg, staket, 

vägbro, kopplingsskåp, stolpar, eller liknande, som vetter mot offentlig 

plats. Även gatuskyltar så som trottarpratare eller liknande kräver 

polismyndighetens tillstånd innan de sätts upp på offentlig plats.  

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra 

liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål.  

Tillstånd behövs inte heller för näringsidkare för att sätta upp annonser 

och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på 

byggnad där rörelsen finns.  

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av 

polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller 

liknande som vetter mot offentlig plats. 

Gatuskyltar så kallade trottoarpratare, samt annan skyltning får inte sättas 

upp på offentlig plats utan tillstånd av polismyndigheten. 

Tillstånd behövs dock inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller 

andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller 

krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra 

tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där 

rörelsen finns.  

 

Högtalarutsändning 

§ 11 

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till 

personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande 

utan tillstånd av polismyndigheten. 

 

Förtäring av alkohol 

§ 12 
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Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt överstigande 3,5 

volymprocent får inte förtäras på följande offentliga platser: lekplatser, 

parker, torg, parkeringar, järnvägstationsområden, idrottsanläggningar 

eller badplatser inom markerat område, se kartor i bilaga 1.  

Spritdrycker, vin, starköl och folköl får inte förtäras inom områden som 

framgår av bilagd lista.  

 

Camping 

§ 13 

Camping utanför anordnade campingplatser får inte ske på offentlig 

plats.  

Camping får inte ske på Hästgärdet eller området vid Motionscentralen 

utan tillstånd från kommunen eller arrendatorn av Mössebergs Camping.  

 

Hundar 

§ 14 

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande 

eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa 

bestämmelserna i 15 §.  

Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad 

person, servicehund- och signalhund för funktionshindrad person eller för 

polishund i tjänst. 

 

§ 15 

Hundar ska alltid hållas kopplade på offentlig plats i kommunens tätorter 

med undantag av de områden där kommunen anordnat hundrastplatser.  

Hund ska hållas kopplad i motionsspår till vilka allmänheten har tillträde. 

När en hund inte hålls kopplad enligt ovan, ska den ha halsband på sig med 

ägarens namn, adress, telefonnummer eller annan godkänd märkning.  

Hundar får inte bada på badplatser. 

På offentlig plats i kommunens tätorter ska föroreningar efter hund plockas 

upp. 
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Hundar ska hållas kopplade inom områden som utgör försäljningsplats 

medan torghandel pågår, samt i de parker eller planeringar som framgår 

av bilagd lista under tiden den 1 april – 30 september. 

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte 

inom inhägnade områden. 

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens 

namn, adress och telefonnummer.  

Hundar får inte vistas på begravningsplats eller badplats. Skogssjön ska i 

sin helhet betraktas som badplats. 

§ 

Inom områden med sammanhängande bebyggelse ska föroreningar efter 

hund plocka upp.  

 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor samt sprängning 
och skjutning med eldvapen m.m.  
 

§ 16 

Det är inom samtliga tätorter i Falköpings kommun endast tillåtet att 

använda pyrotekniska varor under påskafton, valborgsmässoafton och 

nyårsafton klockan 20.00 - 01.00 efterföljande dag.  

Under övriga tider på året krävs alltid tillstånd från polismyndigheten.  

Avfyringsplats och nedslagningsplats får inte vara närmare bostadsbyggnad 

än 25 meter. 

 

§ 17 

Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 

meter från sjukvårdsinrättning eller äldre- och omsorgsboenden.  
 

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från 

sjukhuset i Falköping respektive Falbygdsklinikerna samt äldre- och 

handikappboendet inom kvarteret Läkare, Bergsliden 1,2 och 13, Trätorgets 

äldreboende samt Ranliden i Falköping, Kataringården i Torbjörntorp, 

Frökindsgården i Kinnarp, Alvershus i Åsarp, Björktuna och Vårdcentrum i 

Stenstorp, Elvagården i Vartofta samt Vårdcentrum och Vilskegården i 

Floby. 
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Tillstånd av polismyndighet krävs för att få använda pyrotekniska varor på 

platser (gäller även andra platser än offentliga) i syfte att förhindra att 

människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av 

pyrotekniska varor. Tillståndsplikten gäller inom områden med 

sammanhållen bebyggelse som inte omfattas av förbudet i ovanstående 

stycke i Falköping, Broddetorp, Floby, Gudhem, Kinnarp, Odensberg, 

Stenstorp, Torbjörntorp, Vartofta, Yllestad, Åsarp och Åsle vid alla 

tidpunkter utom påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton mellan 

klockan 20.00 och 01.00 efterföljande dag.  

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor 

på offentlig plats inom områden med sammanhållen bebyggelse i Falköping, 

Broddetorp, Floby, Gudhem, Kinnarp, Odensberg, Stenstorp, Torbjörntorp, 

Vartofta, Yllestad, Åsarp och Åsle i syfte att upprätthålla den allmänna 

ordningen.  

 

§ 18 

Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med 

eldvapen samt kolsyre-, luft, fjädervapen eller motsvarande som avses i 2 

kap. 1 § andra stycket vapenlagen. 

Paintballvapen får inte användas på de platser som anges i § 2 och 3 i 

dessa förskrifter.  

 

Ridning och löpning 

§ 19 

Ridning får inte ske i markerade löp- eller skidspår. Löpning får inte ske i 

markerade skidspår när spåren är iordningställda.  

Ridning får inte ske i iordningsställda löp- eller skidspår på Mösseberg 

eller Ålleberg annat än när spåret också är markerat som ridspår. På 

sistnämnda spår får inte ridning ske i iordningställt skidspår.  

 

Avgift för att använda offentlig plats 

§ 20 

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt 

med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder 

som har beslutats av kommunfullmäktige. 
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Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

§ 21 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § 

första stycket, 11-19 §§  kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § 

andra stycket ordningslagen.  

I ordningslagen finns också bestämmelser om polismyndighetens rätt att 

utfärda förelägganden och rätt att förverka egendom.  

----------------------------------------------------------------------------------------
----- 

Denna kommunala författning ersätter författningen 2012:18. 

 



 

Socialförvaltningen 

 

Maria Dahlén   Sas/verksamhetsutvecklare   0515-88 50 36   maria.dahlen@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

2022-04-26 

SN 2022/00063  
 

 

 

 
 

 Socialnämnden 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), 2022 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av ej verkställda 

gynnande beslut för kvartal 1, perioden 2022-01-01 till och med 

2022-04-30. 

2 Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till 

kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

        

Sammanfattning  

"[Om utlåtandet är längre än 2 sidor, ska kunna läsas fristående]"       

Bakgrund 

Socialnämnden har sedan den 1 juli 2006 en rapporteringsskyldighet enligt 

kapitel 16 § 6f Socialtjänstlagen (Sol). Rapporteringen gäller ej 

verkställda gynnande beslut enligt kapitel 4 §1 Sol. Vidare har 

socialnämnden sedan den 1 juli 2008 en skyldighet enligt 28 f-h §§ LSS 

att rapportera beslut om bistånd enligt 9 § LSS som inte verkställts inom 

tre månader eller där avbrott i verkställigheten överstiger tre månader. 

Rapporten ska ske till inspektionen för vård och omsorg (IVO) som 

ansvarar för tillsynen gällande dessa beslut. 

 

Till kommunfullmäktige och kommunens revisorer ska socialnämnden 

en gång per kvartal lämna en statistikrapport över antalet gynnande 

beslut enligt kapitel 4 §1 Sol som inte verkställts inom tre månader från 

dagen för respektive beslut eller om en insats har avbrutits och inte 

verkställts på nytt inom tre månader. I rapporten ska anges vilka typer av 

bistånd besluten avser och hur lång tid som förflutit från dagen för 

respektive beslut. Det ska framgå hur stor del av besluten som gäller 

kvinnor respektive män. 

 

 



 

  2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

Bifogat finns en rapport över de beslut som rapporterats till IVO.  

       

Beslutet ska skickas till 

Socialnämnden    

Kommunrevisionen    

Kommunstyrelsen    

Kommunfullmäktige 

 

 

 

Maria Dahlén 

Sas/verksamhetsutvecklare 



          2022-04-25 
 
 

Sammanställning av pågående ej verkställda beslut kvartal 1 2022, IFO 

Kön 

 

 

 

Typ av 

bistånd/ 

insats 

Beslutet 

  
 

Dröjsmålet 
 

 

  

Besluts-

datum 

Avbrott 

 Datum 

Datum 

för 

erbjuda

nden 

Verkställt 

 Datum 

Delvis 

verkställd 

Har 

kompenserande 

insats erbjudits 

 

Avslutad 

utan  

verkställighet 

Datum 

1. Huvudskäl 

till ej verkställt 

beslut  

(Välj antingen 

Hos kommunen, 

Utanför 

kommunen eller 

Den enskilde) 

Dröjsmål 

relaterat 

till covid-

19? Om ja 

finns kryss 

i rutan (x) 

Förtydligande kommentar att 

använda vid behov 

Man  

LSS FUNK  - 9§9 

Bostad för vuxna i 

form av 

servicebostad 

210324   220317     Ja, boendestöd    Hos kommunen 

- Saknar plats  

    

Kvinna 

LSS FUNK  - 9§9 

Bostad för vuxna i 

form av 

servicebostad 

210324         Ja, Daglig 

verksamhet 

200615, 

Ledsagarservice 

190906 7 tim/v, 

Korttidsvistelse 

utanför hemmet 

211101, 

2 dygn/månad 

  Hos den 

enskilde - Har 

specifika 

önskemål om 

boende/områden

/personal/utförar

e/verksamhet/up

pstart  

    

Kvinna 

LSS FUNK  - 9§9 

Bostad för vuxna i 

form av 

gruppbostad 

210525         Ja, daglig 

verksamhet 

081102, 

ledsagarservice 

201001 3 tim/v, 

Hemtjänst 990621 

Hög omfattning, 

Trygghetslarm 

211209. 

  Hos kommunen 

- Saknar plats 

    

Man  

LSS FUNK  - 9§9 

Bostad för vuxna i 

form av 

gruppbostad 

210618             Hos kommunen 

- Saknar plats  

    



          2022-04-25 
 
 

Man  

LSS FUNK  - 9§9 

Bostad för vuxna i 

form av 

gruppbostad 

210920     220101   Daglig 

verksamhet 

210601. 

  Hos kommunen 

- Saknar plats  

    

Kvinna 

LSS FUNK  - 9§9 

Bostad för vuxna i 

form av 

gruppbostad 

210921         Korttidsvistelse 

190501 8 

dygn/mån, 

Korttidstillsyn 

140616, Daglig 

verksamhet 

210614  

220408 Hos kommunen 

- Saknar plats  

  Brukaren flyttar med sin familj till en 

annan kommun och önskar därför inte 

insatsen i Falköpings kommun längre.  

Man  

LSS FUNK  - 9§9 

Bostad för vuxna i 

form av 

gruppbostad 

211123         Korttidstillsyn 

100816. Går även 

på internat sedan 

flera år tillbaka 

med 

inackordering. 

Klar sommaren 22 

  Hos kommunen 

- Saknar plats 

    

Kvinna 

LSS FUNK  - 9§9 

Bostad för vuxna i 

form av 

gruppbostad 

211125         Korttidstillsyn 

140801, 

Korttidsvistelse 

200601 8 

dygn/mån. 

  Hos kommunen 

- Saknar plats  

    

Kvinna 

LSS FUNK  - 9§9 

Bostad för vuxna i 

form av 

servicebostad 

211125         Daglig 

verksamhet 

190601. 

  Hos kommunen 

- Saknar plats  

    

Kvinna 

LSS FUNK  - 

9§10 Daglig 

verksamhet 

201029 211222 210305, 

210310, 

210329, 

210512,          

220225       

        Hos den 

enskilde - 

Annat. Se 

förklaring. 

  Har haft större motivation till 

sysselsättning genom Lärcenter 

(komvux), har studerat enstaka kurser 

(ej godkänd). Senaste kurs avslutades 

efter höstterminen 2021. Därefter ingen 

sysselsättning trots erbjudanden utifrån 

egna önskemål. Svårigheter att komma i 

kontakt med brukaren.   

Kvinna 

LSS FUNK  - 

9§10 Daglig 

verksamhet 

111020 210825           Hos den 

enskilde - 

Annat. Se 

förklaring. 

  Pga omständigheter på hemmaplan. 

VAB, egen sjukfrånvaro, anhörigas 

bortgång, stress över ekonomin m.m. 



          2022-04-25 
 
 

Kvinna 

LSS FUNK  - 

9§10 Daglig 

verksamhet 

180827 200424 181017, 

200117, 

200423, 

211006,   

211207 

    Ja, 

Ledsagarservice 

191001, 12 tim/v 

  Hos den 

enskilde - 

Hälsotillståndet 

är/har varit ett 

hinder 

merparten av 

väntetiden 

x Omständigheter i hemlivet, ekonomi, 

behov av att specifik ledsagare till och 

från sysselsättningen, kan ej åka 

kollektivt eller taxi. 

Man  

LSS FUNK  - 

9§10 Daglig 

verksamhet 

090430   210310   220331,  

1 dag/månad 

Boende vuxna 

150513 

  Hos den 

enskilde - 

Hälsotillståndet 

är/har varit ett 

hinder 

merparten av 

väntetiden 

  Brukaren kommer iväg till sin 

sysselsättning vid fåtal tillfällen, 

boendepersonal försöker motivera 

honom och följer denne till syssel-

sättningen.  

Man  

LSS FUNK  - 

9§10 Daglig 

verksamhet 

190101   211029   220113, 1 

av 5 dagar 

211007 besök på 

"Träffpunkten" för 

möjlighet till 

social samvaro 

(kommunal 

fritidsverksamhet 

dagtid/kväll). 

Ledsagarservice 

200101, 10 tim/v. 

  Hos den 

enskilde - Har 

specifika 

önskemål om 

boende/områden

/personal/utförar

e/verksamhet/up

pstart (ange 

förklaring i 

kommentar) 

  Återkommande bristande motivation för 

sin sysselsättning, svårigheter kring 

dygnsrytm.   

Kvinna 

LSS FUNK  - 

9§10 Daglig 

verksamhet 

141006 210826 151119, 

190509   

        Hos den 

enskilde - 

Hälsotillståndet 

är/har varit ett 

hinder 

merparten av 

väntetiden 

x Över tid haft svårigheter att komma iväg 

till sysselsättning, med oregelbunden 

närvaro. Pga inre/yttre omständigheter. 

Man  

LSS FUNK  - 9§3 

Ledsagarservice 

201029     211007       Hos den 

enskilde - Har 

specifika 

önskemål om 

boende/områden

/personal/utförar

e/verksamhet/up

pstart (ange 

förklaring i 

kommentar) 

x Avböjde fram till november 2021. 

Därefter påbörjades rekrytering åter 

igen. 



          2022-04-25 
 
 

Man  

LSS FUNK  - 

9§10 Daglig 

verksamhet 

200302     210823       Hos den 

enskilde - 

Annat. Se 

förklaring. 

  Den enskilde är tveksam till beviljad 

insats.  

Kvinna 

LSS FUNK  - 

9§10 Daglig 

verksamhet 

200601           220209 Hos den 

enskilde - 

Annat. Se 

förklaring. 

x Utvandrad 2022-02-09. Vistades under 

större delen av insatsens tid i hemlandet. 

Kvinna 

LSS FUNK  - 

9§10 Daglig 

verksamhet 

210617           220204  Hos den 

enskilde - 

Annat. Se 

förklaring. 

x  Är rädd för smittspridning. 

Man  

LSS FUNK  - 

9§10 Daglig 

verksamhet 

200601     201204       Hos den 

enskilde - 

Annat. Se 

förklaring. 

x Rädd för smittspridningen men heller 

inte särskilt intresserad av att starta upp 

daglig verksamhet. Svarade ej på sms 

och meddelade ej att han bytt nummer. 

Man  

LSS FUNK  - 9§3 

Ledsagarservice 

201029     211007       Hos den 

enskilde - 

Annat. Se 

förklaring. 

x Avvaktade på grund av pandemin. 

Man  

 LSS FUNK  - 

9§7 Korttidstillsyn 

210205            211102 Vårdnadshavare 

meddelar att 

brukaren inte 

längre är i behov 

av insatsen. 

    

Man  

LSS FUNK  - 9§7 

Korttidstillsyn 

200201     210222       Hos den 

enskilde - 

Annat. Se 

förklaring. 

x  Är rädd för smittspridning.  

Man  

LSS FUNK  - 9§3 

Ledsagarservice 

201001     211007       Hos den 

enskilde - 

Annat. Se 

förklaring. 

x  Är rädd för smittspridning.  

Man  

LSS FUNK  - 9§2 

Personlig assistans 

210610     220325 211124     Hos kommunen 

- 

Personalrelatera

de skäl (ex. stor 

omsättning, 

långvarig 

sjukdom, 

rekryteringsprob

lem, 

arbetsmiljöprobl

em) 

  Barnet vistades på sjukhus och 

rekryteringen påbörjades direkt innan 

sommaren 2021 men då det efter-

frågades 12 tillsvidareanställda och 4 

vikarier som alla skulle gå minst 2 

veckor på sjukhuset bredvidgång samt 

utföra 2 praktiska prov innan 

egenvårdsbeslut kunde skrivas ut så tog 

det fram till mars 2022 innan alla var 

färdiga. Snabbare än så var ej möjligt. 



          2022-04-25 
 
 

Kvinna 

SOL FUNK - 

Funktionshindero

msorg - 

Ledsagning 

210110      220316 Hos den 

enskilde – 

tackar nej till 

insats.  

 Familjen har vid minst två tillfällen 

under beslutsperioden erbjudits 

ledsagare (senast december 2021) . Vid 

kontakt efter att beslutet gått ut 2022-

02-28 tackar brukaren nej till insatsen. 

Kvinna SoL IFO - 

Kontaktfamilj 

211011         Stödkontakt till 

förälder via 

familjepedagog 

fram till mars 

2022 

  Hos kommunen 

- 

Personalrelatera

de skäl (ex. stor 

omsättning, 

långvarig 

sjukdom, 

rekryteringsprob

lem, 

arbetsmiljöprobl

em) 

    

Man  SoL IFO - 

Öppenvårdsverksa

mhet (inkl. 

familjebehandland

e insatser) 

210203           210630 Hos kommunen 

- Ny utredning 

pågår/kommune

n utreder den 

enskildes förslag 

    

Kvinna SoL IFO - 

Kontaktfamilj 

 210324            210922  Hos den 

enskilde - 

Annat. Se 

förklaring. 

   Relationerna inom familjen har 

förbättrats och behov finns inte längre 

av insatsen.  

Man  SoL IFO - 

Kontaktfamilj 

 210303    210510          Hos den 

enskilde – 

tackar nej till 

insats. 

   Tackar nej till föreslagen kontaktfamilj 

då de har kännedom om denna familj. 

Önskar fortfarande kontaktfamilj till 

barnet.  

 



 

Socialnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-18 
 

 

  
 

 

§ 148 Dnr 2022/00063  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1, 2022 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av ej verkställda 

gynnande beslut för kvartal 1, perioden 2022-01-01 till och med 2022-04-

30. 

2  Socialnämnden föreslås besluta att överlämna rapporten till 

kommunfullmäktige och kommunens revisorer.        

Bakgrund 

Socialnämnden har sedan den 1 juli 2006 en rapporteringsskyldighet enligt 

kapitel 16 § 6f Socialtjänstlagen (Sol). Rapporteringen gäller ej verkställda 

gynnande beslut enligt kapitel 4 §1 Sol. Vidare har socialnämnden sedan den 

1 juli 2008 en skyldighet enligt 28 f-h §§ LSS att rapportera beslut om 

bistånd enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader eller där avbrott 

i verkställigheten överstiger tre månader. Rapporten ska ske till inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) som ansvarar för tillsynen gällande dessa beslut. 

Till kommunfullmäktige och kommunens revisorer ska socialnämnden en 

gång per kvartal lämna en statistikrapport över antalet gynnande beslut enligt 

kapitel 4 §1 Sol som inte verkställts inom tre månader från dagen för 

respektive beslut eller om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 

inom tre månader. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd besluten avser 

och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Det ska 

framgå hur stor del av besluten som gäller kvinnor respektive män. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen, 2022-04-26 

Rapport över de beslut som rapporterats till IVO.        

  

 

 

 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden            

 



 

Socialförvaltningen 

 

Carin Karlsson   Nämndsekreterare      carin.karlsson@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

2022-02-01 

SN 2022/00005  
 

 

 

 
 

  

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att godkänna delegationsbeslut för perioden 

2022-01-01 – 2022-01-31.        

Bakgrund 

Beslut som fattas med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 

socialnämnden 

Beslutsunderlag 

Delegationslistor för januari 2022 

Individ- och familjeomsorg – VIVA  215 

Äldreomsorg och funktionsnedsättning – VIVA  625 

Bostadsanpassningsbidrag 4 

Jämkning dubbla boendekostnader 1 

Tillståndsenheten i samverkan 0 

Personal/anställningar januari 2022 

Tillsvidare 39 

Visstid 21 

Timanställda 55 

Socialnämndens arbetsutskott januari 2022 

Socialnämndens arbetsutskott, 2022-01-12 §§ 1 – 14   

Socialnämndens arbetsutskott, 2022-01-26 §§ 15 – 28   

Allmänna ärenden 

Diarienummer Beslut Delegat 

SN 2020/48 Ordförandebeslut - Beslut om att 

stänga verksamheter inom 

socialförvaltningens område till 

följd av covid-19 

Socialnämndens 

ordförande 

SN 2020/48 Ordförandebeslut - stängning av 

Familjecentralen 2022-01-17-2022-

01-31 

Socialnämndens 

ordförande 



 

  2(2) 

 

 

SN 2020/48 Ordförandebeslut - stängning av 

Familjecentralen 2022-02-01 - 

2022-02-18 

Socialnämndens 

ordförande 

SN 2022/11 Anmälan av personuppgiftsincident 

till Integritetsskyddsmyndigheten 

(IMY) 

Biträdande socialchef 

SN 2022/21 Anmälan av personuppgiftsincident 

till Integritetsskyddsmyndigheten 

(IMY) 

Biträdande socialchef 

SN 2021/106 Utdelning ur fonder – uttag ur 

Sanfrid Olaussons donation, nr 249 

Förvaltningsekonom 

       

Beslutet ska skickas till 

Akt  

 

 

 

Carin Karlsson 

Nämndsekreterare 
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