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Förord

Socialstyrelsen gav i augusti 2006 ut allmänna råd om handläggning och 
dokumentation av ärenden som rör barn och unga, (SOSFS 2006:12). Den-
na handbok är ett komplement till dessa råd. Syftet med denna handbok är 
att ge vägledning till socialtjänsten i att utreda, planera och följa upp beslu-
tade insatser för barn och unga i socialtjänsten. Andra syften är att stärka 
barns och familjers rättsäkerhet och att underlätta arbetet med tillsyn och 
uppföljning av verksamheten.

Handboken tar inte upp frågor som rör hanteringen av ärenden för spe-
cifika grupper av barn, utan behandlar frågor av generell betydelse för ut-
redning och uppföljning av barn och unga som far illa eller riskerar att fara 
illa. Boken är försedd med hänvisningar till andra publikationer.

Handboken bygger på lagstiftning, förarbeten, rättsfall, JO-uttalanden och 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Här behandlas också frågor om 
förhållningssätt och barns och familjers delaktighet i utredningsprocessen.

Socialstyrelsen har under ett antal år drivit ett projekt, Barns behov i 
centrum, BBIC, i syfte att bl.a. höja kvaliteten i barnavårdsutredningar och 
uppföljningar. Många av de erfarenheter som vunnits inom projektet lig-
ger till grund för de ställningstaganden som görs i denna handbok. Mer 
information om handläggnings- och dokumentationssystemet Barns behov 
i centrum, BBIC, finns på Socialstyrelsens hemsida.

Handboken är avsedd att användas som ett komplement till Socialsty-
relsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning 
av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS, 
(SOSFS 2006:5) med den kompletterande handboken Handläggning och 
dokumentation inom socialtjänsten.

Andra föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen som har aktuali-
tet när socialtjänsten utreder barn som misstänks fara illa är SOSFS 1997:15 
Tillämpning av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga, SOSFS 2006:11 om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt 
SoL, LVU, LVM och LSS och SOSFS 2006:14 om personalens kompetens 
vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga.

En referensgrupp med representanter från kommuner och länsstyrelsen 
har varit knuten till arbetet. Delar av texten har granskats av Socialstyrel-
sens vetenskapliga råd professor Gunvor Andersson och professor Anna 
Hollander.
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Handläggare på Socialstyrelsen har varit Suzanne Julin, projektledare, 
samt Berith Josefsson och Kjerstin Bergman från Socialtjänstavdelningens 
individ- och familjeenhet. Kristina Widgren, Socialtjänstavdelningen, har 
varit juridisk konsult.
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Inledning

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barnet ska be-
handlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för 
kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (6 kap. 1 § FB). I 
rätten till omvårdnad ingår både fysisk och psykisk omsorg.

Vårdnadshavaren har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och 
ska se till att barnets behov blir tillgodosedda (6 kap 2 § FB). Föräldrarna 
har huvudansvaret för sitt barn, med stöd av samhällets generella insatser. 
Socialtjänsten har ett övergripande ansvar för att barn och ungdomar växer 
upp under trygga och goda förhållanden (5 kap. 1 § SoL).

Socialtjänsten ska arbeta uppsökande och förebyggande. Rådgivning och 
stöd kan erbjudas inom ramen för socialtjänstens förebyggande verksam-
het. Sådana insatser behöver inte dokumenteras eller följas upp.

Socialtjänsten ska utreda barns behov av skydd eller stöd när det kan 
finnas behov av åtgärder från nämndens sida (11 kap. 1 § SoL). Vid behov 
ska socialtjänsten efter utredning erbjuda barn, unga och familjer insatser. 
Socialtjänsten har också ett ansvar för att följa upp beslutad insats.

Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och betonar särskilt ett nära sam-
arbete med hemmet. Samhället har dock möjlighet att kunna ge barn och 
unga det skydd eller vård de behöver även i de fall vårdnadshavaren och den 
unge, när han eller hon fyllt 15 inte samtycker till nödvändiga insatser. Detta 
regleras i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Som en följd av att Sverige ratificerade FN:s konvention om barnets 
rättigheter, barnkonventionen, har bestämmelser för att stärka barnets ställ-
ning successivt förts in i lagstiftningen på olika områden. Principen om 
barnets bästa och principen om barnets rätt att få komma till tals och få sin 
vilja beaktad med hänsyn till sin ålder och mognad är införd i socialtjänst-
lagen och LVU (1 kap. 2 § och 3 kap. 5 § SoL samt 1 § och 36 § LVU).

Den grundläggande principen är att barnets föräldrar är de som bäst kan 
företräda barnets intressen. När denna grundläggande princip ifrågasätts be-
höver olika förslag till lösningar utifrån barnets bästa analyseras och vägas 
mot varandra. Bedömningen ska redovisas, motiveras och ligga till grund för 
beslutet. Enligt socialtjänstlagen är barnets bästa inte alltid utslagsgivande 
för vilket beslut som fattas,  med hänsyn till att socialtjänstlagen bygger på 
frivillighet och samverkan med föräldrarna. I LVU däremot ska barnets bästa 
alltid ligga till grund för beslutet.
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1. Barn och unga som far illa  
eller riskerar att fara illa

Det finns ingen entydig beskrivning av vilka barn och ungdomar som ingår 
i målgruppen för socialtjänstens insatser. Två huvudgrupper av barn och 
unga framstår dock tydligt, nämligen de som far illa eller riskerar att fara 
illa pga. förhållanden i hemmet eller pga. sitt eget beteende.

Missförhållanden i hemmet kan vara fysiskt eller psykiskt våld, sexuella 
övergrepp, kränkningar, samt fysisk eller psykisk försummelse, dvs. när 
den som vårdar barnet aktivt eller passivt försummar att tillgodose barnets 
grundläggande behov.1 Föräldrarnas förmåga att ge barnet vad det behöver 
för sin utveckling är central när det gäller att bedöma om ett barn riskerar 
att fara illa. Det finns dock ingen allmänt accepterad gräns för vad som kan 
anses som oacceptabla brister i föräldrars omsorgsförmåga. Mellan ytter-
ligheterna fullgott respektive klart bristfälligt föräldraskap finns en gråzon 
som gör att man i en bedömning bl.a. behöver ta hänsyn till kompense-
rande faktorer i barnets och familjens nätverk.

Exempel på riskabelt beteende hos unga är missbruk, kriminalitet eller 
något annat självdestruktivt beteende. Det behöver inte finnas några upp-
enbara missförhållanden i hemmet, men föräldrarna behöver ändå samhäl-
lets stöd för att kunna bryta en destruktiv utveckling. Även barn och unga 
som har allvarliga relationsproblem i förhållande till sin familj och omgiv-
ning kan behöva insatser, liksom barn och unga som utsätts för hot, våld 
eller andra övergrepp från jämnåriga. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar 
för att erbjuda stöd till brottsoffer, oavsett deras ålder.

Generellt kan sägas att det inte är barnets eller den unges behov i sig eller 
föräldrarnas tillkortakommanden som avgör om socialtjänsten behöver er-
bjuda insatser. Det avgörande är om behoven inte kan tillgodoses av föräld-
rar och nätverk med stöd av samhällets basverksamheter i form av förskola, 
skola, fritidsverksamhet samt hälso- och sjukvård. Barn till missbrukande 
föräldrar, barn till psykiskt sjuka föräldrar, barn till utvecklingsstörda m.fl. 
grupper kan visserligen sägas vara i riskzonen för att fara illa, men det är 
ändå omständigheterna i det enskilda fallet som avgör om det finns behov 
av socialtjänstens insatser. På motsvarande sätt är inte barn med neuropsy-

1 Prop. 2002/03:53. s. 47 f.
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kiatriska diagnoser eller annat funktionshinder per definition ”barn som 
far illa”. I stället för att definiera riskgrupper är det mer fruktbart att utgå 
ifrån de risk- och skyddsfaktorer som finns hos barnet självt, i familjen, i 
närmiljön och på samhällsnivån. Det avgörande för om ett visst barn eller 
en ung människa far illa är hur dessa risk- och skyddsfaktorer samspelar i 
det enskilda fallet.
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2. Grundläggande principer  
för barn- och ungdomsvården

Följande grundläggande principer är tongivande i aktuell lagstiftning lik-
som inom forsknings- och utvecklingsarbete inom senare tids barn- och 
ungdomsvård. Principerna bygger på värdegrund, förhållningssätt och teo-
rier som bör genomsyra hela barn- och ungdomsvården.2

Barn och unga i centrum
Att ha barn och unga i fokus är utgångspunkten för att kunna bedöma om 
de är i behov av skydd eller stöd och för att kunna bedöma behovet av 
insatser. Barn- och ungdomsvården har tidigare varit mer fokuserad på för-
äldrarnas problem och mindre på barnets behov.� I komplexa situationer är 
risken särskilt stor att uppmärksamheten leds bort från barnet. Detta synsätt 
håller på att förändras som en följd av att synen på barn har förändrats, från 
att de enbart har betraktats som sårbara objekt till att se barn som aktiva 
subjekt med egna rättigheter.

Barnets ställning har stärkts i den sociala barn- och ungdomsvården som 
en följd av att Sverige ratificerat barnkonventionen. Principerna om bar-
nets bästa (artikel 3) och om barnets rätt att komma till tals och få sin åsikt 
beaktad med hänsyn till ålder och mognad (artikel 12) är införda i social-
tjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1990:52) med särskilda bestäm-
melser om vård av unga, LVU.

Principen om barnets bästa innebär att varje beslut som rör ett barn 
måste grunda sig på en bedömning om vad som är bäst för barnet. Olika 
förslag till lösningar behöver analyseras och vägas mot varandra i en be-
slutssituation. Barnets bästa ska alltid beaktas, utredas och redovisas. Barn 
kan dock inte ses isolerade från sina föräldrar. Att de vuxna får bästa möj-
liga stöd genom socialtjänsten ligger också i barnets intresse.4

Principen om barnets rätt att få uttrycka sina åsikter och få sin åsikt be-
aktad, med hänsyn till sin ålder och mognad, innebär att barnets inställning 

2 Grundprinciperna är inspirerade av Assessment Framework for Children in Need and their Families, 
Department of Health, 2000

3 Cederborg, A-C. (2000)
4 Prop. 1996/97:124 s. 100
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ska klargöras i frågor som rör barnet personligen. Barnet får emellertid inte 
pressas på synpunkter eller sättas i svåra valsituationer.5 Barnets ålder har 
ingen betydelse för om man ska lyssna på det eller inte. Så snart barnet kan 
uttrycka en uppfattning ska det ges utrymme att göra det. Ålder och mog-
nad spelar däremot roll när det gäller ansvariga beslutfattares skyldighet att 
ta hänsyn till barnets åsikter.6

Barnets bästa och rätt till inflytande i praktiken
Principen om barnets bästa innebär att konsekvenserna av olika beslutsal-
ternativ för barnet måste bedömas innan beslut fattas. I förarbetena betonas 
hur viktigt det är att socialnämnder och domstolar inte använder begreppet 
barnets bästa slentrianmässigt.7 I övrigt ger inte lagens förarbeten någon 
vägledning om hur principen ska tillämpas.

Det bästa underlaget för att bedöma vad som är barnets bästa får man 
genom att kombinera det man vet om barn genom forskning och erfaren-
het (objektivt perspektiv) och det man får veta genom att lyssna på barnet 
(subjektivt perspektiv).8 Barn kan inte avgöra sitt eget bästa men social-
tjänsten kan inte heller avgöra barnets bästa – i ett problematiskt socialt 
sammanhang – utan att ta reda på vem det enskilda barnet är och hur han 
eller hon ser på sin egen situation.9

Barnets rätt till delaktighet innebär att barnet, men hänsyn tagen till ålder 
och mognad, har rätt till fortlöpande information, rätt att komma till tals 
och rätt till inflytande.10

Att i praktiken tillämpa principerna om barns bästa och barns rätt till delak-
tighet och inflytande innebär en rad dilemman och etiska ställningstaganden. 
Ett dilemma följer av barnets beroendeställning till sina föräldrar och sin fa-
milj. Barnet och den unge är ofrånkomligen känslomässigt och faktiskt bero-
ende av sina föräldrar och upplever ofta en stark existentiell samhörighet och 
lojalitet med sin familj. Det är en nödvändig beroendeställning och i huvudsak 
något gott. Det som är bra för familjen är ofta också till barnets bästa. Men 
barnets och föräldrarnas intressen sammanfaller inte alltid och beroendeförhåll-
andet kan i vissa situationer bli ett hinder för barnets utveckling. Barnet kan 
hamna i en känslomässigt svår situation om det exempelvis berättar sådant 

5 Prop. 1996/97:124 s. 98
6 Rasmusson, B. i Barnombudsmannen (2001) Barnets bästa i besluten
7 Prop. 1997/98:7 s. 46 och 103. Prop. 2005/06:99 s. 39 f. och 85
8 SOU 1997:116
9 Andersson, G. (2000) i Meeuwisse, A. m.fl.
10 Se vidare bl.a. Shier´s delaktighetsmodell när det gäller barns delaktighet och medbestämmande i 

Socialstyrelsen (2004) Utvärderingsmöten i BBIC
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som visar på bristande omsorg eller övergrepp från föräldrarnas sida.
Ett annat dilemma följer av svårigheten att å ena sidan betrakta barn 

och unga som aktiva, kompetenta och medansvariga subjekt, och å andra 
sidan skyddsbehövande och sårbara objekt.11 Lika viktigt som delaktighet 
är barnets rätt att inte vara delaktigt. Barn kan inte alltid avgöra sitt eget 
bästa och behöver också i viss mån befrias från makt och ansvar.12 Barnet 
eller den unge ska inte behöva känna att han eller hon genom att uttala sin 
vilja och berätta om sin situation också tvingas ta ansvar för vilka beslut 
som ska fattas. Det måste med andra ord finnas en balans så att barn kan 
erbjudas större delaktighet utan att tilldela dem alltför stort ansvar för sin 
livssituation. Det är viktigt att öka uppmärksamheten på barnets aktuella 
situation samtidigt som den vuxna blicken måste riktas längre fram än vad 
barnets blick förmår göra.1�

Likvärdiga möjligheter för alla barn
Både barn och deras föräldrar ska betraktas som unika individer med egna 
behov och inneboende resurser. Det betyder att socialtjänsten måste arbeta 
på ett kunnigt och nyanserat sätt och med inlevelseförmåga, för att identifie-
ra det enskilda barnets och den enskilda familjens problem och behov, med 
hänsyn till socioekonomisk tillhörighet, kön och etniskt ursprung.

Barn och unga i den sociala barnavården kommer ofta från socialt och 
ekonomiskt utsatta familjer. Det kan vara barn som varit med om flera om-
välvningar och uppbrott i familjen eller som efter långvarig misshandel eller 
försummelse omhändertagits för samhällsvård. Dessa barns hälsa och ut-
bildningsbehov m.m. behöver uppmärksammas för att de ska få bästa möj-
liga förutsättningar att klara vuxenlivet. Det borde vara möjligt att i större 
utsträckning uppmärksamma strukturella faktorer och ställa sig frågan på 
vilket sätt barn- och ungdomsvården kan fungera kompenserande.14

Medvetenheten om könsskillnader i barnavårdsarbetet behöver öka inom 
socialtjänsten. Svensk forskning visar t.ex. på skillnader i socialtjänstens 
utredningar och uppföljningar av flickor och pojkar. Något fler pojkar än 
flickor tycks bli anmälda och utredda av socialtjänsten och något fler pojkar 
än flickor får insatser. Pojkar kommer dessutom till tals i större utsträckning. 
Könsskillnader märks också i sättet att bedöma tidig och aktiv sexualitet hos 
ungdomar. När barn far illa är det främst brister hos mammorna som avgör 

11 Andersson, G. (2000) i Meeuwisse, A. m.fl. och Sandbaek, M. i Nordisk socialt arbeid nr 2 2004
12 Andersson, G. (2000) i Meeuwisse, A. m.fl.
1� Andersson, G. (2000) i Meeuwisse, A. m.fl.
14 Sallnäs, M. (2003)
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om barnet ska placeras utanför hemmet. Papporna är ofta frånvarande, inte 
bara i barnens liv utan även i barnavårdsutredningarna och bedömningarna.15

I mötet med familjer med någon annan kulturell bakgrund än den svenska 
måste socialtjänsten ta hänsyn till flera faktorer. Skillnader i barnuppfostran 
kan variera beroende på familjestruktur, religion och etniskt ursprung, vilket 
måste bemötas med respekt och förståelse, beskrivas i utredningen och vägas 
in i bedömningen. Sådant kulturellt förhållningssätt som i Sverige betraktas 
som missförhållanden för barn får dock aldrig accepteras.

Barn och unga som placeras i familjehem eller på institutioner kommer 
från hem som tillhör olika kulturer och religioner. För att barnet inte ska 
förlora kontakten med sitt ursprung och sin familj kan barnet behöva hjälp 
med att hålla kontakt med sitt hemspråk, utöva sin religion eller få möjlig-
het att upprätthålla särskilda traditioner, t.ex. firande av högtider.

Samarbete med barn och unga och deras familjer
Bemötande
Om familjen får med sig goda erfarenheter av samarbete och upplevelser av 
meningsfullhet i kontakten med socialtjänsten kan detta skapa förutsättning-
ar för förändring och utveckling. I den ojämlika relation som råder mellan 
socialtjänsten och familjen är det socialtjänsten som har huvudansvaret för 
att skapa den arbetsallians som är nödvändig. Det finns en samstämmighet i 
forskningen när det gäller vuxna klienters syn på vad som är ett bra bemötan-
de. Lyhördhet, ärlighet och respekt är faktorer som framhålls i flera studier. 
Förutom relationens kvalitet har utfallet av kontakten stor betydelse. För att 
uppfattas som trovärdig i klientens ögon krävs att socialsekreteraren har in-
flytande i den egna organisationen och har förmåga att agera för klienten.16

Forskning har visat att när det gäller mer kvalificerade insatser så upp-
står hjälpen i en interaktion. Sättet att ge hjälpen på är avgörande för hur 
innehållet i insatsen uppfattas. Ett förhållningssätt som präglas av dialog 
och demokratiska spelregler där det finns utrymme för ”förhandlingar” är 
det mest framgångsrika.17

På motsvarande sätt värdesätter barn att de vuxna lyssnar på dem och att 
de bemöts med öppenhet och ärlighet. Om kontakten för ett mindre barn ska 
bli en positiv erfarenhet beror i stor utsträckning på om socialtjänsten av för-
äldrarna uppfattas som begriplig, meningsfull och hyggligt förutsägbar.

15 Socialstyrelsen (2004) Jämställd socialtjänst? Könsperspektiv på socialtjänsten
16 Carlsson, B. (2003) 
17 Carlsson, B. (2003)
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Delaktighet
I lagstiftningen betonas att stöd och skydd till barn ska ges i nära samarbete 
med hemmet. Kraven på ökad delaktighet är inte bara juridiskt förankrade. 
Det finns också en vetenskaplig grund såtillvida att barns och föräldrars 
deltagande är en förutsättning för att utredningen ska kunna resultera i ett 
nyanserat och allsidigt beslutsunderlag.18 Ett bra och nära samarbete med 
barn och föräldrar är dessutom oftast avgörande för om insatser kan kom-
ma till stånd och få avsedd effekt.

I allt socialt arbete med familjer finns det möjlighet att fundera över hur 
de berörda familjemedlemmarnas delaktighet kan öka och olika perspektiv 
balanseras. Barns och föräldrars medverkan kan dock se olika ut beroende på 
om kontakten är helt frivillig eller den är påtvingad till följd av en anmälan 
om att barnet befinner sig i en risksituation. Delaktighet kan, på en grund-
läggande nivå, vara att fortlöpande ge de berörda personerna information, 
ge dem möjlighet att framföra sina synpunkter, lyssna på dem och låta dem 
få kommentera andras synpunkter. Delaktighet innebär också att involvera 
barn, föräldrar och andra närstående på olika sätt, bjuda in dem att vara med 
på möten och ge dem så många valmöjligheter som möjligt.19

Bygga på resurser
I såväl utredning som uppföljning identifieras och beskrivs både positiva och 
negativa faktorer som också vägs in i den totala bedömningen. Ibland koncen-
treras utredningen mest på vad som inte fungerar. Ofta förbigås sådant som 
fungerar bra och som kan utgöra resurser hos föräldrarna och i närmiljön.

Ett förutsättningslöst och öppet förhållningssätt kännetecknas av att det 
unika i varje familjs situation noteras och beskrivs, även detaljer. Vidare 
uppmärksammas specifika små förändringar och framsteg. Att lyfta fram 
positiva faktorer och styrkor betyder inte att problemen för barn och unga 
bagatelliseras. Syftet är att få ett tillförlitligare underlag och en mer realis-
tisk och bättre underbyggd bedömning av familjens totala situation. För-
hållningssättet att uppmärksamma barnets, föräldrarnas och omgivningens 
resurser syftar också till att skapa en grund för samarbete med familjen och 
uppnå förbättringar för barnet eller den unge.

18 Socialstyrelsen (2004) Utvärderingsmöten i BBIC
19 Andersson, G. (2000) i Meeuwisse, A. m.fl. 
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Teoretiska utgångspunkter
Utvecklingsekologiskt synsätt
En grundläggande teori inom den sociala barn- och ungdomsvården är utveck-
lingsekologin, som utvecklades av den amerikanske psykologen Urie Bronfen-
brenner.20 Enligt det utvecklingsekologiska synsättet sker barns och ungas ut-
veckling i ett sammanhang och i samspel med omgivningen. I modellens cen-
trum finns barnet i sin omedelbara närmiljö (mikronivån). Allteftersom barnet 
växer upp kommer det successivt att ingå i flera närmiljöer – förskola, skola, 
grannskap och kamratgrupp. Mellan dessa närmiljöer pågår ett samspel, och 
relationerna mellan dem bildar i sig ett system (mesonivån). Det är viktigt för 
barnets utveckling att föräldrarna, förskolan, skolan, socialtjänsten m.fl. kan 
samverka på ett positivt sätt. Det finns områden som barnet inte har direktkon-
takt med (exonivån) men som ändå är av betydelse för barnets utvecklings-
möjligheter. Det kan vara föräldrars arbetsmiljö och arbetsförhållanden, den 
kommunala barn- och ungdomspolitiken, socialtjänstens organisation eller det 
enskilda socialkontoret. Allt detta samspelar i sin tur med förhållanden på mak-
ronivå, till exempel lagstiftning, samhällsekonomi och politiska ideologier.

20 Andersson, G. (2002) i Meeuwisse, A. m.fl. och Socialstyrelsen (2004) Utvärderingsmöten i BBIC
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Figur 1. Bronfenbrenners modell av den utvecklingsekologiska strukturen enligt 
tolkning av Gunvor Andersson (2002).
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Utifrån ett utvecklingsekologiskt synsätt måste såväl utredning som upp-
följning av insatser inbegripa tre områden:
•	 Barns behov
•	 Föräldrars förmåga
•	 Faktorer i familj och miljö.

Varje barns utveckling bestäms av dess individuella egenskaper, i samspel 
med många andra faktorer. För att skapa sig en uppfattning om ett barns 
situation måste socialsekreteraren ta hänsyn till både föräldrarnas förmåga 
och den omgivande miljön där barnet växer upp. Miljöfaktorer påverkar 
både barnets utveckling och föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets be-
hov. Det finns t.ex. klara samband mellan socioekonomisk utsatthet och 
sannolikheten att barn och unga inte utvecklas väl.21 Forskning22 har också 
visat att föräldrars oförmåga att tillgodose sina barns behov i olika grad 
kan kompenseras av släkt och övrigt nätverk, t.ex. personer i skola och i 
familjens närmiljö som kan ge socialt stöd och vara alternativa förebilder.

Andra teorier om barns och ungas utveckling
Den utvecklingsekologiska teorin behöver kompletteras med teorier om an-
knytning, om identitetsutveckling i olika livsfaser, risk- och skyddsfaktorer, 
sårbarhet och motståndskraft (utvecklingspsykopatologi).2� Att utreda och 
följa upp insatser förutsätter både kunskaper om barns utveckling i all-
mänhet och en förståelse för att utvecklingsförloppet hos barn kan variera. 
Under sin uppväxt behöver barn och unga klara av en rad utvecklingsupp-
gifter. Barnets viktigaste utvecklingsuppgift under det första levnadsåret 
är att få en anknytning till föräldrarna eller andra personer som träder i 
föräldrarnas ställe.24 Under de första åren står även utvecklingen av kog-
nitiva, språkliga och fysiska färdigheter i förgrunden. Längre fram under 
barnaåren blir den sociala utvecklingen alltmer betydelsefull. Under ung-
domsåren jämkas motsättningarna mellan beroende och oberoende på det 
sociala och känslomässiga planet.

Små barn tar skada av omsorgssvikt, det vill säga när föräldrarna inte 
förmår ge barnet adekvat omsorg och beskydd. Det påverkar barnets för-
måga att lösa för åldern viktiga utvecklingsuppgifter.25 När barn klarar sig 

21 Socialstyrelsen (2006) Social rapport 
22 Lagerberg, D. och Sundelin, C. (2000) och Socialstyrelsen (2006) Studiehandledning 
2� Andersson, G. (2000) i Meeuwisse, A. m.fl. 
24 Broberg, A. i skriftserie 2004:2 från Stiftelsen Allmänna Barnhuset
25 Broberg, A. i skriftserie 2004:2 från Stiftelsen Allmänna Barnhuset 
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”mot alla odds” kan det enligt teorier om risk- och skyddsfaktorer t.ex. 
bero på barnets individuella egenskaper, att det funnits goda relationer till 
andra vuxna än föräldrarna och tillgång till kompenserande miljöer i skola, 
grannskap, föreningsverksamhet eller fritidsaktiviteter. Barnets individuel-
la egenskaper kan vara genetiska förutsättningar, temperament, sårbarhet, 
eventuella hälsoproblem eller funktionshinder. Social kompetens, ett gott 
självförtroende och ett lugnt temperament ökar ett utsatt barns förmåga.

Många barn växer upp i riskabla miljöer, lever under hög konstant stress, 
upplever familjevåld etc. Tonåringar kan genom sitt eget riskbeteende ha 
försatt sig i traumatiserade situationer. Socialtjänsten behöver därför i utred-
ning och uppföljning vara uppmärksam på förekomsten av symtom på post-
traumatiskt stresstillstånd (PTSD) eller andra psykiska problem, och över-
väga om det finns behov av samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin 
för utredning och bedömning. De flesta barn som har det svårt uttrycker detta 
på något sätt och tecken på anpassningsproblem visar sig ofta om man utre-
der dem noggrant.26 Men det händer att inga tecken finns.27 Socialsekreterare 
behöver kunskaper om vad avvikelser hos barn och unga i en viss ålder kan 
innebära, för att kunna bedöma om barnet är i behov av enbart stödjande 
insatser eller mer omfattande och ingripande insatser.

Helhetssyn och bred samverkan
En viktig grundprincip i socialtjänstens arbete med barn och ungdomar är 
helhetssynen, en princip som överensstämmer väl med det utvecklingseko-
logiska synsättet. Med helhetssyn menas att barnets och den unges hemsi-
tuation, relationer, skolsituation, fritid samt fysiska och psykiska hälsa ses 
i ett sammanhang, där de olika delarna ömsesidigt påverkar varandra.

Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa upptäcks sannolikt 
i verksamheter som förskola, skola, hälso- och sjukvård samt inom rätts-
väsendet. Yrkesgrupper som arbetar med barn och ungdomar har ett stort 
ansvar för tidiga insatser inom ramen för respektive verksamhet. De har 
också ansvar för att informera socialtjänsten om det visar sig att dessa in-
satser inte bedöms vara tillräckliga.

Socialtjänsten är skyldig att samverka med samhällsorgan, organisatio-
ner och andra som berörs i frågor som rör barn som far illa eller riskerar 
att fara illa på ett övergripande plan (5 kap. 1 a § SoL). Socialtjänsten har 
också ett särskilt ansvar för att denna samverkan verkligen kommer till 

26 Cederblad, M. (2005) Bilaga till SOU 2005:81
27 SOU 2005:81 
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stånd. En viktig princip är att barn och ungdomar som far illa eller riskerar 
att fara illa är ”ett gemensamt samhällsuppdrag”.28

Samverkan i enskilda ärenden kan bestå av att de olika aktörerna tillför 
olika perspektiv för att komma fram till en helhetsbedömning av ett barns 
behov, exempelvis inom ramen för en utredning. Samverkan kan också vara 
när olika verksamheters resurser bidrar till samlade insatser för barnet.28

Samverkan är dock inte oproblematiskt eftersom olika verksamheter har 
olika uppdrag och synsätt, vilket kan få betydelse för bedömning av bar-
nets situation och behov. Dessutom kräver samverkan som regel att barn 
och föräldrar ger sitt samtycke. Att inhämta samtycke kan i vissa situatio-
ner innebära ett etiskt dilemma med tanke på att familjen är beroende av 
verksamheter som skola, socialtjänst m.fl. För att vara framgångsrik måste 
samverkan inkludera delaktighet för barn och föräldrar, och styras mot ett 
gemensamt mål.

Kunskap och beprövad erfarenhet
Socialt arbete styrs av lagstiftning, myndigheters föreskrifter och allmänna 
råd, men kunskapsbasen i socialt arbete bygger också på teorier och forsk-
ning från flera discipliner och på samlade praktiska kunskaper och erfaren-
heter.

Ett kunskapsbaserat socialt arbete innebär att socialsekretare i utrednings- 
och uppföljningsarbetet på ett kritiskt sätt behöver använda kunskap häm-
tad från forskning och praktik. Det betyder också att dokumentationen be-
höver göras på ett systematiskt sätt och att insatserna kontinuerligt följs 
upp för att se om de svarar mot barnets behov. Utredningen och bedöm-
ningen kan kompletteras med hjälp av standardiserade bedömningsinstru-
ment, som är under utveckling Sådana instrument ger också möjlighet att 
systematiskt följa upp insatserna för att se om de förbättrar barnets eller 
den unges situation.

I ett kunskapsbaserat arbete hämtar man in och tar hänsyn till barnens 
och föräldrarnas synpunkter. Genom att reflektera kring och kritiskt följa 
upp det egna arbetet utvecklas yrkeskunnandet.29

28 Socialstyrelsen (2004) Strategi för samverkan i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara 
illa

29 Socialstyrelsen (2004) Systematisk bedömning inom socialtjänsten
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Socialnämndens utredningsskyldighet
Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom an-
sökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom, och som 
kan föranleda någon åtgärd av nämnden (11 kap. 1 § första stycket SoL). 
Med utredning avses all den verksamhet som syftar till att göra det möjligt 
för nämnden att fatta beslut i ett ärende.�0 Ordet utredning används också 
som ett sammanfattande begrepp på den skriftliga sammanställningen av 
det material som finns i ett ärende, även kallat beslutsunderlaget, och som 
ligger till grund för beslutsfattandet.

När det gäller barn, dvs. person under 18 år, har nämnden ett långtgående 
utredningsansvar. Om nämnden får kännedom om något som kan innebära 
att nämnden kan behöva ingripa till ett barns skydd eller stöd ska en utred-
ning inledas oavsett barnets eller vårdnadshavarens inställning. Samma sak 
gäller då ett yttrande begärs från en annan myndighet eller en domstol, t.ex. 
när åklagaren begär in ett yttrande från nämnden.

Ett beslut att inleda en utredning kan inte överklagas.
En utredning inleds enligt 11 kap. 1 § SoL. Hur en utredning till skydd 

eller stöd för ett barn ska bedrivas regleras närmare i 11 kap. 2 § SoL. Där 
framgår att
•	 den som berörs av utredningen ska underrättas om att en utredning in-

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

behövs,
•	 en utredning ska bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för skada eller 

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

omständigheterna i ärendet, och
•	 en utredning ska bedrivas skyndsamt och vara avslutad inom fyra måna-

der.

�0 Prop. 1979/80:1 Del A s. 397 och 562 
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Samma bestämmelser gäller både utredningar efter en anmälan och efter 
en ansökan.�1

Socialnämndens ansvar för utredningar
Huvudregel
Det är ytterst socialnämnden som har ansvar för alla utredningar enligt 11 
kap. 1 § SoL. För att utföra socialnämndens uppgifter ska det finnas personal 
med lämplig utbildning och erfarenhet (3 kap. 3 § SoL). Socialstyrelsen har 
till ledning utfärdat allmänna råd (SOSFS 2006:14) om personalens kompe-
tens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga.

Utredningar som gäller barn och unga som kan behöva socialtjänstens 
skydd bör ha högsta prioritet.�2 Resursbrist är inte ett skäl att inte utreda. 
Inom socialtjänsten måste det finnas ett rimligt utrymme för att genomföra 
även mer komplicerade eller omfattande utredningar.�� Det är en angelägen 
uppgift för varje kommun att bevaka att de barnavårdande funktionerna 
sköts på ett tillfredsställande sätt.�4

Uppgifter som innefattar myndighetsutövning mot enskild får inte över-
lämnas till bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller enskild 
individ (2 kap. 5 § SoL). Se vidare Socialstyrelsens handbok Handlägg-
ning och dokumentation inom socialtjänsten. Justitieombudsmannen (JO) 
har utförligt behandlat kommunernas möjligheter att lägga ut utredningar 
enligt 11 kap. 1 § SoL på privaträttsliga subjekt utanför socialnämnden.�5 
Handläggning av en barnavårdsutredning omfattar enligt JO olika moment 
som är myndighetsutövning mot en enskild, bl.a. att besluta att en utred-
ning ska inledas, hämta in uppgifter från myndigheter och enskilda per-
soner, sammanställa utredningen, fatta beslut och underrätta den enskilde 
om beslutet. Enligt JO:s uppfattning kan socialnämnden inte överlämna 
uppgiften att göra en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL på t.ex. ett bolag 
eller stiftelse, eftersom det saknas lagstöd för ett sådant överlämnande. 
Inte heller kan en omprövning av ärenden enligt 13 § tredje stycket LVU 
överlämnas till ett bolag eller stiftelse m.fl.

Det är enligt JO svårt att i praktiken avgränsa de olika momenten i en 
utredning från varandra. Det visar enligt JO på det nära samband som finns 
mellan en utredning och det ansvar som socialnämnden har för att den 

�1 Prop. 1996/97:124 s. 180
�2 Prop. 1996/97:124 s. 110
�� JO 1978/79 s. 167
�4 JO 1978/79 s. 167 
�5 JO 2001/02 s. 250 och Socialstyrelsens meddelandeblad nr 9/2001 
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enskildes behov blir tillgodosett i olika hänseenden. Att lägga ut en ut-
redning på entreprenad är redan med hänvisning till sådana skäl enligt JO 
olämpligt.

Utredningar inom socialtjänsten som avser yttranden till en annan myn-
dighet, t.ex. åklagare, är inte myndighetsutövning hos socialnämnden. En-
ligt JO kan inte heller handläggningen av ett yttrande till annan myndighet 
överlämnas till ett bolag m.m.

Uppdragstagare
Det finns inget som hindrar att socialtjänsten anlitar externa uppdrags
tagare, dvs. fysiska personer som knyts till nämnden på ett sådant sätt att 
de kan anses delta i dess verksamhet. Enligt JO:s�6 mening bör ett sådant 
uppdrag regleras i ett skriftligt avtal för att klarlägga vilken anknytning 
uppdragstagaren har till socialtjänsten.

Uppdragstagaren blir genom avtalet direkt underställd myndigheten som 
kontinuerligt kan följa hur uppdraget utförs. En sådan uppdragstagare är 
underkastad de bestämmelser och föreskrifter som gäller för myndighetens 
verksamhet, bl.a. när det gäller dokumentation, sekretess och tillsyn från 
länsstyrelsen och JO. Se avsnittet om Dokumentation. Det är viktigt att en 
externt anlitad utredare fortlöpande får den arbetsledning som behövs.

En socialnämnd kan också träffa ett avtal med ett bolag att ställa perso-
nal till nämndens förfogande. Nämnden kan därefter ge en sådan person i 
uppdrag att utföra en utredning som uppdragstagare.

Byta socialsekreterare
Det förekommer att föräldrar eller unga önskar byta socialsekreterare pga. 
samarbetsproblem m.m. eller att de anser att en handläggare är ”jävig”. 
Några bestämmelser om hur en begäran om att få byta handläggare ska 
hanteras finns inte. Detta är en fråga som måste bedömas från fall till fall.

I dessa fall är det viktigt att skilja på familjens uppfattning om en jäv-
situation och lagens bestämmelser i vilka fall jäv kan anses föreligga. Be-
stämmelser om de olika jävsgrunderna finns i 6 kap. 25 § kommunallagen 
(1991:900), KL. Den bestämmelse som är av intresse i detta sammanhang är 
bestämmelsen om s.k. delikatessjäv. Det är inte möjligt att uttömmande ange 
olika situationer där delikatessjäv kan föreligga. Ett exempel kan dock vara 
att en tjänsteman på nämnden är en nära vän till, eller har en djup konflikt 
med en av parterna. Det kan också gälla att en tjänsteman står i ett beroende-
förhållande till en part. Den omständigheten att ett ärende rör en person som 

�6 JO dnr 5080-2004
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är anställd vid en myndighet innebär dock inte enligt JO att en chef för denne 
bör anses som jävig enbart på grund av sin ställning. Frågan om delikatessjäv 
kräver en samlad bedömning av omständigheterna i varje enskilt fall.37

Det är dock viktigt att nämnden noga lyssnar till familjens motiv för att 
få byta handläggare för att förhindra låsningar i utredningen av prestige-
skäl. I de fall det är möjligt att göra ett byte kan det bidra till att lösa upp 
en konfliktfylld situation och därmed leda till ett mer positivt samarbete 
mellan familjen och socialtjänsten.

Ett skäl till att inte byta socialsekreterare kan vara behovet av kontinuitet 
då den aktuella socialsekreteraren känner barnet och familjen väl. Ett byte 
är inte heller lämpligt i de fall föräldrarna vid upprepade tillfällen önskar 
byta socialsekreterare bara pga. att de upplever att deras föräldraskap eller 
den unges beteende har ifrågasatts.

Det är i sammanhanget viktigt att vara uppmärksam på barnets eller den 
unges synpunkter på ett eventuellt byte av socialsekreterare. Erfarenhet 
från olika undersökningar�8 visar att socialsekreteraren ofta är mycket be-
tydelsefull för det enskilda barnet och för hur barnets intresse tas tillvara.

Se vidare om jäv i Socialstyrelsens handbok Handläggning och doku-
mentation inom socialtjänsten.

Erbjudande om service
En allmän förfrågan om stöd behöver inte innebära att ett ärende alltid 
uppkommer. Socialtjänsten kan erbjuda professionella sociala tjänster som 
ges utan biståndsprövning eller beslut. De allmänna erbjudandena kan vara 
information och rådgivning, psykosocialt stöd genom t.ex. rådgivningsby-
råer, familjecentraler eller olika former av öppna insatser (3 kap. 6 § andra 
stycket SoL). En förfrågan om sådant stöd innebär inte att en utredning be-
höver inledas, utan familjen kan hänvisas till att själv kontakta den aktuella 
verksamheten. Socialtjänsten kan också på eget initiativ föreslå en familj 
att delta i en sådan verksamhet och även förmedla en kontakt. Någon rätt 
att följa upp om familjen kontaktar den anvisade verksamheten eller full-
följer kontakten finns däremot inte.

Hur lång tid eller hur många gånger ett barn eller en familj kan delta i en 
sådan verksamhet utan utredning och beslut kan inte anges. Eftersom det är 
ett erbjudande, är det familjen eller den unge som avgör när de vill avbryta 
kontakten. Det får förutsättas att personalen uppmärksammar om barnet, 

37 JO 2002/03 s. 252 och JO dnr 4944-2004
�8 Socialstyrelsen (2000) Dartingtonprojektet – en försöksverksamhet för att stärka och utveckla fa-

miljevården och Andersson, G. och Rasmusson, B. (2006) i Socialmedicinsk tidskrift 1/2006
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den unge eller familjen är i behov av annat eller ytterligare stöd som förut-
sätter en utredning och beslut och i så fall vidarebefordrar information till 
den enhet som är ansvarig för barnavårdsutredningar.

En hänvisning till öppna insatser utan utredning och beslut, dvs. service, 
får inte innebära att den unge eller familjen uppfattar att deras förfrågan 
inte tas på allvar. Det är viktigt att informera den unge eller familjen om att 
de har rätt att ansöka om insatser och få behovet prövat.

När uppkommer ett ärende?
Begreppet ärende används med olika betydelser. Begreppet definieras inte 
i förvaltningslagen, men av förarbetena framgår att det avser myndigheter-
nas beslutande verksamhet.�9

Ett ärende hos en socialnämnd kan uppkomma på i princip tre olika sätt – 
genom en ansökan om stöd och hjälp, genom en anmälan eller på annat sätt.

Flödesschema – från aktualisering till uppföljning, se bilaga 1.

Ansökan
En ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen innebär i princip alltid att ett 
ärende uppkommer. Det kan exempelvis röra sig om en vårdnadshavare som 
ansöker om att få en kontaktfamilj för barnet, eller en tonåring som själv vänder 
sig till nämnden för att få hjälp och stöd, kanske för att kunna flytta hemifrån.

Ett barn som fyllt 15 år har rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden 
enligt socialtjänstlagen (11 kap. 10 § SoL) och att söka stöd från social-
tjänsten.40 En sådan ansökan ska alltid prövas i sak, oberoende av vård-
nadshavarens inställning. Det kan emellertid vara en grannlaga uppgift 
att bedöma om den unges ansökan ska bifallas, om vårdnadshavaren inte 
samtycker till föreslagen insats. Om socialtjänsten beviljar bistånd mot en 
vårdnadshavares vilja, har han eller hon rätt att överklaga detta beslut.41

Om barnet fyllt 15 år kan en kontaktperson utses oberoende av vård-
nadshavarens samtycke, men endast om barnet själv begär eller samtycker 
till det (3 kap. 6 § tredje stycket SoL).

I en dom som rörde en 15-årig flicka som sökt och enligt socialtjänstlagen 
beviljats en familjehemsplacering mot sin vårdnadshavares vilja, har rege-
ringsrätten42 uttalat att en socialnämnd inte kan bevilja ett barn under arton 
år bistånd i form av vistelse i familjehem mot vårdnadshavarens vilja. Detta 

�9 Prop. 1971:30 s. 331 ff
40 Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5603-03
41 JO 1989/90 s. 219
42 RÅ 1983 2:18 
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strider mot föräldrabalkens grundläggande bestämmelser om vårdnadshava-
rens bestämmanderätt.

När ett barn – oavsett ålder – själv vänder sig till socialtjänsten med 
begäran om stöd eller hjälp i någon form kan det vara ett tecken på att 
förhållandena i hemmet inte är tillfredsställande. Det kan ge socialtjänsten 
anledning att inleda en utredning av barnets situation.

En ansökan till socialnämnden kan också avse att få ett medgivande om 
att ta emot ett visst barn för stadigvarande vård och fostran vid s.k. privat-
placering (6 kap. 6 § SoL). En sådan ansökan innebär att ett ärende upp-
kommer som ska utredas och leda fram till ett beslut.

En begäran om upphörande av vård med stöd av LVU innebär alltid att 
ett ärende uppkommer.

Anmälan
En anmälan kan komma in till socialtjänsten i såväl skriftlig som muntlig 
form. När socialtjänsten tar emot en muntlig anmälan om ett barn som far 
illa eller riskerar att fara illa är det viktigt att ställa frågor till anmälaren så 
att informationen blir så komplett som möjligt. Den behöver vara tillräck-
ligt omfattande för att kunna ligga till grund för en förhandsbedömning och 
en bedömning av om barnet behöver omedelbart skydd. Socialtjänsten kan 
också behöva begära in kompletterande uppgifter till en skriftlig anmälan.

I Socialstyrelsens allmänna råd4� och handbok44 finns mer information 
om tillvägagångssättet vid anmälan, om skriftlig och muntlig anmälan, om 
bestämmelser kring anmälare som inte uppger namn, om anonymitet, och 
hur återkoppling till anmälaren kan göras, och om vikten av att anmälaren 
får möjlighet att bekräfta dokumentationen av en muntlig anmälan m.m.

På annat sätt
Socialnämnden är skyldig att yttra sig till vissa myndigheter, och när någon 
av dem begär ett yttrande uppkommer alltid ett ärende. När t.ex. en åklaga-
re begär ett yttrande från socialnämnden om unga enligt lagen (1964:167) 
med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LuL), är nämnden 
skyldig att utan dröjsmål inleda en utredning oavsett den unges eller vård-
nadshavarens inställning.

Nämnden kan också på eget initiativ inleda utredning med anledning av 
socialtjänstens egna iakttagelser i sin uppsökande verksamhet eller genom 
en annan enhet inom socialtjänsten.

4� SOSFS 2003:16
44 Socialstyrelsen (2004) Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn 
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En omprövning av vården enligt 3 § tredje stycket LVU innebär att ett 
ärende uppkommer.

Förhandsbedömning
Att en anmälan om att ett barn misstänks fara illa eller att polisanmälan kom-
mer in till socialnämnden, innebär inte att en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL 
alltid ska inledas. Innan en utredning inleds bör en bedömning göras om på-
stådda sakförhållanden kan leda till någon åtgärd av nämnden. En utredning 
bör inte inledas om det redan från början står klart att nämnden inte kommer att 
vidta några åtgärder.45 En sådan s.k. förhandsbedömning är inte en mindre ut-
redning, utan bara en bedömning av om socialtjänsten ska inleda en utredning 
eller inte. En sådan bedömning måste göras inom en begränsad tidsperiod.

Det finns inga uttalanden i förarbetena som preciserar den tid inom vil-
ken en förhandsbedömning ska vara avslutad. Eftersom en utredning enligt 
11 kap. 1 § SoL ska inledas ”utan dröjsmål” ligger det i sakens natur att en 
förhandsbedömning inte får dra ut på tiden. Det är också en rättssäkerhetsfrå-
ga för barnet eller familjen. Allvaret i den inkomna anmälan får ytterst avgöra 
hur skyndsamt en förhandsbedömning ska göras. En förhandsbedömning av 
en anmälan om att ett litet barn far illa och behöver skydd kan behöva göras 
omedelbart, medan andra anmälningar inte är lika brådskande.

Någon förhandsbedömning görs inte när andra myndigheter, till vilka 
socialtjänsten är skyldig att yttra sig, begär ett yttrande från socialtjänsten.

Vilka kontakter får tas under en förhandsbedömning?
Som underlag för sin förhandsbedömning får socialtjänsten hämta in det 
som tidigare är känt om barnet eller familjen inom den egna socialtjänsten, 
t.ex. uppgifter som finns i personakt eller tidigare inkomna anmälningar. 
Anmälningar som inte lett till någon utredning får naturligtvis användas. 
Om några uppgifter hämtas in från utomstående personer har däremot en 
utredning inletts.46

Om anmälan behöver förtydligas kan förnyad kontakt tas med anmälaren.
Socialtjänsten kan också kontakta den eller de personer som anmälan rör, 

informera om innehållet i anmälan och ge honom eller henne möjlighet att be-
möta uppgifterna. En sådan kontakt kan göras som ett led i nämndens förhands-
bedömning och innebär inte att en utredning inletts.47 Exempelvis kan social-

45 Prop. 1979/80:1 Del A s. 562
46 JO 1995/96 s. 312, JO 1999/00 s. 238
47 JO 1999/00 s. 238 
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tjänsten under förhandsbedömningen, om det är lämpligt, ha ett klargörande 
samtal med vårdnadshavaren tillsammans med den som har gjort anmälan. Det 
förutsätter som regel att anmälaren är en person som har anmälningsskyldighet 
enligt 14 kap. 1 § SoL. Vid ett sådant samtal kan det bli tydligt för de berörda 
vad som ligger till grund för oron och vilken information som lämnas.

Både vårdnadshavaren och den som anmält får då möjlighet att ge sin 
syn på situationen. Många gånger kan en sådan kontakt bidra till att social-
tjänsten kan bilda sig en bättre uppfattning om uppgifterna i anmälan och 
om en utredning behöver inledas eller inte. Ett sådant samtal kan leda till 
ett samarbete kring barnet. Om barnet ska vara med på ett sådant möte får 
avgöras från fall till fall, beroende på hans eller hennes ålder och mognad 
och innehållet i anmälan. En anmälare kan aldrig tvingas att vara med på 
ett möte. Om någon utomstående person, t.ex. anmälaren, är med på mötet 
med familjen, är det viktigt att tänka på att sekretessreglerna iakttas.48

Att socialtjänsten har ett samtal med vårdnadshavaren innan den beslu-
tar om en utredning ska inledas får dock inte innebära att beslutet dröjer 
någon längre tid.

Klargörande samtal med unga
När en pojke eller flicka uppger sig vara utsatt för kontroll, hot eller våld 
i hemmet och av rädsla för föräldrarna inte vill att en utredning ska göras, 
kan socialtjänsten träffa den unge några gånger i klargörande samtal utan 
att informera vårdnadshavaren.49 I en förutsättningslös diskussion kan so-
cialsekreteraren och den unge försöka komma överens om vilka åtgärder 
som kan vara bäst, både på kort och på lång sikt.

Samtalen kan syfta till att klarlägga den unges situation, behov och önsk-
ningar, samt informera och ge hopp om en förändring. Ungdomar kan be-
höva få tid att skapa förtroende för sin socialsekreterare och fundera över hur 
familjen ska informeras.

I informationen till den unge ingår att tala om hur en utredning går till, 
vilka insatser socialtjänsten kan erbjuda och vilket skydd som vid behov 
kan ges. Om socialsekreteraren kommer fram till att en utredning måste 
inledas eller att en polisanmälan kommer att göras, är det viktigt att den 
unge får tydlig information om hur och när vårdnadshavaren kommer att 
informeras och tillvägagångssättet i övrigt.50

Den unges skyddsbehov måste hela tiden beaktas. Om den unge skulle 

48 JO 2003/04 s. 289
49 2002/03:SoU15 s. 62 och JO 1999/2000 s. 243
50 Socialstyrelsens meddelandeblad nr 6/02
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riskera att hamna i en situation som kan innebära att hans eller hennes hälsa 
eller utveckling utsätts för en påtaglig risk att skadas om vårdnadshavaren 
underrättas om att en utredning inleds, finns möjligheten att omedelbart om-
händerta den unge med stöd av LVU.51 Det kan vara en placering i form av 
skyddat boende i såväl ett familjehem som ett hem för vård eller boende.

Skäl till att inte inleda en utredning
Det finns olika anledningar till att inte inleda en utredning. Sådana skäl kan 
vara att förhandsbedömningen visar att anmälan inte kan leda till någon åtgärd 
från socialtjänsten. En sådan bedömning kan bl.a. grunda sig på socialtjänstens 
tidigare dokumenterade kännedom om familjen eller barnet. Andra skäl kan 
vara att barnets behov tillgodoses på annat sätt, exempelvis genom att familjen 
redan får insatser som bedöms tillräckliga, att barnet och familjen nyligen ut-
retts och att den nya anmälan inte påverkar den tidigare bedömningen.

En principiellt viktig fråga är om en anmälan kan leda till att den unge 
eller familjen hänvisas till öppna insatser utan utredning eller biståndsbe-
slut, dvs. service. Kravet på utredning torde vara ovillkorligt när en för-
handsbedömning inte kan utesluta att det kan finnas ett behov av skydd 
eller stöd direkt för barnet. Om det visar sig att behovet bara handlar om 
stöd till föräldrarna är det möjligt att hänvisa till exempelvis ett föräldra-
stödsprogram. En viktig förutsättning är dock att hänvisningen görs först 
sedan handläggaren tagit ställning till att inte inleda utredning. Det får ald-
rig förekomma någon form av förhandling där familjen samtycker till ser-
vice för att inte behöva bli utredd.

Hur många besök ett barn eller en familj kan göra i en verksamhet som 
erbjuder service, kan inte anges. Eftersom det är ett erbjudande, är det famil-
jen eller den unge som avgör hur länge de vill delta och de kan när som helst 
avbryta kontakten. Någon möjlighet att följa upp om familjen kontaktar en 
anvisad verksamhet eller fullföljer kontakten finns inte. Det får dock förut-
sättas att personalen uppmärksammar om barnet eller familjen är i behov av 
något annat eller ytterligare stöd som förutsätter en utredning och beslut, och 
i så fall informerar den enhet som har ansvar för barnavårdsutredningar.

Dokumentation av en förhandsbedömning
Om förhandsbedömningen leder till ett ställningstagande att inte inleda en 
utredning enligt 11 kap. 1 SoL ska52 detta dokumenteras. 

51 2002/03:SoU15 s. 62 
52 SOSFS 2006:5 3 kap. 1 §
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Av dokumentationen ska det framgå
1. att en utredning inte inleds,
2. datum (år, månad, dag) för ställningstagandet,
3. en motivering till ställningstagandet, och
4. namn och befattning på den person som har gjort ställningstagandet.

Ställningstagandet att inte inleda en utredning bör5� antecknas på den inkom-
na handlingen eller på annan handling som initierat förhandsbedömningen.

Om anmälan kommit in t.ex. per telefon, följer av 11 kap. 5 § SoL att upp-
gifterna skrivs ned, dateras och signeras av den som tagit emot samtalet.

Om en utredning inte inleds läggs handlingen i barnets personakt om det 
finns en sådan upprättad. Annars sätts den in i en pärm för handlingar som 
inte lett till något ärende hos nämnden54 eller motsvarande. Om handling-
en inte läggs i en personakt måste den diarieföras (registreras). Se vidare 
Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom social-
tjänsten och avsnittet om Dokumentation m.m.

Information till berörda om anmälan  
som inte lett till utredning
Det finns inga bestämmelser om att den unge eller vårdnadshavaren ska under-
rättas om att det inkommit en anmälan när den inte lett till att socialnämnden 
inleder en utredning. För att kunna ta sitt ansvar som vårdnadshavare enligt 
föräldrabalken (6 kap. 2 § andra stycket FB) följer emellertid att denne måste 
informeras om förhållanden som rör hans eller hennes barn. Det är därför lämp-
ligt att socialtjänsten, så snart som möjligt, informerar vårdnadshavaren per 
brev eller telefon att en anmälan inkommit som inte lett till en utredning och att 
vårdnadshavaren kan ta kontakt med socialtjänsten om han eller hon önskar.

En bedömning måste dock göras i varje enskilt fall. Det kan finnas vissa 
undantagsfall där det bedöms att det inte är till barnets eller den unges bästa 
att vårdnadshavaren informeras om den inkomna anmälan och att någon ut-
redning inte inletts.

Inleda en utredning
Om förhandsbedömningen leder till ett beslut att inleda en utredning enligt 11 
kap. 1 § SoL ska55 detta dokumenteras. Av dokumentationen ska det framgå

5� SOSFS 2006:5 3 kap. 1 § AR
54 JO 2004/05 s. 391
55 SOSFS 2006:5 3 kap. 2 § 
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1. att en utredning inleds,
2. datum (år, månad, dag) för beslutet, och
3. namn och befattning på den som har fattat beslutet.

Beslutet att inleda en utredning bör antecknas i barnets personakt.56

Ett beslut att inleda en utredning fattas skyndsamt efter avslutad för-
handsbedömning, och utredningsarbetet påbörjas.

Ur rättsäkerhetssynpunkt är det viktigt att reglerna om dokumentation, 
kommunikation, partsinsyn och partens rätt till företräde inför nämnd m.m. 
följs, och att man inte indirekt åsidosätter dessa viktiga regler genom att 
i praktiken utreda utan att någon utredning formellt har inletts. JO57 har 
understrukit vikten av att fatta ett beslut om en formell utredning eftersom 
utredningsarbetet då följer en fastare struktur.

Underrättelse till berörda om att en utredning inleds
Den som berörs av en utredning till skydd eller stöd för ett barn ska under-
rättas om att en utredning inleds (11 kap. 2 § tredje stycket SoL). Det får 
inte råda något tvivel om att en utredning pågår.

Om barnet har två vårdnadshavare ska båda underrättas oavsett om de bor 
tillsammans eller inte.58 Se vidare avsnittet Parter och parts rätt till insyn.

Ett barn som fyllt 15 år har rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden 
som rör honom eller henne. Detta framgår av 11 kap. 10 § första stycket 
SoL och 36 § LVU. Han eller hon ska därför personligen underrättas om att 
en utredning inletts som gäller henne eller honom. Även yngre barn än 15 
år kan underrättas. Socialtjänsten måste från fall till fall ta ställning till om, 
och i så fall hur, ett barn som inte fyllt 15 år ska underrättas.

En underrättelse kan göras muntligt eller skriftligt.
En underrättelse till den som berörs av utredningen enligt 11 kap. 2 § 

tredje stycket SoL bör59 bl.a. innehålla
– vad som är anledning till utredningen,
– information om vad en utredning innebär,
– förslag på tid för samtal eller besök, och
– handläggarens namn, adress och telefonnummer.

Av 11 kap. 5 § SoL följer att hur, när och av vem en underrättelse gjorts ska 

56 SOSFS 2006:5 3 kap. 2 § AR
57 JO 2003/04 s. 207
58 JO dnr 3846-2001
59 SOSFS 2006:12
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dokumenteras. Dokumentationen görs i en journal. Dokumentationen hålls 
samman i barnets personakt.60

Att en utredning inletts kan inte sekretessbeläggas  
för vårdnadshavaren
Bestämmelsen i 11 kap. 2 § tredje stycket SoL, att en underrättelse ska 
göras när en utredning inleds, medger inte några undantag.61 Frågan om 
det går att hemlighålla för en vårdnadshavare att en utredning har inletts 
har diskuterats i olika sammanhang. Med anledning av ett antal motioner 
i riksdagen har socialutskottet62 konstaterat att den aktuella bestämmelsen 
tillkom efter kritik mot att socialtjänsten bedrev utredningar bakom ryggen 
på enskilda. Enligt utskottet bör det av rättssäkerhetsskäl inte göras något 
avsteg från principen att familjen alltid ska informeras om att en utredning 
pågår.

Uppgifter som den unge lämnat till socialsekreteraren kan däremot i vissa 
fall sekretessbeläggas för vårdnadshavaren om det skulle vara till betydande 
men för barnet om de röjdes (14 kap. 4 § andra stycket jämfört med 14 kap. 
5 § SekrL). Se vidare avsnittet Parter och parts rätt till insyn.

Tid inom vilken de berörda ska underrättas
Huvudregel
Det finns inte några vägledande uttalanden i förarbetena hur snart en un-
derrättelse ska göras. Det ligger dock i sakens natur att en underrättelse till 
de berörda om en påbörjad utredning måste göras utan onödigt dröjsmål.6�

Undantag från huvudregeln
I vissa situationer kan nämnden vänta något med att informera en vård-
nadshavare om att en utredning har påbörjats. Det måste dock finnas goda 
skäl till varför en underrättelse inte görs samtidigt som utredningen inleds. 
Det får inte heller bli fråga om någon längre tid som en vårdnadshavare 
hålls ovetande om en pågående utredning.64

•	 Ett skäl att vänta med underrättelsen kan t.ex. vara att en vårdnadsha-
vare är svårt sjuk och inte bör oroas.65

60 SOSFS 2006:5 4 kap. 2 § och 4 kap. 6 § AR
61 JO 2005/06 s. 208
62 2002/03:SoU15 s. 61
6� JO 2004/05 s. 202
64 JO 1999/00 s. 243
65 JO 2004/05 s. 202
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•	 Ett annat skäl kan vara att vårdnadshavaren eller någon annan familje-
medlem är misstänkt för ett övergrepp mot barnet och att polisutredningen 
befinner sig i ett känsligt läge.66 Förhållandena kan i vissa fall vara sådana 
att polisutredningen skulle försvåras om vårdnadshavaren informeras om 
att nämnden avser att utreda barnets behov av skydd eller stöd.

•	 Ett ytterligare skäl kan vara den unges önskemål. En socialnämnd hade 
på en 14-årig flickas önskan inte underrättat vårdnadshavaren om att en 
utredning inletts vilket medförde att flickans mor under 14 dagar inte 
känt till socialtjänstens kontakter med flickan. Modern kände sig förbi-
gången pga. att hon inte kunnat påverka skeendet. JO67 uttalade en viss 
förståelse för att socialtjänsten ville tillgodose flickans önskemål och 
konstaterade att de ställningstaganden som måste göras i en sådan situa-
tion är sällan enkla och olika intressen måste vägas mot varandra.

Utredningens omfattning
En utredning ska inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av 
omständigheterna i ärendet. En utredning ska inte heller bedrivas så att nå-
gon utsätts för skada eller olägenhet (11 kap. 2 § första stycket SoL). Varje 
utredning är dock unik och kan inte genomföras enligt en och samma mall. 
Komplexiteten, graden av oro för barnet m.m. påverkar både utredningens 
omfattning och tillvägagångssättet. En utredning måste dock vara så om-
fattande att den kan leda till ett sakligt korrekt beslut.68

En utredning får aldrig bedrivas för sin egen skull och ska avslutas med 
ett beslut när det blir klarlagt att någon insats inte behövs.69 Framgår det 
klart under utredningens gång att vårdnadshavaren eller barnet, när han 
eller hon fyllt 15 år, inte kommer att ta emot de erbjudna insatserna kan 
socialtjänsten inte heller tvinga dem till det och utredningen får avslutas. 
Det är viktigt att i dessa fall i barnets personakt noga motivera varför en 
utredning har avslutats utan insats. Utredningen får inte pågå längre än vad 
som behövs för att kunna bedöma barnets behov av skydd. Endast om för-
hållandena är sådana att vård med stöd av LVU inte kan uteslutas, kan utred-
ningen fortsätta mot vårdnadshavarens och den unges vilja.70 

66 JO 2004/05 s. 202
67 JO 1999/00 s. 243
68 Prop. 1979/80:1 Del A s. 562
69 Prop. 1979/80:1 Del A s. 562
70 SoU 1979/80:44 s. 28
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Insatser under utredningens gång
Själva utredningen är aldrig en pågående insats från nämndens sida. Social-
tjänsten kan inte med hänvisning till att en utredning pågår låta bli att vidta 
nödvändiga åtgärder. Om det står klart att barnet behöver någon insats un-
der utredningstiden ska den frågan utredas och avgöras genom ett särskilt 
beslut. Ungdomar med en accelererande destruktiv utveckling kan behöva 
placeras under utredningstiden. En familj kan i vissa fall vara i behov av 
stödinsatser parallellt med att en utredning pågår. Ett exempel på behov 
av omedelbara stödinsatser kan vara när det konstateras allvarliga brister i 
anknytningen mellan en nybliven mamma och ett spädbarn. Insatser i form 
av t.ex. familjepedagogiskt stöd kan behöva sättas in i familjen samtidigt 
som utredningen pågår. Beslut kan också fattas om att barnet eller hela 
familjen ska utredas på ett utredningshem.

Om barnavårdsutredning pågår samtidigt  
som vårdnadsutredning
Att en vårdnadstvist pågår vid domstol hindrar inte att socialtjänsten inle-
der en barnavårdsutredning om samma barn.71 Ibland kan konflikten mellan 
föräldrarna om vårdnaden om ett barn vara så djup att barnet tar skada. Det 
finns inga hinder mot att i ett sådant fall i akuta skeden ingripa med stöd av 
LVU om förutsättningarna för vård enligt LVU för övrigt är uppfyllda.72

När en utredning om vårdnad, boende eller umgänge pågår samtidigt 
som en barnavårdutredning, är det viktigt att dessa samordnas. Utredning-
arna görs utifrån olika lagar och frågeställningar, samtidigt som barnets 
bästa kräver att det finns en helhetssyn. Hur samordningen kan se ut i det 
enskilda fallet kan variera.

Om socialnämnden får veta att någon åtgärd behöver vidtas i fråga om vård-
nad, umgänge eller förmynderskap för ett barn, skall den göra framställning 
eller ansökan om det hos den domstol till vilket ärendet hör (5 kap. 2 § SoF).

Se vidare Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:14) om socialnämn-
dens handläggning av vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge och 
Socialstyrelsens handbok Vårdnad, boende och umgänge. Socialstyrelsens 
allmänna råd om socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare 
och Socialstyrelsens handbok om barnet behöver ny vårdnadshavare, be-
räknas publiceras årsskiftet 2006/07.

71 JO dnr 3540-2002
72 JO 2003/04 s. 260
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Väcka talan om umgänge
Den 1 juli 2006 ändrades 6 kap. 15 a § FB så att socialnämnden kan väcka ta-
lan om umgänge. Anledning för nämnden att väcka talan finns framför allt i de 
fall då nämndens utredning visar att barnet mår dåligt eller riskerar att fara illa 
om umgänget fortsätter i den omfattning som tidigare har bestämts. Något kan 
ha inträffat efter rättegången och det kan inte heller uteslutas att förhållandet 
inte kommit fram där. Det kan t.ex. vara situationer där umgängesföräldern gör 
sig skyldig till övergrepp mot barnet eller någon annan i familjen, har allvar-
liga missbruksproblem, är psykiskt sjuk eller om det av någon annan anledning 
inte längre är lämpligt att umgänge fortsätter i den omfattning som domstolen 
bestämt. Talan kan väckas om både minskat och utökat umgänge. Det är först 
om ingen av föräldrarna agerar som nämnden bör överväga att väcka talan i 
umgängesfrågan.73 Barnets bästa ska alltid vara avgörande (6 kap. 2 a § FB). 
Se vidare Socialstyrelsens meddelandeblad Nya vårdnadsregler.

Utredningstid
Hur utredningstiden beräknas
En utredning till skydd eller stöd för ett barn ska normalt vara slutförd 
senast inom fyra månader (11 kap. 2 § andra stycket SoL). Någon särskild 
bestämmelse som reglerar inom vilken tid en utredning som gäller en an-
sökan om vårdens upphörande ska vara avslutad, finns inte. Bestämmelsen 
i 11 kap. 2 § andra stycket SoL får dock anses vara tillämplig även i dessa 
fall. Eftersom barnets och familjens förhållanden redan är kända av social-
tjänsten torde en utredning om ansökan om vårdens upphörande i de flesta 
fall kunna slutföras inom betydligt kortare tid.

Även en utredning som rör unga i åldern 18-19 år bör74 vara slutförd 
senast inom fyra månader.

Utredningstiden räknas från det att socialtjänsten beslutat att inleda en 
utredning. En utredning avslutas med ett beslut. Ett beslut ska alltså fattas 
senast fyra månader efter det att utredningen inletts. I planeringen, exem-
pelvis inför ett beslut i nämnden, måste man ta hänsyn till att utredningen 
också ska ha kommunicerats inom denna tid.75

Skäl för förlängning
Nämnden kan i undantagsfall besluta om att förlänga utredningen en viss 

73 Prop. 2005/06:99 s. 55 f. och 89 f
74 SOSFS 2006:12
75 JO dnr 956-2004
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tid om det finns särskilda skäl (11 kap. 2 § andra stycket SoL). Nämnden 
får dock inte besluta att förlänga tiden ”tills vidare”, utan måste fatta beslut 
om att förlänga en viss bestämd tid. En förlängning kan bli aktuell t.ex. då 
en barnpsykiatrisk utredning eller polisutredning inte kan slutföras inom 
den föreskrivna tiden.76 Andra skäl kan t.ex. vara att nya anmälningar in-
kommit, att familjen flyttat till annan ort och trots ansträngningar inte kun-
nat nås eller att familjen håller sig undan. De försök som har gjorts för att 
nå familjen dokumenteras i barnets personakt.

Det är bara sådana förhållanden som socialtjänsten inte själv rår över 
som kan vara skäl för förlängning. Hög arbetsbelastning, semester, byte av 
handläggare m.m. är inte godtagbara skäl för förlängning.

Uppföljning efter avslutad utredning
I situationer när förutsättningarna för vård enligt LVU inte är uppfyllda och 
det inte går att få samtycke till frivilliga insatser får socialtjänsten inte utan 
vidare släppa kontakten med ungdomar som har visat tecken till en ogynn-
sam utveckling. Detsamma gäller familjer med små barn där föräldrarna 
avvisar socialtjänstens erbjudande om frivilliga insatser och där förhållan-
dena är allvarliga men inte sådana att LVU kan tillämpas.77

I samband med att utredningen avslutas utan beslut om insats kan78 hand-
läggaren komma överens med barnet eller vårdnadshavaren om en uppföl-
jande kontakt. En sådan överenskommelse antecknas i barnets personakt.

Någon rätt att efter en avslutad utredning ta kontakt med familjen mot 
dess vilja eller ta in information från någon utomstående om familjen finns 
dock inte. För förnyad kontakt krävs en ny anmälan eller att socialtjänsten på 
annat sätt fått information om något som gör att man inleder en utredning.

Det är viktigt att socialtjänsten har ett upparbetat samarbete mellan de 
egna verksamheterna i kommunen och med andra samhällsorgan, organi-
sationer och föreningar, som kan informera socialnämnden när det aktuella 
barnet far illa eller riskerar att fara illa.

När ett mål eller ärende om vårdnad m.m. har avgjorts
Socialnämnden har ansvar för att tillgodose barns och föräldrars särskilda 
behov av stöd och hjälp efter det att ett mål eller ärende om vårdnad, bo-
ende och umgänge eller adoption har avgjorts (5 kap. 1 § SoL). Detta gäller 
även om det inte funnits någon tvist i ärendet. Det innebär att också föräld-

76 Prop. 1996/97:124 s. 110 och 180
77 Prop. 1996/97:124 s. 101
78 SOSFS 2006:12
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rar som har kommit överens om vårdnad, boende och umgänge har rätt att 
vid behov få stödinsatser från kommunen. Redan det faktum att föräldrarna 
har haft en tvist kan vara ett tecken på att de kan vara i behov av stöd och 
hjälp. Inte minst är det utifrån barnets behov och önskemål viktigt att få till 
stånd ett fungerande umgänge. Tidigt insatta stödåtgärder kan förebygga 
senare låsningar och konflikter mellan föräldrarna.

Bestämmelsen innebär att även familjehemsföräldrar som blir vårdnads-
havare har rätt till fortsatt stöd från kommunen.

Utreda ofödda barn
Det är angeläget att alla samhällets insatser samverkar för att skydda ett vän-
tat barn. Skyldigheten i 14 kap. 1 § SoL att anmäla eller lämna uppgifter till 
socialnämnden omfattar dock inte ofödda barn. Sekretessen hindrar dock 
inte att uppgifter om en gravid kvinna eller närstående till henne lämnas 
inom och mellan myndigheter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvår-
den, om det behövs för en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet 
(14 kap. 2 § nionde stycket SekrL). Bestämmelsen innebär t.ex. att personal 
på en mödravårdscentral kan kontakta socialtjänsten för att informera om 
att det finns en gravid kvinna som kan behöva hjälp när barnet föds. Inom 
ramen för den förebyggande verksamheten, t.ex. familjecentral, kan råd och 
stöd och andra insatser ges utan någon föregående utredning.

Socialtjänsten kan inte vidta några tvångsåtgärder mot kvinnan för att 
skydda det väntade barnet. Det är bara om kvinnans egen situation är så-
dan att det finns förutsättningar för ett ingripande mot henne med stöd av 
LVU, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM och lagen 
(1991:1137) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, som några tvångsåtgärder kan 
användas. Socialtjänsten kan inte heller i förväg besluta att barnet ska om-
händertas vid födelsen. Sådant beslut kan fattas först sedan barnet har fötts.

Utreda unga över 18 år
En utredning får som regel inte göras mot en myndig persons vilja. Undan-
tag måste dock göras för de fall där det inte kan uteslutas att en person är 
i behov av vård oberoende av eget samtycke, t.ex. med stöd av LVU. En 
utredning får alltså göras när det gäller unga i åldern 18–19 år där det kan 
bli aktuellt att tillämpa LVU.

När den unge har fyllt 18 år är han eller hon myndig, dvs. står inte un-
der någons vårdnad. Den unges tidigare vårdnadshavare, oftast föräldrar-
na, ska därför inte underrättas om att en utredning inleds och inte heller 
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kommuniceras utredningen. De har heller inte någon rätt att överklaga det 
beslut som en utredning kan utmynna i. Föräldrarna kan dock behöva kon-
taktas för att ge sin syn på den unges situation och deras möjlighet att bistå 
honom eller henne. Detta är framför allt aktuellt när den unge bor kvar i 
föräldrahemmet eller nyligen lämnat det.

De särskilda bestämmelserna i 11 kap. 2 § SoL omfattar endast barn, 
dvs. personer under 18 år. Socialtjänsten kan alltså inte med stöd av be-
stämmelserna i denna paragraf konsultera sakkunniga eller i övrigt ta de 
kontakter som behövs, om den unge som fyllt 18 år motsätter sig detta. 
Likaså gäller bestämmelserna i 14 kap. 1 § SoL endast barn, och utan den 
unges samtycke kan sekretesskyddade uppgifter därför inte lämnas ut till 
socialnämnden med stöd av det fjärde stycket i denna paragraf. Social-
tjänsten kan dock med stöd av 1 kap. 5 § SekrL lämna ut uppgifter om den 
unge om det är nödvändigt för att kunna fullgöra sin verksamhet.

Enligt den s.k. generalklausulen i sekretesslagen (14 kap. 3 § SekrL) får 
emellertid en sekretesskyddad uppgift lämnas till myndighet – men inte till 
enskild – om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har före-
träde framför det intresse som sekretessen ska skydda. Exempelvis kan därför 
skolan, arbetsförmedlingen eller försäkringskassan efter en intresseavvägning 
lämna ut sekretesskyddade uppgifter om den unge till socialtjänsten.

Hälso- och sjukvårdssekretessen och socialtjänstsekretessen (7 kap.1 § 
och 4 § första och tredje styckena SekrL) hindrar inte heller att uppgift om 
enskild som fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lös-
ningsmedel, lämnas från en myndighet inom hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten till annan sådan myndighet. Förutsättningen är att informa-
tionen behövs för att han eller hon ska få nödvändig vård, behandling eller 
annat stöd (14 kap. 2 § nionde stycket SekrL).

Syftet med bestämmelsen är att göra det möjligt för dessa myndigheter 
att i undantagsfall utbyta uppgifter med varandra för att kunna bistå en per-
son trots att samtycke inte kunnat hämtas in. Bestämmelsen i 14 kap. 2 § 
nionde stycket SekrL bör användas med urskiljning och varsamhet. Endast 
i de situationer där det framstår som direkt nödvändigt att hjälpa en enskild 
bör undantagen utnyttjas. En förutsättning är att den berörda personen kan 
antas direkt motsätta sig att några uppgifter lämnas om hans eller hennes 
personliga förhållanden, eller att saken brådskar så att det inte finns tid att 
hämta in ett samtycke. I första hand bör alltså ett samtycke hämtas in. Om 
några uppgifter lämnas ut utan den enskildes samtycke, är det viktigt att 
han eller hon i möjligaste mån underrättas om detta i efterhand.79

79 Prop. 1990/91:111 s. 17
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För vidare information om begreppet part och utlämnande av handlingar 
hänvisas till Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation i 
socialtjänsten.

Parter i ett barnavårdsärende
Barn
Ett barn är alltid – oavsett ålder – part i ett ärende som rör honom eller henne. 
Barnet är dock inte processbehörigt, dvs. kan inte själv föra sin talan eller 
överklaga ett beslut förrän det fyllt 15 år. Unga som har fyllt 15 år är pro-
cessbehöriga och har rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden enligt 
socialtjänstlagen och LVU (11 kap. 10 § första stycket SoL och 36 § första 
stycket LVU). Om den underårige fyllt 15, men inte 18 år, är både vård-
nadshavaren och barnet parter, och socialtjänsten ska tillämpa bestämmel-
serna i förvaltningslagen som det hänvisas till i 11 kap. 8 § SoL gentemot 
båda. När den unge fyllt 18 år är han eller hon ensam part.

Vårdnadshavare
En vårdnadshavare är, i egenskap av ställföreträdare för ett barn som är 
föremål för en barnavårdsutredning, alltid part och har t.ex. partsinsyn och 
rätt att överklaga beslut som rör barnet. Det följer av föräldrabalkens be-
stämmelser om de rättigheter och skyldigheter som vårdnadshavaren har. 
Om föräldrarna har gemensam vårdnad är båda föräldrarna, även om de 
inte bor ihop, parter i ett ärende som rör barnet. Det är därför viktigt att so-
cialtjänsten är uppmärksam på om föräldrar som inte bor ihop har gemen-
sam vårdnad. Det är lämpligt att kontrollera vem som är vårdnadshavare i 
Kommuninvånarregistret, KIR, eller hos Skatteverket. Socialtjänsten kan 
t.ex. inte placera ett barn i ett familjehem på ansökan av endast en vård-
nadshavare, utan det krävs samtycke från båda vårdnadshavarna.

Familjehemsföräldrar
Familjehemsföräldrar är inte att betrakta som parter och de har därmed inte 
någon rätt att överklaga socialnämndens beslut som gäller barnet, t.ex. be-
slut att omplacera ett barn från familjehemmet eller att inte besluta om ett 
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flyttningsförbud. Familjehemsföräldrar kan dock med stöd av 14 kap. 4 § 
SekrL få ut uppgifter ur en barnavårdsakt som rör dem själva. JO80 ansåg i 
ett ärende enligt 6 kap. 15 § FB att morföräldrarna som sökt om umgänge 
med sitt barnbarn borde ha fått yttra sig över utredningen och getts tillfälle 
till företräde inför nämnden, men de hade ingen klagorätt eller partsställ-
ning i domstolen. Samma resonemang bör kunna tillämpas när det gäller 
familjehemsföräldrar.

Om någon eller några personer framfört önskemål om att få ta emot ett 
barn i sitt hem, s.k. privatplacering, är dessa att anse som parter och kan 
därmed överklaga ett nekande beslut av nämnden.81

Ändring i vårdnaden
Om föräldrarna har gemensam vårdnad när en utredning inleds, är båda 
föräldrarna parter. Får en av föräldrarna vårdnaden ensam under utrednings-
tiden eller genomförandet, är det bara den föräldern som i fortsättningen 
är part och som bl.a. har rätt att ta del av materialet och som kan överklaga 
beslut som rör barnet. Detta gäller även vid interimistiska vårdnadsbeslut.

Vid motsatt förhållande, dvs. att föräldrarna får gemensam vårdnad un-
der utredningstiden, har den tillkommande vårdnadshavaren bl.a. rätt att ta 
del av allt material, även det som tillförts barnets akt eller ärendet innan 
han eller hon blev vårdnadshavare.

Särskilt förordnade vårdnadshavare
För särskilt förordnade vårdnadshavare gäller samma regler som för för-
äldrar som är vårdnadshavare.

Rätt till insyn i ett pågående barnavårdsärende
Den som är part har rätt att få insyn i ärendet och få yttra sig över de upp-
gifter som tillförts ärendet. I ett pågående barnavårdsärende är det den unge 
som fyllt 15 år och vårdnadshavaren som har rätt till insyn i allt material. 
Ett barn under 15 år är part i ärendet men företräds av sin vårdnadshavare. 
Om ett barn som är yngre än 15 år ska få del av materialet måste bedömas 
från fall till fall och beroende på barnets ålder och mognad. Socialtjänsten 
har dock ett ansvar att informera barn under 15 år om vad som pågår i ut-
redningen eftersom det inte kan förutsättas att föräldrarna alltid gör detta.

80 JO dnr 985-1992
81 Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1387-03
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Uppgifter som omfattas av insynsrätten
Den som är sökande, klagande eller annan part har som huvudprincip rätt 
att ta del av allt material som tillförts ett ärende som innebär myndighets-
utövning mot parten och som kan ligga till grund för en myndighets beslut 
(16–17 §§ FL).

Rätten att ta del av uppgifter gäller med de begränsningar som anges 14 kap. 
5 § första stycket SekrL. Där framgår att handling eller annat material inte får 
lämnas ut om det med hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig 
vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. I ett barnavårdsärende 
kan det t.ex. avse uppgift som en person lämnat till socialtjänsten, om parten 
skulle kunna utsätta uppgiftslämnaren för våld eller annat allvarligt men om 
uppgiften röjs för parten (7 kap. 6 § SekrL).82 Det kan också gälla uppgifter om 
ett underårigt barns vistelseort (7 kap. 5 § SekrL). Ett annat exempel kan vara 
uppgifter som sekretesskyddas med stöd av 14 kap. 4 § andra stycket SekrL, 
dvs. uppgifter till skydd för ett barn i förhållande till vårdnadshavaren. Se av-
snittet Betydande men enligt 14 kap. 4 § andra stycket SekrL.

Om en vårdnadshavare under en pågående utredning vill få ut uppgifter om 
barnet eller om vad barnet uppgivit ska nämnden lämna ut dessa uppgifter om 
det inte finns sådana skäl som anges i 14 kap. 4 § andra stycket SekrL. Denna 
prövning görs vid det tillfälle då uppgiften begärs ut. Om förutsättningarna för 
att lämna ut uppgifterna inte föreligger, ska vårdnadshavaren få besked om 
detta. Vårdnadshavaren ska också informeras om att ett skriftligt beslut krävs 
för att han eller hon ska kunna överklaga (15 kap. 6 § andra stycket SekrL). 
Socialnämndens beslut kan överklagas till kammarrätten (15 kap. 7 § SekrL).

Om en uppgift inte kan lämnas ut till en part i ärendet ska socialtjänsten 
på något annat lämpligt sätt upplysa denne om vad materialet innehåller. 
En sådan upplysning om uppgiftens innehåll får dock bara lämnas om det 
kan göras utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen ska skydda 
(14 kap. 5 § första stycket SekrL).8�

Sekretess hindrar aldrig att en part i ett mål eller ärende får ta del av dom 
eller beslut i målet eller ärendet (14 kap. 5 § andra stycket SekrL).

Rätt till insyn i akt efter avslutat ärende
Vårdnadshavares rätt till insyn
Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgifter om enskilds personliga 
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den en-

82 Socialstyrelsen (2004) Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn
8� JO 2000/01 s. 317
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skilde eller någon honom eller henne närstående lider men (7 kap. 4 § 
SekrL). Innebörden av sekretess är att uppgifter inte får röjas vare sig för 
myndigheter eller för privatpersoner.

En vårdnadshavare har både rätt och skyldighet att bestämma över en 
underårigs personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Detta ansvar för-
utsätter att vårdnadshavaren har insyn i barnets angelägenheter. Vårdnads-
havaren har därför med stöd av 14 kap. 4 § första stycket SekrL som regel 
rätt att ta del av sekretesskyddade uppgifter som rör barnet, och är den som 
kan lämna samtycke till att sekretesskyddade uppgifter om barnet lämnas 
ut till någon annan.

Rätten att bestämma i frågor som rör barnet – vilket inkluderar frågan 
om dispositionsrätt över sekretessen – tunnas dock ut ju äldre barnet blir. 
Vårdnadshavaren ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta 
allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Eftersom vård-
nadsrätten uttunnas då barnet blir äldre kan vårdnadshavaren inte alltid 
hävda att de har rätt att ta del av alla sekretesskyddade uppgifter rörande ett 
barn som uppnått en viss mognad och utveckling.84 Någon fast åldersgräns 
finns inte för denna bedömning eftersom barn mognar och utvecklas olika. 
När barnet kommit upp i tonåren får det emellertid anses ha ett visst skydd 
för sin integritet gentemot sina vårdnadshavare.85

När socialnämnden prövar om en uppgift som gäller ett barns person-
liga förhållanden ska lämnas ut till en vårdnadshavare när det inte pågår 
ett ärende, är det viktigt att inledningsvis klargöra vem som disponerar 
sekretessen – vårdnadshavaren, den unge ensam eller båda. Svaret beror på 
den unges mognad och utveckling i det enskilda fallet. Vid en bedömning 
har man också att väga in de aktuella uppgifternas innehåll samt den typ 
av ärende som det är fråga om. Kommer man vid bedömningen fram till 
att det är barnet som disponerar sekretessen, kan uppgifterna lämnas ut 
till vårdnadshavaren endast efter en menprövning enligt 7 kap. 4 § SekrL, 
på samma sätt som om utlämnandet skulle göras till en helt utomstående 
person. Om föräldrarna däremot i sin egenskap av vårdnadshavare anses 
disponera sekretessen, kan uppgifterna som regel lämnas ut till följd av 
bestämmelserna i 6 kap. 11 § FB och 14 kap. 4 § första stycket SekrL. I 
undantagsfall kan sekretess gälla även i förhållande till vårdnadshavaren, 
se avsnittet Betydande men enligt 14 kap. 4 § andra stycket SekrL. Det är 
därför viktigt att göra en omsorgsfull prövning i varje enskilt fall86 då en 

84 JO 1998/99 s. 464
85 JO 1998/99 s. 464
86 JO 1998/99 s. 464
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uppgift begärs ut och om man efter en menprövning kommer fram till att en 
uppgift inte kan lämnas ut, ge anvisningar om hur ett beslut kan överklagas.

Vid en sådan prövning kan en lösning vara att vissa uppgifter kan läm-
nas ut med samtycke av den unge, men andra inte. Sådana uppgifter som 
vårdnadshavarna redan känner till kan dock lämnas ut till dem.

Exempel
Kammarrätten i Stockholm har i en dom87 behandlat frågan om att lämna 
ut en journalhandling till en vårdnadshavare enligt 16 § patientjournallagen 
(1985:562). Samma bedömning torde även vara tillämplig på utlämnandet 
av uppgifter inom socialtjänsten. Ärendet rörde en snart trettonårig pojke 
som upplevde det som en kränkning om vårdnadshavaren (fadern) fick ta del 
av de uppgifter i journalen som han lämnat om vårdnadshavaren (fadern).

I domen anfördes att barn i 12–13 års ålder ofta bör kunna ha ett visst 
skydd för sin integritet gentemot sina föräldrar. Pojken skulle fylla tretton 
år och det ansågs att han hade en hög intellektuell mognad. Vid bedöm-
ningen om uppgifterna skulle lämnas ut vägde rätten också in de aktuella 
uppgifternas innehåll och den typ av ärende som det var fråga om. Med 
hänsyn till pojkens intellektuella mognad och till att uppgifterna inte be-
hövdes för vårdnadens utövande ansåg rätten att det var pojken som dispo-
nerade sekretessen och att en menprövning måste göras för att ta ställning 
till om uppgifterna kunde lämnas ut till vårdnadshavaren. Eftersom det inte 
stod klart att uppgifterna i de aktuella handlingarna kunde röjas utan att 
pojken led men, skulle de inte lämnas ut till fadern.

Betydande men enligt 14 kap. 4 § andra stycket SekrL
Sekretess gäller till skydd för ett barn i förhållande till vårdnadshavaren om 
det kan antas att barnet lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnads-
havaren (14 kap. 4 § andra stycket SekrL.) Detta gäller även om barnet inte 
nått sådan mognad att det fått ett integritetsskydd mot föräldrarna.

Bestämmelsen i andra stycket är i första hand tillämplig när barn och 
vårdnadshavare står i motsatsförhållande till varandra och där det – oavsett 
hur låg ålder barnet har – kan antas skada barnet att sekretesskyddade 
uppgifter lämnas ut till vårdnadshavaren. I förarbetena till bestämmelsen88 
betonades att det skulle kunna antas att barnet tar allvarlig skada av att en 
uppgift lämnas till vårdnadshavaren. Det är inte tillräckligt att den unge 
tycker att det skulle vara obehagligt, eller tror att vårdnadshavaren kommer 

87 Mål nr 2111-04 Avd 02
88 Prop. 1988/89: 67 s. 38
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att göra något som han eller hon motsätter sig för att det ska anses medföra 
betydande men.89 

Undantagsregeln tar sikte på de mest angelägna fallen där barnet kan be-
höva skyddas mot vårdnadshavaren, antingen därför att det är frågan om 
särskilt integritetskränkande uppgifter eller därför att uppgifterna kan miss-
brukas av vårdnadshavaren.

Barns rätt till insyn i egen akt
Sekretessen gäller inte i förhållande till den enskilde själv (14 kap. 4 § 
första stycket SekrL), och som huvudprincip har en person rätt att ta del av 
den akt som kan finnas om honom eller henne.

Ett exempel är när en vuxen person vill läsa sin akt om varför han eller 
hon som barn placerades utanför det egna hemmet. I akten kan det även 
finnas känsliga uppgifter om en annan person, t.ex. föräldrar eller syskon. 
Om dessa personer inte samtycker till att uppgifterna lämnas ut är frågan 
om denna del av akten måste hemlighållas för barnet.

JO90 har i ett beslut kommenterat denna fråga. JO framhåller att av förar-
beten och rättsfall framgår att uppgifter om tredje man i en personakt, har 
sekretess även gentemot den vars akt det är. En person kan alltså inte utan 
vidare få ta del av alla uppgifter som finns om någon annan person i hans 
eller hennes personakt, om det inte pågår ett ärende. Den enskildes rätt att 
få ta del av uppgifter om sig själv blir härigenom i praktiken mycket be-
gränsad. En vuxen person som t.ex. bott i familjehem och söker uppgifter 
om sin barn- och ungdom kan, med hänsyn till de biologiska föräldrarnas 
integritet, inte få ut dessa uppgifter. De uppgifter som redan är kända för 
den som vill ta del av uppgifterna kan naturligtvis lämnas ut.

Lämna ut handlingar till tredje person
Det förekommer att vårdnadshavare lämnar en fullmakt till t.ex. journa-
lister att ta del av handlingar i ett barnavårdsärende. I sådana fall kan 
socialtjänsten inte, med åberopande av barnets bästa, vägra att lämna ut 
handlingen. En bedömning måste dock göras för att konstatera vem som 
disponerar sekretessen. För små barn är vårdnadshavaren ställföreträdare 
och den som lämnar samtycke till att sekretesskyddade uppgifter kan läm-
nas ut. För lite äldre barn kan krävas samtycke från såväl vårdnadshavaren 
som barnet. Äldre barn disponerar många gånger ensam sekretessen och är 
den som bestämmer om uppgifterna ska lämnas ut.

89 JO 1998/99 s. 464
90 JO 1992/93 s. 596 
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Utredningens syfte
Med begreppet utredning avses både själva utredandet, det vill säga proces-
sen, och den skrivna produkten, beslutsunderlaget. Förvaltningsrättsligt är ut-
redningens syfte att ge socialnämnden ett tillförlitligt beslutsunderlag för att 
klarlägga barnets eller den unges situation och behov. Underlaget från utred-
ningen blir även utgångspunkt vid planering och uppföljning, både vid beslut 
om öppna insatser och vid placeringar. Utredningen kan också användas som 
underlag när socialtjänsten ska ta ställning till om vården kan upphöra.

Utredningens grundkaraktär är informationsinsamlande och har inte som 
primärt mål att förändra barnets och familjens situation. Samtidigt ska ut-
redningen genomföras på ett sådant sätt att den såväl kortsiktigt som lång-
siktigt är till nytta för barnet. Ett syfte med utredningen måste därför vara 
att eftersträva en dialog med familjen och, om några förändringar behövs, 
mobilisera resurser i familjen, och barnets och familjens nätverk för att finna 
hållbara lösningar på barnets situation.

Utredarrollen
Den dubbla rollen
Det sociala arbetet är komplicerat eftersom det generellt sett innehåller en 
kombination av stöd och kontroll. Under en pågående utredning, som drivs 
med målet att få till stånd öppna insatser, kan situationen för barnen mer 
eller mindre oväntat förvärras på ett sådant sätt att en placering behöver 
övervägas. Om en placering inte kan genomföras med föräldrarnas sam-
tycke blir den dubbla rollen högst påtaglig.

Utredaren måste kunna hantera den dubbla rollen, att vara givande–stödj-
ande, och samtidigt värderande–myndighetsutövande.91 Samtidigt som ut-
redaren i vissa situationer måste använda sin yrkesauktoritet92 behöver han 
eller hon känna respekt inför de starkt ingripande åtgärder som socialtjäns-
ten förfogar över och den rädsla dessa åtgärder kan inge föräldrarna.9� Om 

91 Andersson, K. m.fl. (2001)
92 Killén, K. (1994) 
9� Andersson, K. m.fl. (2001) 
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rollen som myndighetsutövare blir för starkt betonad, kan kontakten för-
sämras och det kan bli svårt att få den information från barn och föräldrar 
som behövs för utredningen och för att utforma ett lämpligt stöd.94

När det gäller social barnavård tillkommer spänningen mellan ett föräldra-
orienterat och ett barnorienterat synsätt, med andra ord ytterst valet mellan 
att stödja familjen eller ingripa till skydd för barnet.95 Den konflikt som 
ibland finns mellan föräldrars och barns behov får inte negligeras. Teoretiskt 
kan man tala om ett vuxenperspektiv och ett barnperspektiv, men i praktiken 
får inte motsättningarna överdrivas. Så länge det rör sig om en utredning 
eller frivilliga öppna insatser måste barnens och föräldrarnas situation ses i 
ett sammanhang. Stödet till de yngre barnen kan oftast bara ges via stöd till 
föräldrarna. Det sätt man bemöter föräldrarna på får konsekvenser även för 
mötet med barnet eller den unge.

Det finns ytterligare en dubbelhet i utredarrollen. Olika faser i utredan-
det kräver olika förhållnings- och arbetssätt. Utredaren ska å ena sidan uti-
från en frågeställning logiskt pröva olika antaganden. Å andra sidan krävs 
stor kreativitet i utredningsprocessen för att frågeställningarna ska kunna 
besvaras.96

Känslomässiga reaktioner
När anledningen till utredningen är en anmälan om eventuella brister i ett 
barns hemförhållanden kan föräldrarna reagera kraftigt om de upplever att 
deras förmåga som föräldrar ifrågasätts. Det är inte ovanligt att föräldrarna 
på olika sätt, aktivt eller passivt motsätter sig utredningen genom att av-
visa kontakt, utebli från avtalade möten och i undantagsfall uppträda hotfullt. 
Föräldrarna kan uppleva anmälan som en kränkning och denna upplevelse 
måste bemötas på ett lämpligt sätt för att det inte ska påverka utredningspro-
cessen negativt. Den inledande kontakten betyder mycket för hur samarbetet 
utvecklas vidare och för socialsekreterarens möjligheter att få föräldrar del-
aktiga. Forskning har dock visat att utsikten till samarbete med en eller flera 
familjemedlemmar inte behöver gå förlorad även om det funnits svårigheter 
inledningsvis.97 I de fall föräldrarna inte går att motivera till att medverka i 
en utredning återstår att genomföra utredningen med största möjliga respekt 
och tydlighet gentemot föräldrarna och barnet.98 Strävan bör vara att både 

94 Andersson, K. m.fl. (2001) 
95 Andersson, G. (2000) i Meeuwisse, A. m.fl. 
96 Edvardsson, B. (2003) 
97 Department of Health (2000)
98 Andersson, K. m.fl. (2001)
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föräldrar och barn hålls underrättade om vad som pågår och återkommande 
informeras om hur de ska kunna medverka i större utsträckning.

Socialsekreteraren kan också drabbas av egna känslomässiga reaktioner 
som riskerar att påverka utredningen.99 Det är viktigt att utredaren intar ett 
metodiskt förhållningssätt för att hantera det kraftfält av känslor som en ut-
redning kan vara.100 Det är även av stor vikt att organisationen erbjuder stöd 
i form av arbetsledning och handledning, så att utredaren får en möjlighet att 
reflektera över sina egna reaktioner på hur föräldrarnas eventuella avvisande 
och aggressivitet och andra svårigheter i utredarrollen ska hanteras.

Struktur, tydlighet och neutralitet
Det är viktigt att det finns en kontinuitet i socialtjänstens kontakter med 
familjen och att de olika momenten av utredningen knyts samman på ett 
strukturerat sätt. Frågeställningarna ska styra arbetet, och när utredningen 
avslutas ska frågeställningarna så långt det är möjligt ha besvarats.101

I många avseenden är tydlighet ett grundläggande förhållningssätt i en 
professionell utredarroll: tydlighet inför sig själv när det gäller förhands-
uppfattningar, tydlighet gentemot den berörda familjen och tydlighet i den 
skrivna utredningen. Det är även viktigt att mötesstrukturen under utred-
ningsperioden är tydlig. Genom att bestämma vilka frågor som ska disku-
teras vid respektive tillfälle och genom att göra återkopplingar kan familje-
medlemmarnas känsla av trygghet och begriplighet öka i en situation som 
annars kan vara mycket förvirrande och hotfull.

Öppen redovisning av den information som hämtas in i förhållande till 
den eller de som berörs bör eftersträvas.102 Det är viktigt att kontinuerligt 
förmedla vad som framkommer i utredningen. Framförallt är det viktigt 
att inte spara information och reflektioner som rör föräldrarnas eventuella 
brister till utredningens slutskede. Det kan leda till starka negativa reaktio-
ner från föräldrarnas sida, som hade kunnat undvikas.

Med utredarrollen följer kravet på saklighet och opartiskhet, med andra 
ord ett professionellt förhållningssätt. Det är viktigt att utredaren kan behålla 
sin neutralitet och avhålla sig från att på ett tidigt stadium ta ställning. Det är 
viktigt att välja informationskällor så att barnets och familjens situation be-
skrivs utifrån olika perspektiv. Uppgiftslämnare blandar ofta beskrivningar 
och tolkningar. Utredaren behöver ta reda på vilka händelser eller reaktioner 

99 Andersson, K. m.fl. (2001) 
100 Andersson, K. m.fl. (2001)
101 Edvardsson, B. (2003) 
102 Edvardsson, B. (2003) 
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som tolkningen hänför sig till. Det är viktigt att granska informationen kri-
tiskt. Specifika och konkreta uppgifter är mer tillförlitliga och kan i högre 
grad ligga till grund för slutsatser än generella, värdeladdade och spekulativa 
uppgifter.10� I princip kan inte uppgifter användas i utredningen utan att det 
finns en angiven kontrollerbar källa. Däremot kan anonyma uppgifter under-
sökas och eventuellt leda till användbar information.104

Exempel på utredningsmodeller
Det är viktigt att reflektera över hur valet av tillvägagångssätt påverkar den 
information som utredaren får del av. Det kan handla om hur utredningen 
görs begriplig, var och hur samtalen förs, möjligheten att påverka utred-
ningen och hur nätverk och referenspersoner kommer till tals. Metoden kan 
påverka möjligheterna att skapa en reflekterande dialog med de berörda och 
åstadkomma den önskvärda mobiliseringen av resurser hos familjen och nät-
verket.

Många kommuner väljer att i vissa utredningar använda sig av särskilda 
utredningsmodeller, exempelvis s.k. lägenhetsutredningar och familjeråd-
slag. Dessa alternativa modeller har ofta sin styrka i de öppna formerna, 
inbjudan till delaktighet samt nätverkets medverkan i utredningsprocessen. 
Nackdelen kan vara att bl.a. socialtjänstens roll blir diffus. Det är viktigt att 
de grundläggande kraven på en utredning inte eftersätts, bl.a. att den har 
fokus på att klarlägga barnets situation.

En lägenhetsutredning utmärks av att den hålls samman i tid och rum, 
kombinerar utredningen med stödjande insatser och har inslag av tvärpro-
fessionellt utredande. Den genomförs koncentrerat, som regel under fyra 
veckor, i en särskild lägenhet och enligt ett särskilt program, som inne-
håller både samtal och andra sociala aktiviteter med familjen. Den ansva-
rige socialsekreteraren medverkar, men en särskild utredare är placerad i 
utredningslägenheten och ansvarar för programmet och att dokumentera 
utredningen.

Arbetet med lägenhetsutredningar har utvärderats genom intervjuer med 
berörda föräldrar, socialsekreterare, samarbetspartner samt dokumentstu-
dier.105 Socialsekreterarna ansåg sig ha fått mer personligt engagemang i 
barnen. I flertalet utredningar ansåg socialsekreterarna att de hade fått till 
stånd ett bra samarbete med föräldrarna. Föräldrarna var överlag positiva, 
men tyckte också att det hade varit påfrestande. De gav exempel på ökad 

10� Andersson, K. m.fl. (2001) 
104 Edvardsson, B. (2003) 
105 Cederblad, M. (2005) Bilaga till SOU 2005:81
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insikt i sin situation och de fick hjälp att bättre förstå sina barn och sitt eget 
förhållningssätt. Föräldrarna kände sig delaktiga i utredningen. Vistelsen 
i lägenheten präglades av respekt, trygghet och struktur. Det är viktigt att 
framhålla att det inte har gjorts någon systematisk utvärdering med någon 
kontrollgrupp och det är därför inte möjligt att dra några slutsatser om ut-
redningsmodellens effektivitet.

Familjerådslag kännetecknas av att familjen och dess nätverk med hjälp av 
en utomstående samordnare engageras för att formulera en handlingsplan. Fa-
miljerådslag har till skillnad från lägenhetsutredning utvärderats med en kon-
trollgrupp. Merparten av socialsekreterarna var positiva till familjerådslag som 
utredningsmetod. De familjer som tackade ja till familjerådslag hade enligt so-
cialsekreterarna oftare en allvarlig problematik. Uppföljningen av barnen efter 
tre år ledde till slutsatsen att familjerådslagsmodellen inte lett till några stabilare 
insatser och inte minskat risken för återaktualisering. Modellen minskade inte 
heller risken för att barn skulle fortsätta att utsättas för vanvård och övergrepp 
på grund av ett ökat ansvarstagande av den utvidgade familjen. Däremot fick 
fler barn, vid behov av placering, bo i släktinghem eller på institution. Barnen 
i familjerådslagsgruppen hade insatser lika ofta som barnen i kontrollgruppen, 
men placeringarna hade oftare övergått till öppenvårdsinsatser.106

Barns behov i centrum (BBIC), se avsnittet Utredningens innehåll, ana-
lys och bedömning, är inte en utredningsmodell som kan likställas eller 
jämföras med ovan beskrivna modeller. BBIC är ett system för utredning 
och uppföljning, som ger en struktur åt inhämtandet av den information 
som behövs för att bedöma barn och ungas behov av insatser. Det är också 
ett system för handläggning och dokumentation. BBIC kan mycket väl an-
vändas inom ramen för exempelvis en lägenhetsutredning.

I detta sammanhang kan även nämnas att olika standardiserade bedöm-
ningsinstrument är under utveckling och sannolikt kommer att få en allt 
större betydelse i framtida utredningar.

Utredningsplan
Handläggaren bör107 inleda en utredning med att upprätta en plan över hur 
den är tänkt att bedrivas, en utredningsplan. Det är ett bra hjälpmedel för 
att kunna gå metodiskt tillväga, förbättra kvaliteten i utredningen och hålla 
tidsplanen. En utredningsplan bidrar också till tydlighet och öppenhet i för-
hållande till familjen.

106 Cederblad, M. (2005) Bilaga till SOU 2005:81
107 SOSFS 2006:12
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När en utredningsplan upprättas bör108 handläggaren samråda med bar-
net, med hänsyn tagen till hans eller hennes ålder och mognad, och vård-
nadshavaren. Barnet och vårdnadshavaren bör bl.a. få lämna synpunkter 
på vilka personer de anser bör kontaktas under utredningen. Planen bör vid 
behov kompletteras och revideras under arbetets gång.

När planen upprättas görs en bedömning av hur omfattande utredningen 
behöver vara. 

Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet bör109 det av planen 
bl.a. framgå
•	 vad som ska klargöras i utredningen,
•	 syftet med och platsen för samtal eller andra möten med barnet, ensamt 

eller tillsammans med närstående,
•	 syftet med och platsen för samtal eller andra möten med vårdnadshava-

ren,
•	 vilka sakkunniga som utlåtanden behöver hämtas in från,
•	 vilka kontakter med referenspersoner som behöver tas,
•	 om någon särskild metod kommer att kommer att användas vid utred-

ningen, och
•	 den preliminära tidsplanen för utredningen.

Metodiken beror naturligtvis på vilka frågor som behöver belysas i utred-
ningen. Bara de uppgifter som är relevanta för frågeställningarna behöver 
hämtas in. Samtidigt är det viktigt att belysa olika perspektiv utifrån en 
helhetssyn på barnets situation.

Det är viktigt att vara vaksam på om det under en utredning som först 
inte påvisat några tecken på missförhållanden i hemmet, framkommer upp-
gifter som tyder på att barnet ändå kan vara i behov av skydd. Utrednings-
planen kan i sådana fall behöva revideras.

Hämta in information
För att kunna göra en korrekt helhetsbedömning i ett ärende kan en social-
sekreterare behöva samla in information från olika håll. Hur omfattande 
information som behöver hämtas in måste bedömas från fall till fall, bero-
ende på ärendets komplexitet. Se vidare avsnittet Utredningens innehåll, 
analys och bedömning. De vanligaste informationskällorna är personliga 

108 SOSFS 2006:12
109 SOSFS 2006:12
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samtal med berörda parter, anhöriga eller andra närstående men även re-
presentanter för andra myndigheter som känner barnet och familjen. Vidare 
kan observationer vid hembesök eller i någon annan miljö ge värdefull in-
formation. Att iaktta samspelet mellan familjemedlemmarna är en viktig 
informationskälla, inte minst när det gäller samspel mellan små barn och 
deras föräldrar. Tidigare utredningar om barnet eller familjen kan också 
ge information. Om en utredning gäller flera barn i samma familj, bör109 

barnen ges möjlighet att komma till tals var för sig så att de kan framföra 
sina uppfattningar oberoende av varandra.

En förälder som inte är vårdnadshavare ska inte underrättas om att en 
utredning enligt 11 kap. 1 § inletts. Däremot möter inga hinder att denne 
förälder vid behov kontaktas för att lämna information om barnet.

Samtal med barn och unga
En utredning till skydd eller stöd för ett barn bör110 ha en klar inriktning på 
barnets situation, hans eller hennes behov och hur dessa tillgodoses. Hand-
läggaren bör därför om möjligt träffa barnet både enskilt och tillsammans 
med vårdnadshavaren för att, genom samtal eller möten, bilda sig en upp-
fattning om barnets situation. Att barn och unga får tillfälle att berätta om 
sina erfarenheter och tankar är också en förutsättning för att de ska kunna 
vara med och påverka sin situation.

Det är viktigt att klargöra syftet med samtalet både för att kunna planera 
samtalet och för att kunna förklara sammanhanget för barnet eller den unge. 
Samtalet kan ha till enda syfte att informera barnet om vad som pågår och 
vad som kommer att hända. Ett annat syfte kan vara att få information om 
barnet eller den unges upplevelser, konkreta erfarenheter och åsikter om 
den situation han eller hon befinner sig i. Ett sådant utredande samtal kan 
vara ett led i arbetet med att förstå problem och resurser hos barnet, famil-
jen och miljön. Ibland är det särskilt viktigt att få fram så sakliga uppgifter 
som möjligt om vad barnet varit med om. Ändå är utgångspunkten en an-
nan än vid t.ex. polisens förhör vid misstanke om brott mot barnet eller 
den unge. Ytterligare ett annat syfte kan vara planering och uppföljning av 
öppna insatser eller placering. Ett samtals syfte kan också vara stödjande 
och bearbetande, exempelvis inom ramen för en insats. Ibland går olika 
syften med ett samtal i varandra.111 Oavsett syfte och sammanhang är det 
nödvändigt att barnet får tydlig och konkret information. Det har visat sig 
att barn som varit föremål för en utredning och placering anser att de inte 

110 SOSFS 2006:12
111 Socialstyrelsen (2004) Samtal med barn i socialtjänsten
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har fått tillräcklig information under utredningen och därför inte vet varför 
de placerats.112

Generellt gäller att det är viktigt att få till stånd en dialog, att få en bra 
kontakt med barnet eller den unge, att ställa ”öppna frågor”, som sedan kan 
följas upp med mer specifika följdfrågor och begäran om förtydliganden. 
Stödjande kommentarer och korta sammanfattning av det barnet sagt, som 
inte är värderande eller ledande, kan underlätta samtalet.11�

I slutet av ett enstaka samtal eller en samtalsserie behöver barnet eller 
den unge få veta hur innehållet i samtalen kommer att användas och doku-
menteras samt få information om vad som kommer att hända härnäst. Som 
regel behöver barnet eller den unge även få återkoppling vid ett senare 
tillfälle för att undvika missförstånd och för att barnet eller den unge ska få 
veta hur deras information tagits tillvara.

Vårdnadshavarens medgivande till samtal med barn
Socialtjänstens möjlighet att under en utredning prata med ett barn utan 
vårdnadshavarens medgivande, har tagits upp i olika sammanhang.114 Bl.a. 
har JO115 utförligt behandlat denna fråga.

Enligt JO finns i dag inget lagligt stöd för socialtjänsten att, mot vård-
nadshavarens vilja, ha samtal med ett barn, om denne inte har nått en sådan 
ålder och mognad att det är tillräckligt med hans eller hennes samtycke. 
Om samtycke till samtal saknas är det, enligt huvudregeln i 6 kap. 11 § 
FB, vårdnadshavaren som beslutar.116 Förslag har väckts117 om att införa 
en bestämmelse som uttryckligen ger socialtjänsten rätt att tala med barnet 
även om vårdnadshavaren motsätter sig det, men förslaget har ännu inte 
lett till någon lagstiftning.

Samtal med ett barn utan vårdnadshavarens samtycke kan innebära att 
barnet hamnar i en lojalitetskonflikt. Det är därför viktigt att socialsekre-
teraren så långt som det är möjligt försöker få vårdnadshavarens samtycke 
till att samtala med barnet. Om en vårdnadshavare inte vill att socialsekre-
teraren talar med barnet ensam, kan han eller hon t.ex. erbjudas att vara 
med vid ett samtal med barnet.

112 Barnombudsmannen rapporterar BR 2004:08, Socialstyrelsen (2000) Dartingtonprojektet – en 
försöksverksamhet för att stärka och utveckla familjevården och SOU 2005:81

11� Cederborg, A-C. (2000), Cederborg, A-C. i skriftserie 2005:1 från Stiftelsen Allmänna barnhuset 
och Socialstyrelsen (2004) Samtal med barn i socialtjänsten

114 SOU 2000:77
115 JO dnr 1059-2003 och 4857-2003
116 JO dnr 1059-2003 och 4857-2003
117 SOU 2000:77
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Det finns inget hinder för socialtjänsten att tala med barn som uppnått 
sådan ålder och mognad att de själva kan avgöra om de vill prata med so-
cialsekreteraren. Det finns inga generella regler för vid vilken ålder barn 
kan anses ha en sådan mognad. Allmänt kan sägas att när det gäller små 
barn är det vårdnadshavaren som avgör medan lite äldre barn själva kan 
bestämma.

Det finns inget som hindrar att ett barn, oberoende av ålder, på eget ini-
tiativ tar kontakt med socialsekreteraren och framför sina synpunkter.

Om föräldrarna eller den unge inte medverkar vid t.ex. en utredning om 
barnets eller den unges behov av vård i ett annat hem än det egna, kan so-
cialtjänsten omedelbart omhänderta barnet eller den unge om den fortsatta 
utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras (6 § första 
stycket 2. LVU). Ett omhändertagande får dock inte användas bara för att 
få en möjlighet att tala med barnet.118

Var kan man tala med ett barn?
Var samtalen eller observationerna av barnet äger rum måste bedömas från 
fall till fall. Ett möte kan ske i hemmet, på socialkontoret eller på något an-
nat ställe som man kommer överens om. När socialsekreteraren väljer plats 
är det viktigt att vara lyhörd för vårdnadshavarens och barnets synpunkter 
och i möjligaste mån beakta dessa.

JO119 har i flera beslut uttalat att socialtjänsten, så långt det är möjligt, 
bör undvika att kontakta barn i skolan. En sådan kontakt innebär i de flesta 
fall att flera personer kan få del av sekretesskyddad information. En kon-
takt i skolan kan av barnet upplevas som integritetskränkande.

Sakkunniga och referenspersoner
Socialtjänsten har rätt att konsultera sakkunniga och i övrigt ta de kon-
takter som behövs för att kunna göra en bedömning av barnets behov av 
insatser (11 kap. 2 § första stycket SoL). Det innebär att socialtjänsten vid 
sådana konsultationer, om det är nödvändigt, med stöd av 1 kap. 5 § SekrL 
kan lämna ut uppgifter som annars är sekretesskyddade. När en utredning 
påbörjas efter en ansökan från föräldrarna eller barnet, eller i situationer 
när vårdnadshavarens lämplighet inte är ifrågasatt, är det naturligt att vård-
nadshavaren ges ett större inflytande över hur utredningen ska bedrivas.120 
Se vidare avsnittet Utredningens omfattning.

118 Prop. 1979/80:1 Del C s. 38
119 JO 1992/93 s. 409, JO 1996/97 s. 258 och dnr 634-1996
120 Prop. 1996/97:124 s. 110 
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Innan handläggaren kontaktar en sakkunnig eller en referensperson bör121 
han eller hon tänka över syftet med kontakten. Handläggaren bör ta till-
vara de referenspersoner som vårdnadshavaren och barnet själva föreslår. 
Handläggaren bör122 hämta in uppgifter från dem som känner barnet väl, 
t.ex. personal vid förskola eller skola eller andra, som har kunskap om 
familjen och barnets situation. Det kan gälla både professionella och pri-
vatpersoner.

När socialtjänsten hämtar in information från utomstående är det viktigt att 
handläggaren i möjligaste mån preciserar de uppgifter som behövs till utred-
ningen, och exempelvis inte begär in en hel journal från ett sjukhus. Akter 
kan innehålla information om andra personer som inte får lämnas ut. Bara de 
uppgifter som är av betydelse för utredningen av ett barns behov av skydd ska 
lämnas ut (14 kap. 1 § fjärde stycket SoL). Socialtjänsten kan alltid diskutera 
med referenspersonen vilken typ av information som är nödvändig. Det kan 
t.ex. gälla vilken insikt en förälder har i sitt missbruk, vad som händer om han 
eller hon slutar att ta sin föreskrivna medicin, hur vårdnadshavaren sköter kon-
takten med BVC, barnets hälsotillstånd eller hur det går för barnet i skolan.

Socialstyrelsen har inom ramen för BBIC, se avsnittet Utreda enligt BBIC, 
tagit fram ett antal konsultationsdokument som kan användas för att hämta in 
information från hälso- och sjukvård, förskola och skola.

När socialnämnden lämnar ett uppdrag till t.ex. barn- och ungdomspsy-
kiatrin eller ett utredningshem för att få hjälp med bedömningen av ett barns 
behov av insatser bör12� en sådan begäran göras skriftligt och innehålla spe-
cificerade frågor om vad nämnden vill veta eller få utrett. Det är viktigt att 
socialtjänsten informerar dem som ska utföra uppdraget vad syftet är och 
att utlåtandet kommer att ingå i den sociala barnavårdsutredningen. Under 
utredningstiden kan det komma fram uppgifter som innebär att uppdraget 
måste utökas eller ges en annan inriktning. Det får förutsättas att socialtjäns-
ten och uppdragstagaren har en sådan kontakt att en revidering av det ur-
sprungliga uppdraget kan göras om det behövs. Se vidare avsnittet Placering 
vid utredningshem.

Ett skriftligt utlåtande från en sakkunnig eller en skriftlig redogörelse, 
från t.ex. personal på ett hem för vård eller boende eller från en referens-
person, bör124 i sin helhet ingå i utredningsmaterialet som en bilaga. Det 
kan också vara lämpligt att göra en sammanfattning av innehållet i utlåtan-
det eller redogörelsen.

121 SOSFS 2006:12
122 SOSFS 2006:12
12� SOSFS 2006:12
124 SOSFS:2006:12
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Om någon information lämnas muntligt, följer av 11 kap. 5 § SoL att de 
ska dokumenteras. Handläggaren bör125 se till att den som lämnat uppgif-
terna ges tillfälle att ta del av och bekräfta de dokumenterade uppgifterna. 
En anteckning om detta görs i barnets akt.

Placering på utredningshem
Vid en placering på ett s.k. utredningshem måste socialtjänsten, förutom 
det som sägs ovan om vikten av ett tydligt uppdrag och möjligheten att 
revidera uppdraget, försäkra sig om att det på hemmet finns personal med 
relevant kompetens för uppdragets genomförande (3 kap. 5 § SoF).126 Det 
är också nödvändigt att socialtjänsten tar ett eget ansvar för utredningen 
som helhet och att utredningshemmets beskrivning och bedömning betrak-
tas som ett sakkunnigutlåtande.

Man måste också ta hänsyn till att observationerna görs i en miljö som är 
främmande för både barn och föräldrar. Föräldrarna kan känna sig osäkra 
och påpassade, och deras verkliga föräldraförmåga riskerar att inte synas 
fullt ut. Andra föräldrar kan däremot ha lättare att fungera i institutionsmil-
jön eftersom vardagen där är strukturerad, vilket kan leda till att dessa för-
äldrars eventuella brister inte uppmärksammas tillräckligt. Motsvarande 
resonemang kan föras när det gäller barn och unga.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister
Socialnämnden har rätt att i begränsad omfattning få ut uppgifter ur Riks-
polisstyrelsens belastnings- och misstankeregister. I vissa ärenden kan so-
cialnämnden begära uppgifter om brott som lett till någon annan påföljd 
än penningböter, och uppgifter om misstanke om brott som lett till åtal, allt 
enligt 11 § 8. förordningen (1999:1134) om belastningsregister och 4 § 10. 
förordningen (1999:1135) om misstankeregister. Det kan bl.a. gälla ären-
den om vistelseförbud enligt 5 kap. 2 § och om medgivande att ta emot 
barn m.m. enligt 6 kap. 6–10 §§ SoL, samt åtgärder enligt LVU.

När socialtjänsten utreder förhållandena för barn eller unga under de 
förhållanden som beskrivs i 2 § eller 3 § LVU torde relevanta uppgifter 
kunna lämnas ut. Det kan t.ex. röra sig om uppgifter om en förälder som 
barnet bor hos, någon annan närstående eller den unge själv.

Enligt JO127 bör nämnden bara hämta in uppgifter ur polisregistret (nuva-
rande belastnings- och misstankeregister) i de fall den anser att uppgifterna 

125 SOSFS 2006:12
126 SOSFS 2003:20
127 JO 1983/84 s. 184
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kan vara till gagn i utredningen. En sådan bedömning kan göras på grund 
av det som tidigare är känt eller det som framkommer vid utredningen.

När det gäller utdrag som rör föräldrarnas sambor har JO128 uttalat att 
möjligheten att hämta in uppgifter även om honom eller henne måste få 
utnyttjas om det gäller att ta reda på vad som är bäst för barnet.

Det är viktigt att notera att dessa två uttalanden gäller vårdnadsutred-
ningar, men de torde kunna tillämpas även vid en barnavårdsutredning.

Begäran om registerutdrag görs på en särskild blankett som kan bestäl-
las hos Rikspolisstyrelsen.129

128 JO 1989/90 s. 234
129 www.polisen.se
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Socialstyrelsens allmänna råd
En utredning till skydd eller stöd för ett barn bör1�0 ha en klar inriktning på 
barnets situation, hans eller hennes behov och hur dessa tillgodoses. Av ut-
redningen bör det framgå vilka eventuella insatser från socialtjänsten som 
barnet är i behov av. Uppgifter till utredningen bör hämtas in på ett struk-
turerat sätt och utifrån kunskap och beprövad erfarenhet. Ett sådant sätt 
kan vara att använda det system som utarbetats av Socialstyrelsen inom 
ramen för projektet Barns behov i centrum (BBIC).1�1 Det är angeläget att 
det finns en enhetlighet när det gäller både utredningar och uppföljningar 
av barns och ungas situation.

Utreda enligt BBIC
BBIC är ett handläggnings- och dokumentationssystem för utredningar 
och uppföljningar av barn och unga. BBIC bygger på ett engelskt system 
som är framtaget efter ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete 
och vilar på en gedigen teoretisk grund.

Syftet med BBIC är att stärka barns delaktighet och inflytande, förbättra 
samarbetet med barnets familj och nätverk samt skapa struktur och sys-
tematik i utredningar så att lämpliga insatser kan sättas in och följas upp. 
Ett annat syfte är att bidra till ökad rättsäkerhet, genom att skapa nationell 
enhetlighet när det gäller barnavårdsutredningar, planering och uppfölj-
ning – i såväl öppna insatser som i placeringar utanför det egna hemmet. 
Handläggning och dokumentation av barnavårdsärenden varierar mycket i 
olika delar av landet.1�2

1�0 SOSFS 2006:12
1�1 För en närmare beskrivning av BBIC  

se: http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2006/9135/2006-110-7.htm
1�2 Socialstyrelsen (2000) Barnavårdsutredningar i sju kommuner – en vinjettstudie i sex kommuner
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Triangeln bygger på de tidigare i kapitel 3 refererade grundprinciperna där 
den centrala teorin är utvecklingsekologin, en teori som beskriver barns ut-
veckling ur ett helhetsperspektiv. Modellens utgångspunkt är barnets behov 
som sätts i relation till föräldrarnas förmåga och olika faktorer i familjen och 
miljön. Barns utveckling sker i samspel med och påverkas av föräldrar och 
omgivning.

Triangeln ger en struktur för att hämta in och analysera information till både 
utredningar och uppföljningar av insatser. Utredningar kan ha stor spännvidd. 
Det kan handla om allt från enklare ärenden till komplicerade och komplexa 
ärenden kring barn med stora skyddsbehov. Det innebär att det alltid måste 
göras en bedömning av vilka behovsområden som utredningen behöver om-
fatta. Med utredningsplanen som verktyg underlättas denna avvägning. Se 
avsnittet Utredningsplan. I ett okomplicerat ärende kan det kanske räcka med 
att utreda ett behovsområde i triangeln medan man i mer komplexa ärenden 
kan behöva utreda alla behovsområden. I BBIC:s utbildningsmaterial finns 
fördjupningsfrågor inom varje behovsområde som hjälpmedel i utredningsar-
betet. Till hjälp för att hämta in information från förskola eller skola respek-
tive hälso- och sjukvård finns konsultationsdokument.1��

1�� htpp://www.socialstyrelsen.se/publicerat/2006/9135/2006-110-7.htm
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Figur 2. Kunskapsbasen i BBIC illustreras av en triangel.
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I de följande avsnitten beskrivs vad innehållet i en utredning kan bestå 
av med utgångspunkt från triangelns tre olika sidor: barnets behov, föräld-
rarnas förmåga samt familj och miljö.

Utredning av barnets behovsområden
Utredningen bör1�4 inriktas på att klarlägga barnets behov. Barn har en rad 
olika och sammansatta behov som måste tillgodoses för att utvecklingen 
ska bli gynnsam. I BBIC har behoven har brutits ner till sju områden, iden-
tifierade som viktiga för att barn och unga ska kunna utvecklas till väl fung-
erande och självständiga vuxna.1�5 Dessa behovsområden är:
•	 hälsa
•	 utbildning
•	 känslo- och beteendemässig utveckling
•	 identitet
•	 familj och sociala relationer
•	 social förmåga
•	 förmåga att klara sig själv.

Hälsa
Hälsofrågor har inte uppmärksammats tillräckligt inom barn- och ungdoms-
vården och det gäller inte minst den fysiska hälsan.1�6 Barn och unga place-
rade i familjehem och på institution är till exempel överrepresenterade när 
det gäller både fysiska och psykiska hälsoproblem.137 Det är därför angeläget 
att barn och unga kommer till regelbundna hälso- och tandvårdskontroller, 
genomgår synundersökningar och vaccinationer. Det är också viktigt att för-
äldrar förebygger ohälsa hos barnen genom att se till att de får lämplig kost 
och regelbunden motion.

Många tonåringar som kommer i kontakt med socialtjänsten har pro-
blem relaterade till alkohol och andra droger. Tidig alkoholdebut och tidiga 
avancerade dryckesvanor ska tas på allvar eftersom risken är stor att sådana 
vanor permanentas.1�8 Särskilt oroande är ökningen av alkoholkonsumtio-

1�4 SOSFS 2006:12
1�5 Parker, R. m.fl. (1991), Ward, H. (2004)
1�6 Socialstyrelsen (2000) Dartingtongprojektet – en försöksverksamhet för att stärka och utveckla 

familjevården 
137 McCann, J. m.fl. 1996, Takayama, J. m.fl. 1998 och Socialstyrelsen (2000) Dartingtonprojektet 

– en försöksverksamhet för att stärka och utveckla familjevården
1�8 Cederblad, M. (2003) och Socialstyrelsen (2006) Lägesrapport IFO
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nen bland flickor.1�9 Föräldrarnas inställning till och användning av alko-
hol och narkotika har stor betydelse för den unges förhållningssätt. Barn 
och tonåringar behöver vuxna som förmedlar sunda normer och vägleder 
i frågor om rökning, alkohol och narkotika. Det samma gäller frågor om 
sexualitet och kroppens utveckling.140 Bland flickor placerade i familjehem 
eller på institution är förekomsten av tonårsgraviditeter hög.141 Att bli för-
älder tidigt i tonåren är förenat med en rad risker för ogynnsam utveckling 
hos både barnet och mamman.

En utredning av hur barnets eller den unges behov är tillgodosett inom 
området hälsa kan innehålla information om:
•	 Fysisk och psykisk hälsa – tillväxt och utveckling, hälsovårdskontroller, 

eventuella sjukdomar eller funktionshinder.
•	 Kostvanor.
•	 Motion – fysisk aktivitet.
•	 Hälsorisker – skador av misshandel, missbruk av alkohol och droger142 

samt sexuellt riskbeteende.

Utbildning inklusive fritid
Ett viktigt område att utreda är barn och ungas situation i förskola och skola, 
inklusive barnets situation på fritiden. Att öka utsatta barns och ungas möj-
ligheter att klara skolgången är en viktig förebyggande insats.14� De barn och 
unga som är placerade i familjehem eller institutioner är en lågpresterande 
grupp i skolan som löper stor risk att lämna vården med svag utbildning.144

Föräldrar behöver se till att barnet går regelbundet i skolan. Vidare är det 
viktigt att föräldrar eller någon annan vuxen engagerar sig i barnets skol-
arbete och skolsituationen i sin helhet.145 Förstående och uppmärksamma 
lärare kan också bidra till en positiv skolgång. Det är viktigt att barnet vid 
behov får särskilt stöd i förskola och skola. Barn och unga behöver få stöd 
i att utveckla olika färdigheter och fritidsintressen. Det är också angeläget 
att ungdomar som slutat skolan i förtid får hjälp med att komma igång med 
ett arbete eller med praktik.

1�9 Socialstyrelsen (2006) Lägesrapport IFO
140 Ward, H. (2004)
141 Socialstyrelsen (2006) Social rapport 
142 För utredning om missbruk hänvisas till intervjufrågorna i ADAD (Adolescent Drug Abuse Diag-

nosis) ett instrument som ska ge en bild av ungdomars problematik, varav ett område är alkohol 
och narkotika. Statens institutionsstyrelse, FoU-staben ansvarar för materialet. 

14� Werner, E. och R. Smith, (1992) och Lagerberg, D. och Sundelin, C. (2000)
144 Vinnerljung, B. (1998)
145 Ward, H. (2004)
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En utredning av hur barnets eller den unges behov är tillgodosett inom 
området utbildning kan innehålla information om:
•	 Kognitiv utveckling, tal- och språkutveckling.
•	 Lek och fritid.
•	 Förskole- och skolsituation – trivsel, kamrat- och vuxenkontakter, för-

skole- och skolbyten.
•	 Behov av särskilt stöd i förskola och skola.
•	 Inlärning och förmåga – koncentrationsförmåga, närvaro och resultat i 

olika ämnen.
•	 Vuxenstöd i skolarbetet och läxläsning.
•	 För unga som inte går i skolan: studieplaner, sysselsättning, praktik eller 

arbetssituation.

Känslo- och beteendemässig utveckling
Barn och ungdomar behöver få möjlighet att knyta trygga och fasta band 
i en känslomässigt varm och stödjande miljö. Trygg anknytning till minst 
en vuxen tidigt i barndomen är avgörande för den känslo- och beteende-
mässiga utvecklingen. Det är viktigt för att barn ska kunna utveckla goda 
relationer till andra och klara påfrestningar senare i livet.

Barn som utsätts för fysisk och psykisk misshandel får inte bara synliga 
kroppsliga skador, utan också inre, psykiska skador.146 Misshandel är en 
traumatisk upplevelse som påverkar hela personligheten med förmåga till 
lek och inlärning, vilket kan leda till svårigheter i relationer och ge upphov 
till beteendestörningar.147 Även att bevittna våld i familjen är en svår upp-
levelse som får konsekvenser för barnets fortsatta utveckling.148 Dessa barn 
riskerar att drabbas av svåra hälsoproblem som astma, sömnsvårigheter och 
ätstörningar, men även av långvariga psykiska problem som ångest, självde-
struktivitet och koncentrationssvårigheter. Barn som bevittnat våld mot sin 
mamma är i riskzonen att själva utsättas för misshandel av sin pappa eller 
styvpappa. Dessa barn riskerar att utsättas för alltmer våld ju äldre de är.149

Barn och inte minst tonåringar behöver föräldrar, eller andra engagerade 
vuxna som kan sätta adekvata gränser, som kan stödja och övervaka deras 
skolarbete och fritid.150 Normbrytande beteende bör särskilt uppmärksam-

146 Socialstyrelsen (2000) Sexuella övergrepp mot barn. Behandling – en översikt
147 SOU 2001:72
148 Socialstyrelsen (2005) När mamma blir slagen
149 Lundberg, I. (2005) 
150 Cederblad, M. (2003) 
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mas, dvs. aggressivt beteende mot människor och djur, skadegörelse, stöld 
och andra allvarliga normbrott, t.ex. upprepade rymningar och skolk som 
debuterar tidigt i barndomen. Barn med dessa beteenden löper stor risk att 
få sociala och psykiska problem i framtiden.151

Tidig brottslig debut i kombination med bråkighet och aggressivitet i sko-
lan och svaga föräldrar är en riskfaktor för framtida social problematik.152 
En stor del av socialtjänstens utredningar och insatser som gäller tonåringar 
har sin bakgrund i att de har begått brott.15� Unga är dessutom mer utsatta för 
brott än andra åldersgrupper, inte sällan av jämnåriga. Den som utsätts för 
brott kan också löpa ökad risk för egen kriminell utveckling.154

En utredning av hur barnets eller den unges behov är tillgodosett inom om-
rådet känslo- och beteendemässig utveckling kan innehålla information om:
•	 Tidig anknytning – grad av trygghet och stabilitet.
•	 Förmåga till empati – att kunna uttrycka känslor i förhållande till föräld-

rar och andra viktiga personer.
•	 Temperament, sinnesstämning, förmåga att hantera konflikter och för-

måga att klara förändringar.
•	 Psykosomatiska symtom – sömnsvårigheter och självdestruktivitet.
•	 Utsatthet – fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp samt våld i familjen.
•	 Riskbeteende – utagerande beteende och kriminalitet.155

Identitet
Den egna självbilden samt kunskap om sin bakgrund är viktigt för barns 
och ungas identitetsuppbyggnad. Frågor om identitet är därför centrala, 
inte minst för de barn och unga som har sina rötter i ett annat land.

Identiteten stärks av att ha trygga band till föräldrarna. Barn och unga 
behöver få bekräftelse, uppmuntran och acceptans av familjen och omgiv-
ningen. De behöver också ha tillgång till positiva förebilder av samma kön 
och etnicitet. Det är viktigt att föräldrar kan tala öppet om barnets ursprung 
och relationerna i familjen, t.ex. i förhållande till styvföräldrar och styv-
syskon.156 Barn och ungdomar som försummats, exempelvis på grund av 

151 Andershed, H. och Andershed, A-K. (2005)
152 Kaunitz, C. m.fl. (2004)
15� Socialstyrelsen (2006) Social rapport
154 Socialstyrelsen (2005) Stödcentrum för unga
155 För utredning av kriminalitet hänvisas till intervjufrågorna i ADAD (Adolescent Drug Abuse 

Diagnosis) ett instrument som är avsett för att ge en bild av ungdomars problematik, varav ett 
område är brottslighet. Statens institutionsstyrelse FoU-staben ansvarar för materialet. 

156 Ward, H. (2004 )
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föräldrarnas psykiska problem eller missbruksproblem, är särskilt sårbara. 
De riskerar att ta på sig skulden för föräldrarnas problem och att utveckla 
en sämre självbild.157

En utredning av hur barnets eller den unges behov är tillgodosett inom 
området identitet kan innehålla information om:
•	 Självbild – föreställning om sig själv och sin kapacitet. Ålder, kön, kul-

tur, religion och eventuella funktionshinder påverkar självbilden.
•	 Integritet – förmåga att kunna upprätthålla sina gränser.
•	 Förmåga att kunna uttrycka och stå för sin egen uppfattning och vilja, i 

relation till vuxna och jämnåriga.
•	 Ursprung – kunskap om och inställning till sitt ursprung när det gäller 

familj, släkt, hemland, språk, kultur och religion.
•	 För placerade barn eller unga – känna till anledningen till varför man är 

placerad.

Familj och sociala relationer
Barn och unga behöver få känna stabilitet i familjen, med få byten av perso-
ner som har det huvudsakliga ansvaret för omsorgen. Barns tidiga erfarenhe-
ter av relationen till föräldrarna, eller andra vuxna i föräldrarnas ställe, lägger 
grunden till nya relationer senare i livet.158 För barn som växer upp med för-
äldrar som har svårt att klara föräldrarollen kan stöd från någon anhörig eller 
en annan närstående person vara kompenserande. Relationer till syskon, och 
senare även kamratkontakter, har också stor betydelse. Barn och unga med 
åtminstone en nära vän har högre självkänsla jämfört med dem som saknar 
vänner.159 Barn och unga behöver därför stöd i att utveckla relationer utanför 
familjen och möjlighet att få umgås med och få ta hem kamrater.

Under tonåren utgör kamrater en viktig referensgrupp i den unges utveck-
ling av attityder, värderingar och beteenden. Forskning visar ett starkt sam-
band mellan antisocialt beteende och umgänge med kamrater med likartat 
beteende när det gäller att förutsäga antisocialt beteende.160 Socialtjänsten 
underskattar ofta betydelsen av kontakter med släkten, vilket får till följd att 
många ungdomar som lämnar familjehem och institutioner saknar nödvän-
digt vuxenstöd.161

157 Cleaver, H. m.fl. (1999) och Socialstyrelsen (2000) Dartingtonprojektet - en försöksverksamhet 
för att stärka och utveckla familjevården

158 Department of Health (2000)
159 Cleaver, H. m.fl. (1999)
160 Andersson, T. (2002) i K. Söderholm-Carpelan och W. Runquist (red.)
161 Socialstyrelsen (2006) Social rapport
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En utredning av hur barnets eller den unges behov är tillgodosett inom 
området familj och sociala relationer kan innehålla information om:
•	 Relationer till föräldrar, syskon och andra närstående – t.ex. stabilitet och 

varaktighet.
•	 Relationer till kamrater och andra viktiga personer – t.ex. antal och var-

aktighet. Uppmuntran att ta hem kamrater och hur kamraterna uppfattas 
av familjen.

Socialt uppträdande
Gott uppträdande och yttre framtoning är en tillgång för att klara sig bra 
i livet.162 Barn och unga behöver lära sig att förstå vilket intryck de gör 
på sin omgivning, utan att för den skull gå in i en överdriven anpassning. 
Barn och unga behöver lära sig hur de kan uppträda i olika situationer och 
sköta sin hygien och klädsel.16� Tonåringar behöver vägledning i hur de kan 
uppträda vid viktiga tillfällen som t.ex. den inledande kontakten med en 
praktikplats. Barn och unga som lever med föräldrar som har problem med 
missbruk eller psykisk sjukdom eller där det förekommer familjevåld, har 
ofta fått alltför lite hjälp att handskas med frågor som rör uppträdande och 
yttre framtoning.164 Detta kan leda till att de genom sitt beteende omedvetet 
kan provocera eller förolämpa andra människor.

En utredning av hur barnets eller den unges behov är tillgodosett inom 
området socialt uppträdande kan innehålla information om:
•	 Förståelse av hur det yttre, exempelvis klädsel och hygien, beteende och 

eventuella funktionshinder uppfattas av omvärlden.
•	 Förståelse av hur man kan uppträda och göra sig förstådd i olika situationer.

Förmåga att klara sig själv
Förmåga att klara sig själv omfattar den praktiska kompetens som barn 
gradvis behöver skaffa sig för att utvecklas till självständiga vuxna.165 Barn 
och unga behöver uppmuntras att tidigt börja utveckla dessa förmågor. Det 
kan handla om att lära yngre barn att göra i ordning mellanmål och plocka 
undan efter sig, medan tonåringar behöver lära sig sköta ett hem och sin 
ekonomi. Barn och unga som är placerade utanför det egna hemmet kan 
behöva särskilt stöd för att klara ett dagligt liv på egen hand.166 De har säl-

162 Ward, H.(2004)
16� Ward, H.(2004) 
164 Cleaver, H. m.fl. (1999)
165 Ward, H. (2004)
166 Parker, R. (1991)
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lan haft den kontinuitet i sin uppväxtmiljö som krävs för att utveckla denna 
förmåga. Samtidigt riskerar barn och unga som växer upp med föräldrar 
som har svårt att klara föräldrarollen att själva få träda in i föräldrarnas 
ställe och ta mycket mer ansvar för hemmet än de är mogna för.

Oavsett orsak till föräldrarnas oförmåga kan det tidiga och omfattande 
ansvaret påverka barnets identitetsutveckling och psykosociala välbefin-
nande negativt. Det kan få till följd att deras skolgång försummas och att 
de får svårigheter att etablera kontakt med kamrater.167 Man har funnit att 
de som vuxna utbildar sig mer sällan, de har mer fysiska skador och fler 
psykiska problem, sämre självförtroende och har mer begränsade kontak-
ter än andra.168

En utredning av hur barnets eller den unges behov är tillgodosett inom 
området förmåga att klara sig själv kan, i förhållande till barnets ålder och 
mognad, innehålla information om:
•	 Ta ansvar för praktiska sysslor i hemmet.
•	 Sköta sin hygien och klädsel.
•	 Äta själv, laga i ordning enklare måltider etc.
•	 Hantera pengar och ta ansvar för sin ekonomi.
•	 Veta vart man ska vända sig om man behöver hjälp.

Utredning av föräldrarnas förmåga
En utredning omfattar båda vårdnadshavarna även om dessa inte bor ihop. 
Även styvföräldrar som lever i familjen omfattas av utredningen. Såväl de-
ras resurser som tillkortakommanden behöver belysas.169 Det är sällan som 
föräldraförmågan brister inom alla områden men om föräldraförmågan är 
svag på något område påverkar det självfallet barnet.

I en utredning om föräldrarnas förmåga där det finns oro för att barnet far 
illa kan det vara viktigt att uppmärksamma följande frågeställningar: Hur 
bemöter föräldrarna barnets behov? Hur påverkas föräldrarna av barnet? 
Hur ser relationen ut mellan föräldrarna och barnet? Vilken är föräldrarnas 
uppfattning om barnets situation och behov? Hur påverkar föräldrarnas 
egna problem deras förmåga att fullgöra sitt föräldraansvar? Hur påverkar 
tidigare erfarenheter föräldraförmågan? Hur är föräldrarnas förmåga att 
acceptera och hantera sina svårigheter? Hur är föräldrarnas förmåga och 

167 Cleaver, H. m.fl. (1999)
168 Socialstyrelsen (2005) Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn – vad finns det för kun-

skap?
169 SOSFS 2006:12



70

6 Utredningens innehåll, analys och bedömning

vilja att ta emot stöd? Hur är föräldrarnas förmåga att anpassa och förändra 
föräldrarollen?

Föräldrars förmåga att tillgodose sina barns behov och stödja deras ut-
veckling på ett lämpligt sätt är avgörande för barns hälsa och utveckling. 
Att bedöma föräldrarnas170 omsorgsförmåga är därför ofta en central del av 
utredningen. Följande sex aspekter171 av föräldrars förmåga har identifie-
rats som särskilt viktiga för att tillgodose barns och ungas behov:
•	 grundläggande omsorg
•	 säkerhet
•	 känslomässig tillgänglighet
•	 stimulans
•	 vägledning och gränssättning
•	 stabilitet.

Grundläggande omsorg
Föräldraskap handlar om att ge barn närande och materiell omsorg, utifrån 
barnets ålder och utvecklingsnivå.172 Föräldrar behöver också övervaka bar-
nets fysiska hälsa och se till att de vid behov får lämplig medicinsk vård, 
tandvård etc. Problem hos föräldrarna i form av t.ex. missbruk eller psykiska 
problem kan innebära att föräldrarna kan komma att försumma både sina 
egna och barnets fysiska behov.173

En utredning kan t.ex. omfatta i vilken mån vårdnadshavarna:
•	 Tillgodoser barnets fysiska behov av mat och dryck, sömn, vila och hy-

gien.
•	 Ser till att barnet får adekvat hälso- och sjukvård och tandvård.
•	 Håller regelbunden kontakt med förskola eller skola, deltar i utvecklings-

samtal och ser till att den unge sköter sina läxor.
•	 Ser till att den unge inte behöver ta mer ansvar i hemmet och för famil-

jen än vad han eller hon klarar av.

Säkerhet
Mindre barn behöver skydd mot faror utifrån, medan äldre barn ibland kan 

170 I denna text används begreppet förälder, i juridisk bemärkelse är det dock endast vårdnadshavaren 
som är part i utredningen.

171 Jones, D. (2004) med referens till bl.a. M. Rutter (1989). Texten om föräldraförmågorna har kom-
pletterats med ref till Kari Killén då dessa delvis sammanfaller med den engelska forskningen.

172 Jones, D. (2004) och Killén, K. (2000)
173 Cleaver, H. (1999)
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behöva skyddas mot sitt eget riskfyllda beteende.174 Barn behöver tillsyn 
och uppsikt och föräldrar behöver veta var den unge befinner sig eller gör. 
I den beskyddande funktionen ingår också att skydda barnet från att utsättas 
för irrationella reaktioner och skadliga beteenden hos föräldrarna och andra 
omsorgspersoner.175 Forskning om misshandel visar att orsaksmönstren är 
komplexa. Familjernas problembilder kan se mycket olika ut.176

En utredning kan t.ex. omfatta i vilken mån vårdnadshavarna:
•	 Skyddar barnet mot skador och faror.
•	 Har kännedom om var den unge befinner sig och vilka miljöer som kan 

vara riskabla, både i och utanför hemmet.
•	 Skyddar barnet från kontakt med vuxna som direkt eller indirekt kan 

skada barnet, t.ex. misshandel, sexuella övergrepp och våld i familjen.

Känslomässig tillgänglighet
Föräldraskap handlar också om att uppmuntra och engagera sig i barnet på 
ett känslomässigt positivt sätt och att vara lyhörd för barnets signaler och 
anknytningsbehov.177 Utvecklingen av anknytningen är en process som 
pågår från spädbarnsåldern fram till vuxen ålder. Spädbarn utvecklar re-
lationsspecifika anknytningar till båda föräldrarna, bl.a. beroende på hur 
lyhört och förutsägbart samspelet till respektive förälder varit.178 På senare 
år har betydelsen av barnets anknytning till fadern betonats alltmer. En god 
anknytning till en stödjande och uppmuntrande fader under den s.k. koltål-
dern stimulerar till utforskande och problemlösning.179

Bristande känslomässigt engagemang i barnet kan bero på många olika 
faktorer som t.ex. arbetslöshet, ekonomiska problem, dålig fysisk hälsa, 
psykiska sjukdomar, utvecklingsstörning eller missbruk. Föräldrar med 
psykisk sjukdom eller missbruksproblem kan ha svårigheter att kontrollera 
de egna känslorna, vilket kan yttra sig i ett våldsamt eller avskärmat be-
teende. Föräldrarnas problem kan också innebära att de uppträder hotfullt 
eller utan empati, vilket kan leda till att anknytningen blir otrygg.180

174 Jones, D. (2004) och Killén, K.(2000)
175 Killén, K. (2000)
176 Lundberg, I. (2005) och Hindberg, B. (1997)
177 Killén, K. (2000)
178 Broberg, A. och Bohlin, G. i Socialstyrelsen (2004) Växelvis boende
179 Lundberg, I. (2005) 
180 Cleaver, H. m.fl., (1999)
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En utredning kan t.ex. omfatta i vilken mån vårdnadshavarna:
•	 Ser till att skapa tillitsfulla relationer inom familjen.
•	 Visar lyhördhet och respekt för barnet.
•	 Uppskattar barnet för dess egen skull.
•	 Tröstar barnet när det är ledset, oroligt eller skrämt.

Stimulans
Föräldrar behöver också stödja och uppmuntra barnets inlärning och intel-
lektuella utveckling.181 Barn behöver respons och bekräftelse utifrån sina 
egna förutsättningar. Därför är det viktigt att föräldrar har realistiska för-
väntningar på vad barnet ska klara av och att förväntningarna överensstäm-
mer med barnets utvecklingsnivå.

En utredning kan t.ex. omfatta i vilken mån vårdnadshavarna:
•	 Ger barnet möjligheter till utveckling och lärande genom lek, samtal och 

respons på barnets nyfikenhet.
•	 Stimulerar och stödjer den unge i skolarbetet.
•	 Uppmuntrar barnet att ta hem kamrater.
•	 Uppmuntrar den unge att uttrycka sin vilja och uppfattning.

Vägledning och gränssättning
En annan viktig aspekt av föräldraskapet är förmågan att sätta gränser uti-
från barnets ålder och kompetens.182 Barn måste få hjälp att lära sig vad 
som är acceptabelt och tryggt beteende. Vägledning och gränssättning från 
föräldrarnas sida är också viktigt som modellinlärning för barnet. Svåra 
konflikter mellan föräldrar och barn utgör en dålig modell för konflikthan-
tering och kan leda till att barnet inte lär sig att handskas med konflikter på 
ett konstruktivt sätt. På samma sätt kan hård bestraffning leda till att barnet 
själv löser svårigheter med våld.18�

En utredning kan t.ex. omfatta i vilken mån vårdnadshavarna:
•	 Hjälper barnet att kontrollera sina känslor.
•	 Stödjer och påverkar den unges beteende i önskvärd riktning.
•	 Är goda vuxna förebilder för den unge.
•	 Vägleder den unges utveckling av moral, värderingar och ett social accep-

terat beteende.

181 Jones, D. (2004) och Killén, K. (2000)
182 Jones, D. (2004) och Killén, K. (2000)
18� Jones, D. (2004)
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Stabilitet
Att skapa stabilitet i barnets tillvaro är en annan av föräldrarnas viktiga upp-
gifter. Barn bör inte utsättas för fler kontinuitetsbrott än nödvändigt i sina 
nära relationer. Om föräldrarna har psykiska problem eller missbruk eller om 
det förekommer våld mellan föräldrarna kan det innebära att de får det svårt 
att organisera familjens och barnets liv på ett stabilt och förutsägbart sätt.184 
Föräldraskapet kan komma att präglas av inkonsekvens och en oförutsägbar 
livssituation som kan komma leda till oro och ångest för barnet. Barn som 
lever under dessa förhållanden får ofta använda sin energi till att observera 
och försöka tolka de vuxnas uppträdande.185

En utredning kan t.ex. omfatta i vilken mån vårdnadshavarna:
•	 Visar sig pålitliga, förutsägbara och kontinuerliga i kontakten med barnet.
•	 Ser till att barnet inte utsätts för fler och längre kontinuitetsbrott i sina 

nära relationer än nödvändigt.
•	 Ser till att barnet eller den unge kan upprätthålla kontakt med närstående 

och andra personer som är viktiga för barnet.

Utredning av faktorer i familj och miljö
Det utvecklingsekologiska perspektivet utgår ifrån att barns utveckling 
inte sker i ett vakuum.186 Det pågår ett ständigt samspel mellan barn, för-
äldrar och den omgivande miljön. Familje- och miljöfaktorer påverkar 
både barns, ungas och föräldrars möjligheter att tillgodose deras behov. 
I utredningen undersöks därför om det finns faktorer i familjen och den 
omgivande miljön som kan kompensera eventuella brister hos föräldrarna 
och som kan tillgodose barnets behov.

Socialtjänsten behöver också väga in vilka konsekvenser det får för barn 
att t.ex. leva i en familj som länge har levt på ekonomiskt bistånd, bor 
under otrygga bostadsförhållanden eller där föräldrarna saknar anknytning 
till arbetsmarknaden.

Det är viktigt att uppmärksamma detta område med tanke på att det finns 
en överrepresentation av socialbidragstagare, arbetslösa, socialt isolerade, 
ensamstående mödrar och invandrare bland dem som har kontakt med den 
sociala barnavården.187 Flera av dessa faktorer såsom ekonomi, boende och 
arbete är starkt beroende av strukturella förhållanden i samhället och kan 
inte lösas av socialtjänsten på egen hand. För att stödja utsatta familjer med 

184 Cleaver,H. m.fl. (1999)
185 Killén, K. (2000)
186 Department of Health (2000)
187 Lundström, T. och Sallnäs, M. (2003)
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komplexa problem krävs också samarbete med andra enheter inom social-
tjänsten och med andra myndigheter.

De faktorer som i forskningen identifierats som viktiga inom området 
familj och miljö är:188

•	 familjens bakgrund och situation
•	 familjenätverk
•	 boende
•	 ekonomi
•	 arbete
•	 social integrering
•	 lokalsamhällets resurser.

Familjens bakgrund och situation
Familjens och enskilda familjemedlemmars bakgrund har stor betydelse 
för barnet. Familjemedlemmar kan själva ha utsatts för traumatiska upple-
velser, misshandel eller försummelse. Den berättelse som finns om famil-
jens bakgrund och upplevelser och följderna av dessa kan utgöra en viktig 
del i tolkningen av det som för tillfället pågår i en familj.189

När det gäller den aktuella familjesituationen finns det flera faktorer som 
påverkar barnets och föräldrarnas förmåga, t.ex. antalet barn i familjen, 
om det finns en eller två närvarande föräldrar, om det är nybildade familje-
konstellationer med styvföräldrar och styvsyskon. Relationen mellan för-
äldrarna påverkar också barnet, exempelvis om det finns djupa konflikter 
mellan föräldrarna eller om det förekommer uppslitande gräl.

Under Familjens bakgrund och situation ingår också att utreda om det 
finns psykiska problem, utvecklingsstörning, missbruk, kriminalitet och våld 
mellan föräldrarna. Dessa problem påverkar föräldraförmågan negativt och 
ökar risken att barn far illa. Särskilt allvarligt är det om det finns missbruk 
eller psykiska problem i kombination med våld mellan föräldrarna.190 Men 
föräldrars problem betyder inte med automatik att barn far illa, utan proble-
men ska betraktas i ett helhetssammanhang. Om det finns en förälder eller 
nära anhörig som kan möta barnets behov kan riskerna reduceras.

En utredning av familjens bakgrund och situation kan t.ex. omfatta:
•	 Vilka som bor tillsammans i familjen. De vuxnas relation och relationen 

till barnet eller den unge, hur familjen fungerar i dag. Relationer mellan 
syskon.

188 Department of Health (2000)
189 Department of Health (2000)
190 Cleaver, H. m.fl. (1999) 
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•	 Förändringar i familjesammansättningen över tid.
•	 Föräldrarnas och barnets eller den unges bakgrund och uppväxt.
•	 Om föräldrarna är separerade är frågor om vårdnad, boende och um-

gänge väsentliga. Det gäller även barnets kontakt med en biologisk för-
älder som inte är vårdnadshavare.

•	 Eventuella problem hos föräldrarna och andra familjemedlemmar som 
psykiska problem, utvecklingsstörning, funktionshinder, missbruk, kri-
minalitet eller utsatthet för familjevåld.

Familjenätverk
Ett bra stöd från släkt, vänner och andra engagerade vuxna kan som ti-
digare nämnts vara en kompensation för barn och unga när en eller båda 
föräldrarna har svårt att klara sin föräldraroll. Med utgångspunkt i barnets 
bästa är det alltid viktigt att utreda vilka resurser som finns såväl i föräld-
rarnas som i barnets eget nätverk.

En utredning av familjenätverket kan t.ex. omfatta:
•	 Släktingar, vänner och andra med viktiga relationer till familjen och barnet.
•	 Frånvarande familjemedlemmar.
•	 Personer som är särskilt betydelsefulla för barnet eller den unge och som 

de litar på.
•	 Personer som kan vara stöd för föräldrarna i föräldrarollen.

Ekonomi
Ekonomisk utsatthet kännetecknar villkoren för många familjer som har kon-
takt med socialtjänsten.191 Fattigdom hör ofta ihop med en rad andra faktorer 
som tillsammans kan försvåra föräldraskapet. Barn som lever i familjer med 
långvarigt ekonomiskt bistånd har överrisker för ogynnsam utveckling på flera 
sätt; låg utbildningsnivå, tonårsföräldraskap, missbruk eller psykisk sjukdom. 
Långvarigt ekonomiskt bistånd tycks sammanvävda med andra sociala problem 
och är således inte enbart ett tecken på familjens ekonomiska svårigheter.192

En utredning av ekonomi kan t.ex. omfatta:
•	 Familjens ekonomi på kortare och längre sikt, inkomster (inklusive bi-

drag) och utgifter.
•	 Hur familjen hanterar sin ekonomi.

191 Det saknas ett vedertaget mått för ekonomisk utsatthet. Beroende på hur man räknar varierar siffrorna. 
Drygt 4 procent av alla barn levde 2003 i familjer som fick socialbidrag, och cirka 13 procent av samtliga 
barn lever i familjer med låg inkomststandard och socialbidrag (Rädda barnens årsrapport 2004)

192 Socialstyrelsen (2006) Social rapport
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Boende
Den bostad och närmiljö som barn lever i är styrd av familjens ekonomi. 
Boendets kvalitet och läge påverkar också barnets närmiljö och vilken 
skolmiljö barnet hamnar i. Barn behöver ett hem som fast punkt där de kan 
känna trygghet. En otrygg boendesituation är ur familjens och inte minst 
barnets perspektiv en mycket stor påfrestning.19� 

En utredning av boendet kan t.ex. omfatta:
•	 Hur familjen bor, storlek och standard, trångboddhet, sovplatser, möjlig-

het att kunna dra sig undan i bostaden.
•	 Sanitära förhållanden och barnsäkerhet.
•	 Bostadens omgivning. Trygghetsaspekter och möjlighet till stimulans.

Arbete
Anknytning till arbetsmarknaden och förvärvsarbete är viktig för familjens 
ekonomiska trygghet och standard. Ensamstående kvinnor med små barn 
och familjer med utländskt ursprung har svagare anknytning till arbets-
marknaden än andra.194 Att vara ensamförälder, arbetslös, att känna utan-
förskap och inte behärska svenska språket kan göra det mycket svårt att ge 
barn nödvändig omsorg och trygghet.195

En utredning av arbete kan t.ex. omfatta:
•	 Föräldrarnas arbetssituation och arbetstider.
•	 Hur barnomsorg eller skolbarnsomsorg är ordnad när föräldrarna arbetar.

Social integrering
Ekonomiskt utsatta barn bor oftare i hyresrätt och i bostäder ägda av allmän-
nyttiga bostadsföretag. Det innebär i många fall lägre socioekonomisk status 
på området och att befolkningen i området är mer drabbad av arbetslöshet, bi-
dragsberoende och utanförskap, vilket får till följd att otryggheten i närmiljön 
blir större.196 Familjer i belastade bostadsområden flyttar oftare och de utnyttjar 
inte tillgängliga sociala resurser i samma utsträckning som andra familjer. So-
cial isolering och begränsat umgänge ökar även risken för vanvård, försum-
melse och övergrepp. Det finns tecken på att brottslighet och konsekvenser av 
denna – såväl förekomst av gärningsmän som brottsoffer – tycks koncentreras 
mer och mer till utsatta och marginaliserade grupper i samhället.197 Boende-

19� SOU 2005:88
194 Ds 2004:41
195 Lundberg, I. (2005)
196 Ds 2004:11 och Lundberg, I. (2005)
197 Socialstyrelsen (2006) Social rapport
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miljöer som främjar mänskligt umgänge och utvecklingen av sociala nätverk 
kan därmed reducera risker för att barn och unga ska fara illa.198

En utredning av social integrering kan t.ex. omfatta:
•	 Familjens relationer till grannar och den närmaste omgivningen.
•	 I vilken grad familjen är integrerad eller isolerad.
•	 Familjens möjligheter och vilja att på olika sätt delta i samhällslivet.

Lokalsamhällets resurser
Grannskapet utgör basen för den offentliga och privata basservicen. Invå-
narna i grannskapet delar många av vardagens villkor och möts i affären, 
i skolan, på lekplatsen, i biblioteket etc.199 Kaféer, lekplatser och öppna 
förskolor kan härigenom utgöra mötesplatser för umgänge och på motsva-
rande sätt kan brist på fritidsanläggningar och möteslokaler öka isolering 
och otrygghet.200

En utredning av lokalsamhällets resurser kan t.ex. omfatta:
•	 Service i familjens bostadsområde som kan ha betydelse för barnets och 

familjens situation, som förskola, skola, lekplatser, fritidsanläggningar, 
vårdcentral, föreningsliv, bibliotek, kyrkor etc.

Analys och bedömning av behov av insatser
Analysen av det insamlade materialet och bedömningen av barnets behov 
av insatser är centrala delar i utredningsarbetet och hänger logiskt ihop 
med det utredningsmaterial som hämtats in.201 Det är utredningens omfatt-
ning och ärendets karaktär som är avgörande för hur omfattande analys och 
bedömning som krävs.

Det insamlade utredningsmaterialet utgör underlag för
•	 en analys av barnets eller den unges behov och föräldrarnas förmåga att 

tillgodose dessa behov inom familjen
•	 en bedömning av om barnet eller den unge behöver skydd eller stöd och 

om några insatser krävs av från socialtjänsten för att tillgodose barnets 
behov

•	 förslag på konkreta och genomförbara insatser, vem som utför dem, tids-
plan och hur de ska följas upp.

198 Lundberg, I. (2005) 
199 Socialstyrelsen (2006) Social rapport
200 Jack, G. (2004)
201 Detta avsnitt bygger, om inte annat anges, på Framework for the Assessment of Children in Need 

and their Families. Department of Health (2000) 
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Analys av barnets behov
Utifrån en analys av utredningsmaterialet ska frågeställningarna i utredningen 
besvaras för att klargöra barnets behov. Analysen bygger på den information 
som samlats in under utredningen. Expertutlåtanden och eventuella underlag 
från systematiska bedömningsinstrument är en del av det insamlade materialet 
och i analysen och bedömningen ska de vägas samman med övrig information.

En viktig fråga i analysskedet är om det finns tillräckliga kunskaper för 
att förstå barnets och familjens situation, eller om ytterligare information 
måste hämtas in för att kunna göra en bedömning.

I analysen ingår att
•	 utifrån det insamlade materialet om barns behov och situation, vårdnads-

havarnas förmåga och faktorer i familj och miljö bedöma interaktionen 
mellan dessa tre områden och hur det påverkar barnet eller den unge

•	 identifiera mönster och förändringar med hänsyn till barnets, föräldrar-
nas och familjens historia och bedöma i vilken riktning utvecklingen går 
över tid

•	 finna och påvisa förklaringar till olika problem och omständigheter
•	 påvisa föräldrarnas och den unges insikt, motivation och förmåga till 

förändring.

Bedömningen av barnets och den unges utvecklingsmässiga behov baseras 
på kunskap om vad som kan förväntas av barnet med hänsyn till hans eller 
hennes mognad och utveckling. För att förstå ett barns utveckling måste 
man ha kunskap om vad ett barn i en viss ålder och på ett visst utvecklings-
stadium förväntas klara av. Vissa barn följer inte ett normalt utvecklings-
mönster, antingen på grund av medfödda faktorer som t.ex. funktionshin-
der eller på grund av yttre faktorer såsom försummelse eller misshandel.

I analysen är det också viktigt att ta hänsyn till barnets utveckling över 
tid. Går utvecklingen i positiv eller negativ riktning?202

Att analysera föräldrarnas förmåga förutsätter kunskap om vad man 
rimligtvis kan förvänta sig av föräldrar när det gäller omvårdnaden av det 
specifika barnet med hänsyn till hans eller hennes ålder och mognadsnivå. 
Relationen mellan barn och föräldrar är ömsesidig – barnet påverkar också 
föräldern med sitt temperament och sin läggning. Det finns lätthanterliga 
barn som sällan utmanar de vuxnas engagemang och tålamod, medan an-
dra barn från födseln kan vara svåra att tillfredsställa. Barn som är svåra 
att trösta, som föds för tidigt, har medfödda funktionshinder eller är svårt 

202 Andersson, K. m.fl. (2001)
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fysiskt sjuka kan ställa stora krav på föräldrarnas förmåga. Deras förmåga 
att vara tillräckligt bra föräldrar går därför inte att bedöma isolerat från fak-
torer inom och även utom familjen. Föräldrarnas förmåga kan därför bara 
bedömas i ett helhetssammanhang. Föräldrar kan ha förmåga att tillgodose 
behoven hos ett eller flera barn i familjen, men kan brista i att klara av ett 
syskon beroende på att detta barn har så stora behov att föräldrarna inte 
mäktar med just detta barn. Det kan också vara så att det barnet kräver så 
mycket av föräldrarna att de inte klarar av sina andra barn.

Med utgångspunkt i familjens historia analyseras också eventuella upp-
repningsmönster samt hur och i vilken riktning föräldrarnas förmåga har 
utvecklats.20�

Faktorer i familj och miljö kräver kunskap om den inverkan omgivningen 
har på föräldrarnas kapacitet och på barnets utveckling. Det handlar om att ta 
hänsyn till familjesammansättning, ekonomiska förutsättningar, boendemiljö 
etc. Analysen består av att, i såväl positiv som negativ bemärkelse, identifiera 
de faktorer i omgivningen som påverkar barnets utveckling och föräldrarnas 
förmåga, och samspelet dem emellan. Det gäller alltså att ta reda på vad som 
fungerar och vad som inte fungerar i familjen och den omgivande miljön.

I analysen ska också olika hypoteser prövas eftersom det ofta kan finnas 
flera orsaker till ett problem. Med hjälp av utredningsmaterialet kan olika 
förklaringar prövas, bekräftas eller förkastas.204

När utredningsunderlaget presenteras kan det hända att föräldrarna har 
en annan uppfattning och bedömning av den unges behov än vad den unge 
själv har. Det kan t.ex. finnas en befogad oro från föräldrarnas sida när 
det gäller den unges beteende, som han eller hon bagatelliserar. Personer i 
det professionella nätverket kan också känna stark oro för ett yngre barns 
miljö och brister i omsorgen, en oro som inte delas av föräldrarna. Om 
uppfattningarna går isär och starka konflikter uppstår ställs stora krav på 
socialtjänsten när det gäller att hitta framkomliga vägar för fortsatt samar-
bete – med barnets bästa som utgångspunkt.

I analysen ingår också att ta reda på barnets och föräldrarnas inställning till 
problemen och insikt i sin situation. Familjens egna drivkrafter och vilja till 
förändring är ofta avgörande för möjligheten att åstadkomma förändringar.

Bedömning av behov av insatser
Barnets bästa är utgångspunkten för bedömningen av val av insatser. Vad 
som är barnets bästa ska alltid relateras till utredningsmaterialet och ta fasta 

20� Andersson, K. m.fl. (2001)
204 Edvardsson, B. (2003)
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på barnets hela situation, där informationen från barnet själv är en viktig 
kunskapskälla.

Bedömningen av vilka insatser som bäst svarar mot behoven görs vanli-
gen tillsammans med barnet eller den unge, och föräldrarna. Om insatserna 
ska få avsedd effekt beror i hög grad på föräldrarnas och barnets eller den 
unges inställning till insatserna och hur insatserna genomförs och följs upp.

Vid bedömning och förslag på lämpliga insatser är det viktigt att hämta 
stöd och hänvisa till aktuell och relevant forskning.205 Forskningen kan ge 
generell kunskap om barns och ungas utveckling, anknytningsmönster och 
separationseffekter samt risk- och skyddsfaktorer. Däremot finns det mycket 
begränsade kunskaper när det gäller effekter av insatser inom den sociala 
barnavården, t.ex. vilka insatser som är lämpliga för vilka barn och vilka 
familjer.206

Det är dock väl belagt att många av de barn som är aktuella inom soci-
altjänsten har behov av insatser när det gäller hälsa, utbildning och sociala 
relationer.207 Ofta är problemen komplexa och det krävs en kombination av 
insatser från olika myndigheter. Därför kan det vara viktigt att rådgöra med 
representanter från olika myndigheter i både analys- och bedömningsar-
betet.

Att tillgodose barns och ungas behov innebär nästan alltid att även till-
godose föräldrarnas behov. I de fall föräldrarnas behov ska tillgodoses som 
en del av insatsen, måste utgångspunkten vara att detta sker för barnets 
bästa och att det hjälper till att säkra barnets trygghet och utveckling. Vid 
bedömningen av om någon insats är behövlig är det viktigt att beakta hela 
familjesituationen. Om utredningen fokuserat på ett av barnen kan t.ex. de 
övriga syskonens situation komma i skymundan. Vid beslut om insatser 
bör hänsyn även tas till deras behov.

Viktiga frågor att ställa vid bedömningen:
•	 Om barnet eller den unge haft insatser tidigare, vilka insatser har fung-

erat bra eller mindre bra?
•	 Vilka förklaringar finns till att eventuella tidigare insatser inte uppnått 

sitt syfte?
•	 Vilka är, på kort och på lång sikt, de förväntade effekterna av de före-

slagna insatserna för barnet eller den unge?
•	 Vilka alternativa insatser har övervägts och vilka konsekvenser skulle 

205 Edvardsson, B. (2003)
206 Lundberg, I. (2005)
207 Socialstyrelsen (2000), Dartingtonprojektet – en försöksverksamhet för att stärka och utveckla 

familjevården och Socialstyrelsen (2006) Social rapport
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de få för barnet eller den unge?
•	 Vilka alternativa insatser står till förfogande om de nödvändiga resur-

serna inte finns att tillgå?
•	 Vilka konsekvenser får det för barnet eller den unge om de insatser som 

behövs inte kan genomföras?
•	 Hur kan goda relationer upprätthållas och förstärkas till personer som är 

viktiga för barnet eller den unge?
•	 Hur mycket stöd och hjälp klarar barnet och familjen av att ta emot av 

vid olika tidpunkter? Komplexa arrangemang av stöd kräver samord-
ning för att familjen ska kunna tillgodogöra sig det erbjudna stödet.

•	 Hur kan nödvändiga resurser mobiliseras inom familjens nätverk, av 
socialtjänsten och av andra myndigheter?

•	 Hur kan man skapa förutsättningar så att insatserna ger positiv effekt re-
dan på ett tidigt stadium? Att förmedla hopp om förändring och få positiva 
erfarenheter är viktigt när delar av familjelivet är kaotiska eller när pro-
blemen tycks oöverstigliga.

Besluta och planera insatser
Att komma fram till om ett barn eller en ungdom behöver skydd eller stöd 
är en grannlaga uppgift. Det är både intellektuellt och känslomässigt krä-
vande, inte minst då det är fråga om tvångsingripanden. Det finns en risk 
att utredaren får svårigheter att slutföra utredningen på grund av osäkerhet 
om vad som är ”rätt” bedömning, dvs. vilka konsekvenser en insats kan få 
eller följden av att en insats uteblir. Det kan uppstå en situation där besluts-
underlaget aldrig känns tillräckligt. När detta inträffar kan utredningen 
fastna på en viss punkt. Exempelvis kan graden av en förälders missbruk 
bli avgörande för om ett beslut kan fattas. Vidare kan utredaren uppleva sitt 
ansvar som övermäktigt, t.ex. när ett barn kanske behöver separeras från 
föräldrarna. Därtill kommer den känslomässiga påfrestningen att konfron-
tera föräldrarna med socialtjänstens bedömning. Det är därför viktigt att 
socialsekretare får stöd av arbetsledning i hela utredningsprocessen – inte 
minst när det gäller att komma fram till ett beslut.

Beslutsfattande och planering av insatser går ofta hand i hand. En själv-
klar förutsättning för att utforma lämpliga och hållbara insatser är att enga-
gera dem det rör, nämligen barnen och deras föräldrar. Om familjen deltar 
i planeringen av insatserna blir planeringen mer allsidig eftersom den inne-
håller såväl professionell kunskap som familjens egna förslag. Om barnet 
har behov av olika insatser är det viktigt att planera hur insatserna ska 
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samordnas och inom vilken tidsram de olika insatserna ska vidtas. Vissa 
insatser kan vara mer brådskande medan andra kanske kan vänta.

Utredningen kan utmynna i att
•	 Barnet, den unge eller familjen inte har behov av skydd eller stöd av soci-

altjänsten. Utredningen visar att vårdnadshavaren kan tillgodose barnets 
eller den unges behov eller att redan pågående insatser från socialtjänsten 
eller andra är tillräckliga. Utredningen avslutas med ett beslut att inga 
insatser behövs.

•	 Barnet, den unge eller familjen har behov av stöd i form av en eller flera 
öppna insatser inom socialtjänsten. Vårdnadshavarna eller den unge sam-
tycker till föreslagna insatser.

•	 Barnet, den unge eller familjen bedöms ha behov av stöd i form av öpp-
na insatser, men den unge eller vårdnadshavaren avböjer och det finns 
inte tillräckliga skäl för vård enligt LVU. Utredningen avslutas utan in-
sats. Det är viktigt att informera familjen om att den senare själva kan ta 
kontakt och ansöka om stöd. Anledningen till att ärendet avslutas utan 
beslut om insatser dokumenteras i barnets personakt.

•	 Barnet eller den unge har behov av vård utanför det egna hemmet. I 
första hand bör en placering göras med stöd av socialtjänstlagen. Om 
vårdnadshavaren eller ett barn som fyllt 15 år inte samtycker till den 
föreslagna nödvändiga vården kan det bli aktuellt att tillämpa LVU.

Beslutsunderlaget – den skrivna utredningen
Syfte, mottagare och tydlighet
Beslutsunderlaget är det som brukar benämnas ”den skrivna utredningen” 
eller ”utredningen”. Det är socialtjänstens sammanställning av det insam-
lade relevanta utredningsmaterialet och ligger till grund för förslag till be-
slut om insatser.

Utredningen har flera olika mottagare med vitt skilda referensramar, 
förkunskaper, intressen och förmåga att ta till sig det skrivna. Vårdnadsha-
varen och barnet, om han eller hon fyllt 15 år ska ta del av utredningen. I 
vissa fall gäller det även politiker i utskott eller socialnämnd och, vid ansö-
kan om vård med stöd av LVU, jurister och nämndemän i domstolen. Även 
ett barn yngre än 15 år kan vilja ta del av beslutsunderlaget. Det är viktigt 
att i någon mån anpassa den skrivna utredningen i förhållande till motta-
garen. En utredning som är föranledd av en ansökan om ett bistånd ställer 
exempelvis inte samma krav på omfattning och analys som en utredning 
som utmynnar i förslag att ansöka om vård med stöd av LVU.
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Ett beslutsunderlag, dvs. den skrivna utredningen, bör208 ha en tydlig 
struktur och, när det är lämpligt, innehålla en kort sammanfattning. Av 
beslutsunderlaget bör det bl.a. framgå vilka insatser som tidigare vidtagits 
inom socialtjänsten och resultatet av dessa. Beslutsunderlaget bör209 som 
regel dokumenteras i en handling som är åtskild från journalen.

Om situationen gäller flera barn i samma familj, bör handläggaren upp-
rätta ett separat beslutsunderlag för varje barn.210

För att tillgodose domstolens specifika behov kan det vid ansökan om 
LVU vara lämpligt att i sammanfattningen lyfta fram de aspekter som ut-
gör underlag för juridiska ställningstaganden. Av särskild betydelse är om 
ett omedelbart omhändertagande eller om en ansökan om vård grundar sig 
på 2 § eller 3 § LVU. Detta har betydelse när den unge placeras på en SiS-
institution där de särskilda befogenheterna enligt 15–20 §§ LVU endast 
kan tillämpas på den som vårdas på någon grund som anges i 3 § LVU.

Innehåll
Allt material och information som hämtats in under utredningens gång be-
höver inte vara med i beslutsunderlaget utan bara de uppgifter som är nöd-
vändiga för att kunna fatta ett välgrundat beslut. En utredning kan i vissa 
fall vara mycket kort och bara redovisa en eller två kontakter. I komplexa 
fall behövs en mer utförligt skriven utredning med en redovisning av infor-
mation från sakkunniga och referenspersoner och som innehåller en tydlig 
analys och en bedömning av barnets eller den unges behov av insatser. Be-
slutsunderlaget bör211, i de fall det inte bedöms obehövligt, även innehålla 
en konsekvensanalys av de föreslagna insatserna.

Checklista
Följande checklista, som bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och all-
männa råd SOSFS 2006:5 5 kap 3 § och SOSFS 2006:12, kan användas 
som hjälp när beslutsunderlaget ska sammanställas.

Personuppgifter
Barnets namn och adress. Namn och adress på vårdnadshavare. När vård-
nadshavarna inte bor tillsammans, bådas adress. Namn och adress på för-
älder som inte är vårdnadshavare. Namn och adress på eventuella syskon. 
I förekommande fall namn och adress på god man.

208 SOSFS 2006:12
209 SOSFS 2006:5 5 kap. 3 § AR
210 SOSFS 2006:12
211 SOSFS 2006:12
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Datum
Datum då beslut om att inleda utredning fattades och datum för när utred-
ningen färdigställts. Datum för eventuella beslut under utredningstiden.

Anledning till utredning
Redogörelse för de uppgifter som föranlett socialtjänsten att inleda en ut-
redning, t.ex. anmälan från skola eller polis, en ansökan om bistånd i någon 
form, eget initiativ eller begäran om yttrande från åklagare. Om flera ansök-
ningar eller anmälningar kommit in under utredningstiden redovisas alla.

Hur utredningen genomförts
Om någon särskild metod använts vid utredningen, t.ex. lägenhetsutredning 
eller om familjen varit på ett utredningshem, kan detta anges. Vidare kan 
anges antal kontakter med barn eller föräldrar, var och hur länge de pågått. 
Vem eller vilka som kontaktas utanför familjen, t.ex. lärare eller BVC. Even-
tuella beslut under utredningstiden redovisas.

Tidigare och pågående insats
Datum för och innehåll i tidigare utredningar. En sammanfattning av insat-
ser som tidigare genomförts eller prövats och vilket resultat som uppnåtts. 
Orsaker till varför målet med beslutad insats inte uppnåtts. Eventuell på-
gående insats.

Barnets behov, vårdnadshavarens förmåga  
och faktorer i familj och miljö
Utredningen bör innehålla en beskrivning av barnets behov och föräldrarnas 
förmåga att tillsammans med faktorer i familj och miljö tillgodose dessa. 
Se avsnittet Utreda enligt BBIC.

Utlåtande från sakkunniga och referenspersoner
En redovisning av uttalanden eller utlåtanden från sakkunniga eller andra 
referenspersoner som inte framkommer på annat ställe i utredningen. Det 
är lämpligt att ange vilken kompetens en referensperson har för att bedöma 
det aktuella barnets förhållanden och i vilken relation referenspersonen 
står till familjen, barnet eller den unge.

Analys och bedömning
I analysen sammanvägs vad som framkommit under utredningen om ”Bar-
nets eller den unges behov”, ”Vårdnadshavarens förmåga” och ”Faktorer 
i familj och miljö”. Såväl problem som resurser beskrivs. Bedömningen 
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mynnar ut i tydliga slutsatser om barnets behov och om hur dessa bäst kan 
tillgodoses. De skäl som ligger till grund för handläggarens förslag till in-
satser bör framgå. Vidare bör framgå på vilket sätt hänsyn tagits till barnets 
bästa. Beslutsunderlaget bör i de fall där det inte bedöms vara obehövligt, 
även innehålla en konsekvensanalys av föreslagna insatser.

Den unges och vårdnadshavarens inställning  
till utredningen och förslag till beslut
Hur barnet eller den unge kommit till tals och på vilket sätt hänsyn har ta-
gits till hans eller hennes inställning till utredningen och förslag till beslut 
bör framgå. Även på vilket sätt barnets åsikter har beaktats bör framgå av 
beslutsunderlaget. Har kontakt tagits med de referenspersoner som barnet 
eller familjen hänvisat till, och om inte, i så fall varför.

Beslut
Motivering och förslag till beslut eller beslut med angivande av lagrum.
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7. Vid misstanke om brott mot barn

Misstanke om våld och sexuella övergrepp mot barn kräver i vissa avse-
enden en särskild handläggning, eftersom det samtidigt rör sig om miss-
tanke om brott. I begreppet våld och sexuella övergrepp inbegrips även 
sexuell exploatering av barn, dvs. handel med barn, barnprostitution och 
barnpornografi.212 Handläggning av ärenden där det förekommer tvång, hot 
eller våld i starkt patriarkala familjer är likartad.21� Barn som bevittnar våld 
och andra övergrepp som begås av eller mot någon närstående är offer för 
brott och behöver också uppmärksammas i detta sammanhang (5 kap. 11 § 
SoL). Dessa barn kan ha samma behov av stöd och hjälp som barn som 
själva utsätts för brott.214

Samverkan vid misstanke om brott mot barn
Handläggningen av ärenden där ett barn misstänks ha varit utsatt för våld 
eller sexuellt övergrepp kräver tillgång till olika slags kompetenser och 
resurser, såväl när föräldrarna misstänks för övergreppet som när någon 
utanför familjen är misstänkt. Barnet eller den unge ska skyddas, stödjas 
och vid behov få behandlingsinsatser. Även övriga familjemedlemmar kan 
behöva stöd och behandling. Det misstänkta brottet ska utredas av polisen 
under ledning av åklagare. Utredningar behöver samordnas med andra in-
satser, samtidigt som varje myndighet genomför självständiga utredningar 
och ansvarar för egna beslut.

På vissa orter finns samverkan under ett tak, s.k. Barnahus, för samord-
ning av arbetet när barn misstänks ha varit utsatta för våld eller sexuella 
övergrepp. Det övergripande målet med Barnahus är att bättre kunna skyd-
da och hjälpa de utsatta barnen. Barnet kan höras i en trygg och barnvän-
lig miljö och kan möta personer från olika professioner på en och samma 
plats. Syftet är också att höja kvalitén på de utredningar som görs, av polis, 
socialtjänst och hälso- och sjukvård samt att samordna utredningarna på 
ett bättre sätt.

212 SOU 2004:71 
21� Meddelandeblad nr 6/02
214 Prop. 2005/06:166 s. 1. Barn som bevittnar våld eller andra övergrepp av eller mot närstående 

vuxen är offer för brott och ska ha rätt till brottsskadeersättning. Bestämmelserna föreslås träda i 
kraft den 15 november 2006 
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Myndigheternas olika ansvar och uppgifter
Förutsättningen för en fungerande samverkan är att allas yrkesroll och an-
svar är tydligt och att man hyser respekt för varandras kompetens. I allt 
samråd ska barnets behov av skydd och stöd vara i centrum.

Socialtjänstens uppgifter
•	 Inleda utredning enligt 11 kap. 1 § SoL.
•	 Bedöma och tillgodose barnets behov av omedelbart skydd eller stöd.
•	 Tillgodose barnets behov av skydd eller stöd mer långsiktigt.
•	 Ta ställning till om, och när, polisanmälan ska göras.
•	 Samordna arbetet med andra myndigheter.
•	 Stödja familjen som helhet både under utredningstiden och mer långsik-

tigt.
•	 Bedöma föräldrarnas omsorgsförmåga och barnets behov av insatser.

Åklagarens uppgifter
•	 Värdera misstanken och besluta om en förundersökning ska inledas.
•	 Vid behov ansöka hos tingsrätten om en särskild företrädare eller måls-

ägandebiträde för barnet.
•	 Bestämma hur förundersökningen ska bedrivas och vilka gärningar som 

ska utredas.
•	 Vid behov besluta om en rättsmedicinsk undersökning och begära rätts-

intyg.
•	 Besluta i åtalsfrågan.
•	 Driva processen i domstolen.

Polisens uppgifter
•	 Planera och genomföra förhör.
•	 Planera och genomföra övriga utredningsåtgärder.

Hälso- och sjukvårdens uppgifter
•	 Utreda barnets somatiska status samt bedöma förekomsten av skador och 

behovet av behandling.
•	 Utreda och bedöma barnets psykiatriska symtom och eventuella ohälsa.
•	 Bedöma och tillgodose barnets behov av krisbearbetning, psykoterapeu-

tisk eller psykologisk insats.
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•	 Bedöma och tillgodose de vuxnas behov av krisbearbetning och annan 
behandling.

Rättsläkarens uppgift
•	 Utföra en rättsmedicinsk undersökning och utfärda rättsmedicinska ut-

låtanden (rättsintyg) på begäran av förundersökningsledare

Samråd och samordning
I många kommuner finns en samrådsgrupp för konsultation och arbetsför-
delning i ärenden som rör misstanke om våld och sexuella övergrepp. I en 
lokal samrådsgrupp brukar ingå representanter från socialtjänst, rättsväsende 
och hälso- och sjukvård. Vissa samrådsgrupper har en fast mötestid, men 
vanligtvis sammankallas gruppen med kort varsel då behov uppstår. I akuta 
fall kan samråd även göras per telefon med någon eller några av represen-
tanterna i samrådsgruppen.

Samrådsgruppen kan användas för konsultation i avidentifierade ären-
den. Om namn och personnummer på barn eller misstänkt förövare kom-
mer fram är polisen skyldig att upprätta en polisanmälan och inleda en 
förundersökning. Så länge samrådet gäller ett avidentifierat ärende finns 
ingen dokumentationsskyldighet. De tjänsteanteckningar som förs vid ett 
samrådsmöte kan ses som minnesanteckningar, att jämställa med uppgifter 
som framkommer i utbildnings- eller handledningssammanhang.

Samrådsgruppen kan också sammankallas för samordning av insatser, 
planering och arbetsfördelning i ärenden där en polisanmälan har gjorts eller 
kommer att göras i anslutning till mötet. När det pågår utredningar hos flera 
verksamheter parallellt, är det viktigt att använda samrådet för att bestämma 
i vilken ordning och på vilket sätt olika kontakter tas. Ett samråd är viktigt 
inte bara i ett inledande skede, utan även under den fortsatta processen. Är 
ärendet inte avidentifierat bör det framgå av akten att samråd har skett.215

Det är viktigt att det finns rutiner för uppföljning av de ärenden som 
behandlas i en samrådsgrupp. Alla inblandade behöver få återkoppling på 
den egna arbetsinsatsen och hur samverkan har fungerat. Mer principiella 
frågor och förbättringsbehov kan behöva uppmärksammas och föras vi-
dare. Ett lämpligt forum för sådana övergripande frågor kan vara en sam-
manhållande grupp på länsnivå. Den kan bl.a. ha till uppgift att arbeta med 
gemensamma utbildnings- och riktlinjefrågor. I den gruppen kan även an-
dra myndigheter än de som ingår i den lokala samrådsgruppen vara repre-
senterade, t.ex. vuxenpsykiatri och tandvård.

215 SOSFS 2006:5 5 kap. 1 § AR
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Samrådsgrupperna och sekretessen
Om uppgifterna är avidentifierade finns det inget hinder mot att samråda i ett 
ärende. Utbyte av information om personliga förhållanden i identifierade ären-
den kräver däremot i regel den enskildes samtycke. Den omständigheten att 
flera myndigheter, som i detta fall socialtjänst, hälso- och sjukvård och rättsvä-
sende samverkar i en samrådsgrupp innebär ingen förändring i den sekretess 
som råder mellan myndigheter. I samrådsgruppen företräder varje tjänsteman 
sin myndighet och är bunden av den sekretess som gäller för myndigheten.216

När socialtjänsten har inlett en utredning och polisen mottagit en polis-
anmälan kan ett visst informationsutbyte mellan dessa och andra myndig-
heter krävas för att kunna samordna olika åtgärder. Uppgifter som redan 
är kända och uppgifter som inte rör den enskildes personliga förhållanden 
kan lämnas ut, t.ex. uppgifter för att de praktiska utredningsåtgärderna ska 
kunna genomföras.

Gällande sekretessbestämmelser
Inom socialtjänsten råder stark sekretess. Enligt huvudregeln gäller sekre-
tess inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, 
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller nå-
gon honom närstående lider men (7 kap. 4 § SekrL). Motsvarande bestäm-
melser finns inom hälso- och sjukvården (7 kap. 1 § SekrL).

Sekretesskyddade uppgifter om en enskild får lämnas ut om den enskilde 
samtycker till detta (14 kap. 4 § första stycket SekrL).

Sekretess hindrar inte heller att sekretesskyddade uppgifter lämnas till 
annan myndighet, om en sådan uppgiftsskyldighet följer av lag eller för-
ordning (14 kap. 1 § SekrL). En sådan anmälnings- och uppgiftsskyldighet 
finns i 14 kap. 1 § SoL.

Sekretess enligt 7 kap. 1 och 4 §§ SekrL hindrar inte att myndigheter 
inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan utbyta uppgifter inom 
sig och med varandra som berör barn eller unga, om det behövs för att han 
eller hon ska få nödvändig vård, behandling eller annat stöd (14 kap. 2 § 
nionde stycket SekrL). En sådan situation kan vara samverkan när ett barn 
misstänks vara utsatt för våld eller sexuella övergrepp och utbyte av upp-
gifter ofta behövs för att kunna bistå barnet. I första hand bör ett samtycke 
till utbyte av information utverkas, men om berörd person motsätter sig el-
ler saken brådskar kan bestämmelsen bli tillämplig. Undantaget bör enligt 
förarbetena användas med urskiljning och varsamhet.217

216 JO 1987/88 s. 148
217 Prop. 1990/91:111 s. 17
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Socialtjänsten kan i vissa fall lämna ut uppgifter som annars är sekre-
tesskyddade om det är nödvändigt för att den ska kunna fullgöra sin verk-
samhet (1 kap. 5 § SekrL). Som tidigare nämnts kan det vara nödvändigt 
att lämna ut viss information till referenspersoner och sakkunniga för att 
kunna hämta in de uppgifter som behövs i en utredning om barn som miss-
tänks fara illa. En annan situation kan vara att socialtjänsten informerar 
polisen om att den fått kännedom om att den misstänkte gärningsmannen 
avser att hastigt avvika tillsammans med barnet.

Förhör med barn och förundersökningssekretess
Det är förundersökningsledaren, som regel en åklagare, som bestämmer 
hur förhöret med barnet ska gå till och vilka som får närvara via videolänk 
eller på annat sätt. Barnet och dess företrädare underrättas om vilka som 
är närvarande under förhöret och polisen gör en anteckning i förhörspro-
tokollet.

Socialtjänsten har inte rätt att på polisens begäran ta ett barn till förhör 
utan att det finns ett samtycke till detta från vårdnadshavare eller särskild 
företrädare.218 Har barnet två vårdnadshavare krävs samtycke från båda.219

Sekretess gäller för alla slags uppgifter som kommit fram under förunder-
sökningen om dessa skulle kunna skada utredningen om de lämnades ut 
(5 kap. 1 § SekrL). Denna förundersökningssekretess följer med till andra 
verksamheter. När socialtjänsten är närvarande vid förhör eller tar del av 
det skriftliga förhörsprotokollet får inte sådant som kommit fram om själva 
brottet, exempelvis uppgifter om hur det har gått till, röjas för familjen, om 
någon av vårdnadshavarna eller en annan familjemedlem är misstänkt.

Sekretess i förhållande till vårdnadshavare
En fråga som ofta aktualiseras i dessa ärenden är vilken grad av öppenhet 
socialtjänsten måste ha i förhållande till vårdnadshavare, exempelvis om 
vad som framkommit i samtal med barnet eller under ett polisförhör som 
socialtjänsten tagit del av.

När socialtjänsten bedriver en utredning är huvudregeln öppenhet i för-
hållande till vårdnadshavarna om uppgifter som hämtats in från andra fa-
miljemedlemmar, referenspersoner, sakkunniga m.fl. Det finns emellertid 
ingen skyldighet att fortlöpande kommunicera de uppgifter som framkom-
mer under utredningens gång. Det är först inför ett beslut som hela utred-
ningsmaterialet måste kommuniceras.

218 JO 1994/95 s. 292 och JO 1995/96 s. 89
219 JO 2003/04 s. 305 och JO 2003/04 s. 311
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Huvudregeln är att en vårdnadshavare i egenskap av part har rätt att ta 
del av allt material som tillförs ett pågående ärende (16 § FL). Denna rätt 
är dock inte oinskränkt. Av 14 kap. 5 § SekrL framgår att handling eller an-
nat material inte får lämnas ut om det med hänsyn till allmänt eller enskilt 
intresse är av synnerligen vikt att sekretessbelagd i material inte röjs. Ex-
empel på sådana uppgifter kan vara sådana som sekretesskyddas med stöd 
av 14 kap. 4 § andra stycket SekrL.

Enligt 14 kap. 4 § andra stycket SekrL gäller sekretess för uppgift, om det 
kan antas att barnet lider betydande men, om uppgiften röjs för vårdnads-
havaren. Detta gäller oavsett hur låg ålder barnet har. Socialtjänsten måste 
därför göra en bedömning i varje enskilt fall av om uppgiften kan lämnas till 
vårdnadshavaren som part när denne begär att få ut den. Se vidare avsnittet 
Betydande men enligt 14 kap. 4 § andra stycket SekrL. När handläggaren be-
dömer att en uppgift inte får lämnas ut ska den enskilde informeras om att han 
eller hon kan begära att myndigheten prövar frågan. Den enskilde ska också 
informeras om att det krävs ett skriftligt beslut från myndigheten för att kunna 
överklaga (15 kap. 6 § SekrL). Sekretess hindrar dock aldrig att en part tar del 
av ett beslut eller dom i ett ärende (14 kap. 5 § andra stycket SekrL).

Läkarundersökning
Om barnets berättelse eller någon annan information talar för att barnet kan 
ha utsatts för våld eller sexuellt övergrepp är det angeläget att en läkarun-
dersökning kommer till stånd så snart som möjligt. Det är viktigt att läkaren 
har kompetens och erfarenhet av att utföra och tolka läkarundersökningar 
av barn i denna typ av ärenden. Dokumentation i form av rättsintyg utfärdas 
endast på begäran av polismyndighet eller åklagare. Rättsintyg ska som regel 
hämtas in från läkare vid rättsmedicinsk avdelning inom Rättsmedicinalverket 
eller läkare som enligt avtal med verket har åtagit sig att utfärda rättsintyg 
och har genomgått en särskild utbildning. Rättsmedicinalverket anser att det 
ofta är lämpligast att undersökning av barn genomförs av rättsläkare tillsam-
mans med barnmedicinsk specialist.220

En läkarundersökning som ett led i en brottsutredning måste skiljas från en 
läkarundersökning som ett led i en utredning enligt socialtjänstlagen. Om det an-
ses nödvändigt att snabbt göra en läkarundersökning, exempelvis inför ett ställ-
ningstagande till polisanmälan, kan socialtjänsten inom ramen för sin utredning 
begära att en läkarundersökning genomförs inom den ordinarie hälso- och sjuk-
vården. Då krävs som regel samtycke från vårdnadshavare, om inte den unge 
uppnått en sådan ålder och mognad att han eller hon själv bör få bestämma.

220 SOSFS 2005:29 och www.rmv.se
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Inom ramen för en utredning, där vård enligt LVU övervägs, kan soci-
altjänsten fatta ett särskilt beslut om en poliklinisk läkarundersökning av 
ett barn, mot föräldrarnas vilja, (32 § första stycket LVU). Det är däremot 
inte möjligt att omedelbart omhänderta ett barn enligt LVU enbart för att 
tillgodose polisens behov i en förundersökning.221 Se vidare avsnittet Sär-
skild företrädare för barn.

Socialtjänstens uppgifter
Åtgärder efter anmälan om misstänkt övergrepp
När en anmälan om misstänkt övergrepp inkommer ska socialnämnden in-
leda utredning om barnets och, beroende på omständigheterna, eventuella 
syskons behov av insatser.222 Socialtjänsten bör skyndsamt ta ställning till 
om polisanmälan ska göras.22� Det är även lämpligt att sammankalla sam-
rådsgruppen, om en sådan finns, alternativt samråda med i första hand poli-
sen. I vilken ordning de olika åtgärderna vidtas beror på omständigheterna 
i det enskilda fallet. När det misstänkta våldet eller sexuella övergreppet 
skett utanför hemmet och den misstänkte förövaren är en utomstående per-
son är det ibland tillräckligt att socialtjänsten erbjuder föräldrar och barn 
stöd, utan att inleda utredning enligt 11 kap. 1 § SoL. Om föräldrarna inte 
bedöms ha förmåga eller vilja att själva ta ansvar för att ge barnet tillräck-
lig hjälp är socialtjänsten emellertid skyldig att inleda utredning. Utred-
ning ska även inledas om det inte kan uteslutas att brottet kan bero på att 
föräldrarna brustit i sin tillsyn eller sitt omdöme.

Den första kontakten
Den första kontakten med familjen måste planeras noga. När en polisan-
mälan övervägs och den misstänkte gärningsmannen finns inom familjen 
är det lämpligt att socialtjänsten kallar till samråd, med bl.a. polis och åkla-
gare. Polisutredningen kan försvåras och till och med bli omöjlig om en 
vårdnadshavare informeras av socialtjänsten om att man inlett en utredning 
och gjort en polisanmälan. Det är därför ofta nödvändigt att polisen har den 
första kontakten med barnet och barnets föräldrar.

En förutsättning för att socialtjänsten ska kunna avvakta med att under-
rätta familjen om inledd utredning och åtgärder i övrigt är att förundersök-
ningen inleds omgående och det inte finns något omedelbart skyddsbehov 

221 JO 1994/95 s. 292
222 JO dnr 638-1999
22� SOSFS 2006:12
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för barnet. Hur länge socialtjänsten kan avvakta med sin kontakt får be-
stämmas utifrån varje enskilt fall224 och i samråd med polisen. Åklagar-
myndigheten rekommenderar att det första förhöret med barnet hålls inom 
två veckor.225 Det får dock inte bli fråga om någon längre tid som vårdnads-
havaren hålls ovetande om den inledda utredningen. Det är även viktigt i 
ett längre perspektiv att socialtjänsten snabbt kan etablera en kontakt med 
familjen och erbjuda krisstöd för barnet och övriga i familjen.

I vissa situationer är det lämpligare att socialtjänsten har den första kon-
takten med barnet och dess familj. Det kan gälla när
•	 barnet bedöms befinna sig i fara och ett omedelbart omhändertagande 

övervägs,
•	 polisen inte kan hålla förhör inom rimlig tid, och
•	 det bara finns diffusa uppgifter eller andrahandsuppgifter, som inte räck-

er som underlag för en polisanmälan.

Barnets behov av skydd
Vid anmälan om misstänkt våld eller sexuella övergrepp är socialtjänstens 
främsta uppgift att garantera barnet eller den unge skydd. Barnet ska dock 
inte behöva lämna sitt hem eller förlora kontakten med sina närmaste, om 
det inte är nödvändigt. Barnets upplevelse av bestraffning och ansvar för 
det inträffade kan i sådana fall förstärkas. Om den misstänkte inte frihets-
berövas under förundersökningen och han eller hon finns kvar i barnets 
hem, finns det anledning för socialtjänsten att överväga ett omedelbart om-
händertagande av barnet enligt 6 § LVU. Även om det inte finns någon mer 
påtaglig anledning att befara att vården avbryts eller störs kan det i dessa 
fall ofta vara motiverat att tillämpa LVU för att vara säker på att barnet inte 
kan flyttas utan socialnämndens medgivande.226 Barnets behov av trygghet 
måste vägas in vid bedömningen. För att kunna begränsa umgänget eller 
att hålla vistelseorten hemlig krävs ett beslut om vård enligt LVU (14 § 
LVU) om man inte kan få till stånd en frivillig överenskommelse.

Om barnet kan få ett fullgott skydd genom frivilliga åtgärder behöver 
LVU inte användas. Insatser från socialtjänstens sida kan i stället ges i öppna 
former. Det kan även innebära placering med samtycke, av barnets självt 
eller placering tillsammans med den vårdnadshavare som inte är misstänkt. 
Ett annat sätt att skydda barnet kan vara att den misstänkte förmås att flytta 

224 JO 1996/97 s. 258
225 Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg (2006) Handläggning av ärenden rörande 

övergrepp mot barn 
226 SoU 1979/80:44 s. 100 f
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från hemmet. Socialtjänsten får då göra en bedömning av om den miss-
tänkte kan hålla en överenskommelse om frivillig bortavaro från hemmet 
liksom av den andre förälderns vilja och förmåga att skydda barnet. Det är 
även viktigt att se till att andra personer i barnets omgivning inte utsätter 
barnet för påverkan och påtryckningar.

Socialtjänstens utredning
Det är angeläget att utredningsåtgärder i ärenden där det finns misstanke om 
våld eller sexuella övergrepp vidtas så snabbt och koncentrerat som möjligt. 
Familjens motivation att medverka är erfarenhetsmässigt som störst i den in-
ledande fasen. Därför är det ofta nödvändigt att socialtjänst och polis arbetar 
parallellt. Det är viktigt att socialtjänsten i sin utredning inte primärt foku-
serar på brottsmisstanken utan istället uppmärksammar andra förhållanden i 
barnets miljö, hälsa, skolgång m.m., så att inte helhetsperspektivet på barnets 
situation går förlorad.

När det gäller innehållet i utredningen i övrigt, se vidare avsnittet Utred-
ningens innehåll, analys och bedömning.

Samtal med barn och unga i en utredningssituation syftar i första hand till 
att hämta in barnets eller den unges syn på sin situation. Dessutom är syftet 
med samtalen att ge barnet information om vad som kommer att hända under 
utredningen och vilka kontakter som kommer att tas. Det är viktigt att åtskilja 
socialtjänstens utredande samtal från det förhör polisen har med barnet eller 
den unge, som bl.a. syftar till att få fram bevis. Se även avsnitten Samtal med 
barn och unga och Vårdnadshavarens medgivande till samtal med barn.

Socialtjänsten har till uppgift att oberoende av polisutredningen och åkla-
garens bedömning bilda sig en uppfattning om barnets behov av skydd eller 
stöd.227 Det är mycket viktigt att socialtjänsten fullgör sin utredningsskyl-
dighet även i ärenden där någon förundersökning inte inleds eller läggs ner 
liksom vid en friande dom. Att en förundersökning läggs ner behöver inte 
innebära att ett brott inte är begånget. Det kan vara så att bevisningen inte 
räcker för att åklagaren ska kunna föra utredningen vidare till åtal. Om det 
under socialtjänstens fortsatta utredning framkommer nya uppgifter, som 
styrker ett misstänkt övergrepp, kan ny kontakt tas med polis eller åklagare.

Barnets och familjens behov av stöd
Alla barn och ungdomar, som har utsatts eller misstänks ha varit utsatta 
för våld, sexuella övergrepp eller våld i familjen, kan behöva få krisbear-
betning. Socialtjänsten har ett ansvar för att alla i familjen erbjuds stöd, 

227 JO 1996/97 s. 258
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även den misstänkte förövaren om denne finns i familjen. Stödet kan på 
en grundläggande nivå vara information och samtal om vad som kommer 
att hända fortsättningsvis och hur man kan hantera situationen. Vem som 
lämpligen erbjuder krisbearbetning eller annat stöd, psykiatrin eller soci-
altjänsten, kan variera beroende på resurser, kompetens och om någon av 
verksamheterna redan har en etablerad relation till familjen. Det är viktigt 
att dessa samtal kommer till stånd så snart som möjligt, eftersom det an-
nars finns en risk att barnet och övriga familjemedlemmar sluter sig och 
avböjer kontakt.

Barns och ungas behov av mer långvarig behandling är beroende av omstän-
digheterna i det enskilda fallet och i vilken utsträckning familjen och nätverk 
förmår att stödja. Det är barn- och ungdomspsykiatrin respektive vuxenpsykia-
trin som bedömer och tillgodoser behovet av psykoterapeutisk behandling.

Det är viktigt att socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin samver-
kar kring utvecklandet av rättssäkra metoder av god kvalitet för att arbeta 
med familjer i den gråzon som uppstår när det finns misstanke om brott, men 
där underlag för polisanmälan saknas eller där förundersökningen läggs ner.

Socialtjänstens möjlighet att polisanmäla  
misstänkta brott
En möjlighet men inte en skyldighet
Huvudregeln är att det inom socialtjänsten råder sekretess för uppgift om 
enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan rö-
jas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men (7 kap. 4 § 
SekrL). Sekretessen hindrar därför socialtjänsten att anmäla brott om det inte 
finns särskilt lagstöd för att bryta den gällande sekretessen. Sådant lagstöd 
finns i 14 kap. 2 § sjätte stycket SekrL. Där framgår att sekretess enligt 7 kap. 
4 § SekrL inte hindrar socialtjänsten från att bl.a. polisanmäla en misstanke 
om brott mot någon som inte har fyllt 18 år (12 kap. 10 § SoL).

De brott som kan anmälas är brott mot liv och hälsa, dvs. kroppsskada 
och misshandel, brott mot frihet och frid och sexualbrott enligt 3, 4 eller 6 
kap. brottsbalken, BrB, eller brott som avses i lagen (1982:316) med för-
bud mot könsstympning av kvinnor (14 kap. 2 § sjätte stycket SekrL).

Socialtjänsten har alltså en möjlighet, men ingen skyldighet att polisan-
mäla vissa brott mot barn och unga. Frågan om vilken grad av misstanke 
som krävs för att en myndighet ska få lämna ut uppgifter om brott är inte 
närmare reglerad i lagstiftningen. Bedömningen av när en misstanke är skä-
lig har överlåtits åt myndigheten själv.
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Att anmäla ett brott till polisen är ett handläggningsbeslut och det kan 
inte överklagas. Det behöver inte finnas någon misstänkt gärningsman utan 
det är misstanken om ett brott som anmäls. En anmälan av ett brott mot ett 
barn kräver inte vårdnadshavarens eller barnets samtycke eller att dessa i 
förväg informeras om att en anmälan kommer att göras.

Tidpunkt för anmälan
Socialtjänsten kan polisanmäla en misstanke om brott även om polisen vid 
samråd anser att uppgifterna inte är tillräckliga för att inleda en förundersök-
ning. Socialtjänsten måste göra en självständig bedömning av sina uppgifter. 
Vid vilken tidpunkt en polisanmälan görs måste bedömas från fall till fall. Ett 
konstaterat övergrepp eller en mycket stark misstanke om brott talar för att 
en polisanmälan görs skyndsamt efter det att socialnämnden fått kännedom 
om misstanken. I vissa fall kan det emellertid finnas nackdelar med en alltför 
snabb polisanmälan. Det kan behövas ytterligare motivationsarbete för att 
barnet eller den unge ska inse värdet och behovet av en anmälan mot den 
misstänkte. Det kan också finnas en risk att den unge sluter sig och vägrar 
att samarbeta, och t.o.m. tar tillbaka sin berättelse, om socialtjänsten alltför 
snabbt gör en anmälan.

Misstanke om brott mot barn bör polisanmälas
Huvudprincipen är att en misstanke om brott mot barn och unga skyndsamt 
bör228 polisanmälas om det är till barnets bästa. Det gäller självfallet vid 
stark misstanke om våld och sexuella övergrepp. I vissa fall kan ytterligare 
information dock behöva hämtas in. Rent generellt kan sägas att social-
tjänstens ställningstagande till en polisanmälan måste bygga på en helhets-
bedömning av alla kända omständigheter i det enskilda fallet. Vid oklarhet 
om en polisanmälan ska göras bör229 polis eller åklagare konsulteras.

Motivering till att en polisanmälan görs bör dokumenteras i barnets per-
sonakt.2�0 Likaså bör av dokumentationen framgå motiveringen till om en 
polisanmälan inte gjorts.

De viktigaste skälen till varför en polisanmälan bör göras är2�1:
•	 Barnets behov av skydd, rättsäkerhet samt rätten till skadestånd.
 Ett barn som blivit utsatt för ett brott har rätt att få brottet och ett skade-

228 SOSFS 2006:12
229 SOSFS 2006:12
2�0 SOSFS 2006:12
2�1 JO dnr 121-1992
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ståndsyrkande ordentligt utrett vilket är ett ansvar för rättsväsendet. Bar-
net kan under vissa förutsättningar även ha rätt till brottskadeersättning 
från Brottsoffermyndigheten.2�2

•	 Rättsprocessen är viktig för den sociala utredningen.
 Omständigheterna kring ett påstått fysiskt eller sexuellt övergrepp kan 

vara avgörande för socialtjänstens bedömning av behovet av insatser till 
stöd och skydd för barnet.

•	 Prevention.
 Socialtjänsten har ett ansvar för att generellt se till barns säkerhet, skydd 

och trygghet. En polisanmälan kan bidra till att skydda såväl det aktuella 
barnet som andra barn från brott av den misstänkte gärningsmannen.

•	 Den misstänktes intresse.
 Det ligger också i den misstänktes intresse att utredningen av det miss-

tänkta brottet sköts professionellt, dvs. av de myndigheter som har till 
uppgift att utreda och beivra brott.

Ibland kan särskilda omständigheter tala mot en polisanmälan. Det går dock 
inte att ange generellt vilka dessa situationer är. Det kan gälla situationer när 
underlaget bedöms vara alltför vagt, exempelvis diffusa misstankar där det 
varken finns några konkreta skador eller någon berättelse från barnet eller 
den unga. Det kan också föreligga synnerliga skäl med hänsyn till barnet. Ett 
sådant synnerligt skäl kan vara att en ungdom i övre tonåren starkt motsätter 
sig att en anmälan görs och att en sådan anmälan inte heller bedöms vara till 
hans eller hennes bästa. Istället för att forcera fram en polisanmälan, kan det 
vara lämpligt med ett fortsatt motivationsarbete som längre fram kan leda till 
samtycke till en rättslig process. Det kan även gälla ett brott som inträffade 
för länge sedan, som är preskriberat, och där det inte finns något behov av 
skydd vare sig för det aktuella eller andra barn.

Polisanmälan – innehåll och form
Som tidigare nämnts är det misstanken om ett brott som anmäls. Socialtjänsten 
kan därför anmäla till polisen att ett barn eller ungdom utsatts för, eller misstänks 
ha varit utsatt för brott utan att känna till eller ens misstänka vem gärningsman-
nen eventuellt är. Någon exakt brottsrubricering behöver inte heller uppges.

Det är viktigt att anmälan innehåller så detaljerad information som möj-
ligt om vad som framkommit och vem som lämnat informationen. Anmä-
lan utgör nämligen grunden för polisens fortsatta arbete. Utifrån informa-

2�2 www.brottsoffermyndigheten.se
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tionen i anmälan avgör åklagaren om det finns någon misstanke om brott 
och om en förundersökning ska inledas.

Av en polisanmälan om ett misstänkt brott bör2�� det om möjligt framgå
•	 vem som har beslutat om anmälan,
•	 datum eller tidsperiod för det misstänkta brottet,
•	 var det misstänkta brottet uppges ha ägt rum,
•	 om barnet har uppgivit att han eller hon varit utsatt vid flera tillfällen,
•	 om det finns någon som är misstänkt för brottet,
•	 om nämnden har vidtagit några åtgärder med anledning av det misstänkta 

brottet, t.ex. läkarundersökning eller placering utanför det egna hemmet,
•	 om barnet eller vårdnadshavaren har informerats om att en anmälan kom-

mer att göras, och
•	 om den misstänkte känner till att en anmälan kommer att göras.

En polisanmälan bör2�4 göras skriftligt på blankett SoSB 50385 (bilaga 3), 
som är framtagen i samråd med Rikspolisstyrelsen. I brådskande fall kan 
en muntlig anmälan senare kompletteras med en skriftlig.

Om barnet berättat om en specifik händelse är det lämpligt att anmälaren 
citerar denna. Det är dock viktigt att klart skilja på vad som är barnets be-
rättelse och anmälarens eventuella tolkningar av barnets berättelse.

Vem bör anmäla?
Frågan om vem som ska polisanmäla när ett barn misstänks för att ha blivit 
utsatt för brott är inte närmare reglerad. Var och en som uppmärksammar att 
ett barn blir utsatt för misshandel kan självfallet anmäla detta till polisen.

Om den misstänkte gärningsmannen är någon utanför familjen är det 
ofta naturligt att vårdnadshavaren gör en polisanmälan. Om vårdnadshava-
ren av olika skäl tvekar måste socialtjänsten ta ställning till att anmäla. Det 
finns inget som hindrar att både socialtjänsten och vårdnadshavaren eller 
någon annan gör polisanmälan.

Om den misstänkte gärningsmannen är en familjemedlem eller nära be-
kant till familjen är det oftast lämpligare att socialtjänsten gör anmälan. 
Faktorer som lojalitetskonflikt, kris i familjen, rädsla för repressalier m.m. 
kan göra det svårt för en vårdnadshavare att göra anmälan. Om vårdnads-
havaren ändå tar på sig ansvaret är det viktigt att socialtjänsten följer upp 
att en anmälan verkligen görs.

2�� SOSFS 2006:12
2�4 SOSFS 2006:12
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När ett barn i övre tonåren berättar om övergrepp eller misshandel för 
socialtjänsten händer det att han eller hon inte vill att detta ska polisanmälas. 
Det är viktigt att vara lyhörd för barnets eller den unges uppfattning i frågan, 
men man kan aldrig lova ett barn att inte polisanmäla brottsmisstanken. So-
cialsekreteraren måste, utan att avvisa barnet eller den unge och dess önskan 
att berätta, markera att det inte är barnets ansvar att ta ställning till om polis-
anmälan ska göras. Det är viktigt att socialsekreteraren inte försätter sig i en 
sådan situation att han eller hon tvingas bryta ett löfte till barnet.

Anmälan om sexuellt umgänge mellan jämnåriga
En fråga är om socialtjänsten bör göra en polisanmälan när jämnåriga ung-
domar, där den ena är under 15 år, har en sexuell relation och där det sexu-
ella umgänget är deras gemensamma önskan. Det måste bedömas utifrån 
förhållandena och lämpligheten i det enskilda fallet. Om det är fråga om 
ett gemensamt ställningstagande av ungdomarna, fyller en polisanmälan 
knappast någon funktion i sig. Situationen är annorlunda då åldersskillna-
den är större och den ena parten uppfattas ha blivit utnyttjad.

Polisanmälan av brott mot person som numera har fyllt 18 år
Det förekommer att en vuxen person i kontakt med socialtjänsten eller med 
hälso- och sjukvården talar om att han eller hon varit utsatt för sexuella över-
grepp innan han eller hon fyllt 18 år. Fråga är då om socialtjänsten mot ved-
erbörandes vilja kan polisanmäla detta brott. Som bestämmelsen om möj-
ligheten att polisanmäla är utformad – ”misstanke om brott mot någon som 
inte har fyllt arton år” (14 kap. 2 § sjätte stycket SekrL) - torde det vara 
möjligt att göra en sådan anmälan. Det är dock angeläget att socialtjänsten 
i samförstånd med den som varit utsatt kan komma fram till ett gemensamt 
ställningstagande.

Ungdomar som har förgripit sig sexuellt
Om en person under 18 år, misstänks ha begått sexualbrott, måste frågan 
om en polisanmälan bedömas utifrån hans eller hennes ålder och omstän-
digheter i det enskilda fallet. En polisanmälan markerar för den unge att 
den misstänkta handlingen inte är accepterad utifrån ett samhälleligt, mo-
raliskt och rättsligt perspektiv.

Ett polisförhör kan många gånger vara värdefullt när misstanken gäller 
någon som inte har fyllt 15 år även om han eller hon inte straffmyndig. Det 
kan vara till hjälp för socialtjänsten att ta ställning till eventuella insatser. 
Enligt bestämmelserna i LuL 31 § kan socialtjänsten begära att polisen för-



100

7 Vid misstanke om brott mot barn

hör ungdomar under 15 år om det kan vara av betydelse för socialtjänstens 
utredning och ställningstagande.

Målsägandebiträde
Ett målsägandebiträde kan utses för barn och unga som utsatts för sexuella 
övergrepp eller misshandel (1 § lagen [1988:609] om målsägandebiträde). 
Ett målsägarbiträde utses av tingsrätten på ansökan av åklagaren, eller på 
ansökan av barnet i egenskap av målsägare. Om socialnämnden bedömer 
att ett barn är i behov av ett målsägandebiträde är nämnden skyldig att göra 
en framställan till domstol (5 kap. 2 § andra meningen SoF).

Ett målsägandebiträde kan utses när en förundersökning har inletts. Bi-
trädets uppgift är att ta tillvara barnets eller den unges intressen och ge stöd 
och hjälp både under förundersökningen och rättegången.

Särskild företrädare för barn
En särskild företrädare ska utses om
•	 det finns anledning att anta att brott som kan leda till fängelse har begåtts 

mot någon som är under 18 år,
•	 barnets vårdnadshavare eller någon närstående till vårdnadshavaren, t.ex. 

sambo, kan misstänkas för brottet, och
•	 det kan befaras att vårdnadshavaren inte kommer att ta tillvara barnets 

rätt.

Det är tingsrätten som på åklagarens ansökan beslutar om en särskild före-
trädare (4 § lagen [1999:997] om särskild företrädare för barn). En särskild 
företrädare kan utses utan att vårdnadshavaren har gett sitt medgivande 
eller ens är tillfrågad. En särskild företrädare ska inte utses om det med 
hänsyn till barnet är obehövligt eller annars särskilda skäl talar mot det (1 § 
lagen om särskild företrädare för barn). Om det finns en särskild företrä-
dare utses som regel inget målsägandebiträde.

Den särskilda företrädarens uppgifter
Av förarbetena till lagen2�5 framgår att den särskilda företrädarens uppgift 
är att, i vårdnadshavarens ställe, ta till vara barnets rätt och önskemål un-
der förundersökningen och i rättegången. Han eller hon ska exempelvis 
ta ställning till om barnet bör genomgå ett förhör eller en läkarundersök-

2�5 Prop. 1998/99:133 s. 28
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ning. Detta kan göras utan att vårdnadshavaren har tillfrågats. Den särskilda 
företrädaren är barnets ställföreträdare i de rättsliga frågor som gäller för-
undersökningen och rättegången, även om barnet är omhändertaget enligt 
LVU. Om det har väckts allmänt åtal får den särskilda företrädaren även föra 
barnets skadeståndstalan. I övrigt har vårdnadshavaren kvar sitt ansvar för 
barnet.

Den särskilda företrädaren ska samråda med personal på daghem, i skola 
och med andra personer som står barnet nära, liksom med företrädare för 
socialtjänsten och polisen. Genom ett sådant samarbete kan undvikas att 
barnet behöver genomgå fler läkarundersökningar och förhör än nödvän-
digt. Det är viktigt att den särskilde företrädaren skapar en god kontakt 
med barnet, eftersom det är en förutsättning för att barnets uppfattning ska 
komma till uttryck och beaktas under förundersökningen. Den särskilde 
företrädaren bör inte ge sitt samtycke till en utredningsåtgärd om barnet 
kan ta skada av åtgärden.2�6

Vittna i domstol
Enligt 14 kap. 1 § SekrL hindrar inte sekretessen att en uppgift lämnas ut om 
uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning. Vittnesplikten som regleras 
i 36 kap. 1 § rättegångsbalken har företräde framför den sekretess eller den 
tystnadsplikt som kan åvila vittnet.237 En socialsekreterare som blir kallad att 
vittna har alltså vittnesplikt och kan inte vägra att vittna.

Ett vittne avlägger vittnesed och måste därför sanningsenligt besvara de 
frågor som rätten ställer och upplysa rätten om sådana omständigheter som 
kan ha betydelse i målet. Vittnet är inte skyldigt att dra egna slutsatser av det 
han eller hon redogjort för såvida rätten inte tillfrågar honom eller henne om 
detta.

2�6 Prop. 1998/99:133 s. 30
237 SOU 2003:49
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Under de senaste 10-15 åren har det skett en påtaglig utbyggnad av öppna 
insatser inom social barn- och ungdomsvård. Dessa insatser spänner över 
ett stort spektrum – från att utveckla ett allmänt förebyggande arbete, till 
att skapa alternativ till institutionsvården. Socialtjänsten var år 2005 hu-
vudman för majoriteten av de öppna insatserna inom den sociala barn- och 
ungdomsvården.2�8 Med öppna insatser avses i detta avsnitt alla former av 
behovsprövade insatser som inte är heldygnsvård.

Genomförandeplan vid beslut om öppna insatser
Syfte och innehåll
Det finns inga bestämmelser om att en plan för genomförande ska upprättas 
vid beslut om öppna insatser. Enligt 3 kap. 5 § SoL ska dock socialnämn-
dens insatser för den enskilde utformas och genomföras tillsammans med 
honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan 
och med organisationer och andra föreningar. Kvaliteten i socialnämndens 
verksamhet ska också systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras (3 
kap. 3 § SoL). Dessa bestämmelser kräver att socialtjänsten sätter upp mål 
för beslutade insatser för att kunna följa upp om de uppfyller syftet eller 
om andra insatser behövs.

Socialtjänsten bör2�9 därför upprätta en genomförandeplan som beskri-
ver hur ett beslut om öppna insatser konkret ska genomföras. Utifrån be-
slutsunderlaget formuleras tydliga och realistiska mål för insatsen och vilka 
resurser som behövs för att uppnå målen. Målet med insatsen blir på detta 
sätt tydligare för barnet och vårdnadshavaren och rättssäkerheten för dem 
ökar.

Begreppet genomförandeplan ska inte uppfattas som en avsikt att införa 
ytterligare en plan. Genomförandeplanen motsvarar de planer som lokalt 
kan ha andra benämningar, t.ex. behandlingsplan eller liknande, och som 
mer konkret beskriver hur en insats ska genomföras.

2�8 Socialstyrelsen (2006) Öppenvårdens former. En nationell kartläggning av öppna insatser i soci-
altjänstens barn- och ungdomsvård 

2�9 SOSFS 2006:5 6 kap. 1 § AR
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Av planen bör240 det bl.a. framgå
•	 vilka mål som gäller för insatsen eller delar av den,
•	 när och hur insatsen ska genomföras,
•	 på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över planeringen,
•	 hur barnets behov av kontinuerliga kontakter med handläggaren ska till-

godoses,
•	 vilka personer som har deltagit i planeringen,
•	 när planen har fastställts, och
•	 när och hur planen ska följas upp.

Vem upprättar genomförandeplanen för öppna insatser?
Handläggande socialsekreterare har ansvar för att det upprättas en genom-
förandeplan vid beslut om öppna insatser. Denna socialsekreterare är också 
oftast den som följer upp beslutet. Beroende på omständigheterna i det en-
skilda fallet kan den som har ansvar för genomförandet av den öppna in-
satsen få i uppdrag att utforma det konkreta innehållet i planen. Genomför-
andeplanen upprättas i samråd mellan socialsekreterare, vårdnadshavaren 
och barnet eller den unge.

Ett sätt att upprätta genomförandeplanen, som utarbetats inom ramen för 
BBIC, är att barn, föräldrar, socialsekreterare och den som ska verkställa 
beslutet träffas och gemensamt kommer fram till hur de beslutade insat-
serna konkret ska genomföras. Mötet om genomförandeplanen avslutas 
med att man sammanfattar vad som beslutats och bestämmer ett datum för 
uppföljning. Vad som beslutas vid ett sådant sammanträde dokumenteras i 
barnets personakt.241

Det är viktigt att barnet med hänsyn tagen till hans eller hennes ålder och 
mognad vid mötet uppmanas att uttrycka sin inställning och också få infor-
mation om vad de beslutade insatserna innebär för hans eller hennes del.

Vilka uppgifter kan och bör lämnas ut till den  
som ska genomföra insatsen?
Det är viktigt att den som ska genomföra insatsen får tillräckligt med infor-
mation för att kunna genomföra det fattade beslutet. Enligt 5 kap. 1 § SekrL 
utgör inte sekretess något hinder mot att en uppgift lämnas ut, om det är 
nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin 

240 SOSFS 2006:5 6 kap. 1 § AR och SOSFS 2006:12
241 SOSFS 2006:5 5 kap. 1 § AR
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verksamhet. De uppgifter som behövs för att insatsen ska kunna genom-
föras på ett ändamålsenligt och säkert sätt bör242 därför lämnas till den som 
svarar för det praktiska genomförandet av en insats. Vilka uppgifter som 
lämnats bör dokumenteras i den journal som förts under handläggningen 
av ärendet. Av dokumentationen ska24� det framgå vilka uppgifter som har 
lämnats, när (år, månad, dag) och till vem.

Vilka uppgifter som bör lämnas ut är beroende på omständigheterna i 
det enskilda ärendet. Det är inte självklart att den som ska genomföra en 
insats behöver ta del av hela utredningsmaterialet. Det kan innehålla upp-
gifter som saknar betydelse i sammanhanget eller uppgifter om någon an-
nan person.

För närmare information om vilka uppgifter som kan anses vara rele-
vanta m.m., hänvisas till Socialstyrelsens handbok Handläggning och do-
kumentation inom socialtjänsten.

Uppgifter till den som genomför beslut om öppna insatser
Om den öppna insatsen genomförs av en verksamhet som hör till den be-
slutande nämnden och det inte är fråga om en självständig verksamhets-
gren råder det inte någon sekretess. Relevanta uppgifter kan alltså lämnas 
till den som genomför insatsen. Det bör dock observeras att tjänstemän inte 
har rätt att ta del av uppgifter som de inte behöver för arbetets skull.

Se vidare Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation 
inom socialtjänsten.

Uppföljning av beslutade insatser
Det är viktigt att socialtjänsten regelbundet följer upp beslutade insatser på 
ett strukturerat sätt. Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner 
för uppföljning och utvärdering av en beslutad insats.244

Uppföljning av insatsen bör245 göras med utgångspunkt i de syften och 
mål som finns beskrivna i bl.a. beslutsunderlaget och upprättade planer. 
Det system som utarbetats inom BBIC, se avsnittet Utreda enligt BBIC, 
kan även användas vid dessa uppföljningar. Beslut om tidsbegränsade in-
satser följs upp på samma sätt som andra beslut.

Utgångspunkten för uppföljningen är det mål för insatsen som formu-
lerats i genomförandeplanen. Behov av ändrade eller utökade insatser bör 

242 SOSFS 2006:5 5 kap. 5 § AR
24� SOSFS 2006:5 5 kap. 5 § 
244 SOSFS 2006:11 4 kap. 2 §
245 SOSFS 2006:12
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uppmärksammas och åtgärdas. Planen bör246 vid behov korrigeras i samråd 
med barnet, vårdnadshavaren och den som genomför beslutade insatser. 
Orsaken till att den beslutade insatsen inte fungerar tillfredsställande kan 
bero på orsaker både hos socialtjänsten och hos familjen eller barnet. Det 
är angeläget att barnet får komma till tals och uttrycka vad han eller hon 
anser om hur det fungerar.

Behandlingsplan vid beslut om förebyggande  
insatser enligt LVU – s.k. mellantvång
Socialnämnden får enligt 22 § LVU247 besluta om att förebyggande insatser 
– det s.k. mellantvånget – för ungdomar under 20 år.

Behandlingsplan
Enligt 22 § andra stycket LVU ska det finnas en behandlingsplan när social-
nämnden beslutar om förebyggande insats med stöd av LVU.248 Planen ska 
beskriva vilka insatser som nämnden tidigare gjort, den unges nuvarande 
situation, det behandlingsbehov som finns och det stöd och den behandling 
som nämnden planerar för den unge. Av planen bör det även framgå vilka 
resurser som nämnden avser att ställa till förfogande och det stöd som pla-
neras efter det att insatsen med stöd av LVU upphört. Planen bör upprättas 
i samråd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare.

Om beslutet inte efterlevs
Om den unge inte följer innehållet i behandlingsplanen är detta inte ensamt 
ett tillräckligt skäl för nämnden att ansöka om vård med stöd av LVU. Där-
emot kan det vara en anledning att se över behandlingsplanen och eventu-
ellt revidera denna. Socialtjänsten har även ett ansvar för att informera den 
unge om konsekvenserna av ett fortsatt destruktivt beteende.

Omprövning av mellantvånget
Beslutet om insatserna ska omprövas sex månader från dagen för nämn-
dens beslut (22 § tredje stycket LVU). Därefter ska insatsen omprövas fort-
löpande inom sex månader från den föregående omprövningen. En utebli-
ven omprövning innebär inte att den förebyggande insatsen automatiskt 
upphör.

246 SOSFS 2006:12
247 Ändring i paragrafen träder i kraft den 1 januari 2007 (SFS 2006:896)
248 Prop. 1984/85:171 s. 24
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Insatsen ska även omprövas när den unge som har fyllt 15 år eller vård-
nadshavaren begärt detta.

En omprövning av de förebyggande insatserna innebär att nämnden 
fattar ett formellt beslut i frågan om fortsatt insats, vilket kan överklagas 
(41 § LVU).
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Vårdplan vid placeringar
När ett barn behöver placeras i ett annat hem än det egna ska en plan, en vård-
plan, upprättas för den vård som socialnämnden avser att anordna. Planen ska 
även ta upp åtgärder och insatser som andra huvudmän har ansvar för (11 kap. 
3 § SoL). En vårdplan ska upprättas både vid placeringar enligt socialtjänstla-
gen och LVU och vid placeringar såväl i familjehem som i HVB.

Utredningen och den övergripande vårdplanen är separata handlingar. Utred-
ningen redovisar barnets behov, vårdnadshavarens och nätverkets möjligheter 
att tillgodose dessa och vilka insatser som barnet bedöms behöva. Vårdplanen, 
som bygger på det insamlade materialet och den analys och bedömning som 
gjorts under utredningen, redovisar de övergripande målen för en placering.

Det är till innehållet i vårdplanen, inte till beslutsunderlaget, som vård-
nadshavaren och barnet, när han eller hon fyllt 15 år, ska ta ställning genom 
att lämna, eller inte lämna, sitt samtycke. Om samtycke lämnas till hela 
den planerade vården, kan placeringen göras med stöd av socialtjänstlagen. 
Det är därför viktigt att det klart framgår om det är vissa delar av planen 
som samtycke inte ges  till och varför. Om vårdnadshavaren eller den unge 
själv, då han eller hon fyllt 15 år, inte samtycker till hela den planerade 
vården, kan det bli aktuellt att ansöka om vård med stöd av LVU.

Det finns inga formella krav på hur samtycket ska vara utformat. Det 
innebär att även ett muntligt samtycke är giltigt. Av 11 kap. 5 § SoL följer 
att ett muntligt samtycke ska dokumenteras i barnets journal. Ett nekat 
samtycke behöver inte vara skriftligt. Av samma bestämmelse följer att det 
ska dokumenteras i barnets journal vem eller vilka som inte samtyckt då 
det är av avgörande betydelse för om LVU är tillämplig.

För vidare information om samtycke till behövlig vård, hänvisas till 
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:15) Tillämpningen av lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Syfte
För både barnet och vårdnadshavaren är det ett rättsäkerhetskrav att det 
oberoende av placeringsgrund upprättas en individuell övergripande vård-
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plan som på ett lättfattligt sätt beskriver målet m.m. med den vård som so-
cialtjänsten avser att anordna.249 Det finns annars en risk att det i efterhand 
kan uppkomma tvister om vad socialtjänsten erbjöd och vad vårdnadsha-
varen eller den unge samtyckte till.

En noggrant utformad vårdplan är ett viktigt dokument, dels för att un-
derlätta samarbete mellan socialtjänsten och barnet och dess vårdnads-
havare, dels som underlag för uppföljning. Vårdplanen bör kunna bidra 
till genomtänkta placeringar samt ett bättre underlag vid övervägande om 
fortsatt vård.250 Vårdplanen kan också skapa tydlighet när det gäller olika 
huvudmäns ansvar. Detta förutsätter samverkan med andra huvudmän vid 
utformningen av planen och samordning av nödvändiga insatser.

Det är socialnämnden som beslutar om vårdplanens innehåll. I vårdpla-
neringen är det dock viktigt att så långt som möjligt involvera barnets vård-
nadshavare och barnet, med hänsyn tagen till hans eller hennes ålder och 
mognad, och i förekommande fall andra närstående.251 För att den unge ska 
kunna göra ett välgrundat ställningstagande förutsätter detta att han eller 
hon fått relevant information om förslaget.

Vårdplanen behöver sedan kompletteras med en genomförandeplan som 
konkret beskriver hur insatserna ska genomföras.252 Begreppet genomför-
andeplan ska inte uppfattas som ytterligare en plan. Genomförandeplanen 
motsvarar de planer som lokalt kan ha andra benämningar, t.ex. behand-
lingsplan eller liknande, och som mer konkret beskriver hur en insats ska 
genomföras.

Vårdplanen som ett planerings och uppföljningssinstrument
Vårdplanen är ett planerings- och uppföljningsinstrument att konsultera och 
revidera under vårdtiden så att den kontinuerliga uppföljningen av vården 
blir en angelägenhet för alla inblandade.25� Vårdplanen, liksom genomför-
andeplanen, ligger till grund för de halvårsvisa uppföljningar av vården som 
ska göras enligt 6 kap. 8 § SoL och 13 § LVU.

Det är viktigt att vårdplanen är realistisk, att den följs upp och vid behov 
revideras under pågående placeringstid. Det är viktigt att ansvarig hand-
läggare i samråd med vårdnadshavaren, barnet eller den unge och vård-
givare tar ställning till eventuella ändringar i vårdplanen. Om vårdnads-

249 Prop. 2000/01:80 s. 104 f
250 Prop. 2000/01:80 s. 104
251 Prop. 2000/01:80 s. 106
252 Prop. 2000/01:80 s. 106 
25� Prop. 2000/01:80 s. 104 ff
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havarna, och i förekommande fall den unge, inte går med på föreslagna 
ändringar kan det, vid en placering enligt socialtjänstlagen, bli nödvändigt 
att ta ställning till om barnet måste omhändertas med stöd av LVU eller om 
placeringen kan upphöra.

Vårdplanens innehåll
I vårdplanen redovisas en sammanfattande bedömning av barnets eller den 
unges behov av en placering som den beskrivs i utredningen. Vad är det 
i barnets livssituation som måste förändras? Varför behöver en placering 
göras? Varför kan inte förändringsarbetet göras i barnets hem?

Vad en vårdplan ska innehålla regleras i 5 kap. 1 a § SoF. Ett grundläg-
gande krav är att det tydligt framgår vilken vård som socialtjänsten har för 
avsikt att anordna.254

Det är viktigt att målet med vården är så tydligt och konkret utformat 
att barn och vårdnadshavare kan förstå innebörden av förslaget. Målet bör 
även peka mot den förändring som placeringen ska leda till. Det kan t.ex. 
gälla att tillgodose barnets behov av grundläggande omvårdnad, att skapa 
en fungerande skolsituation eller hjälpa en ungdom att komma ifrån ett 
begynnande missbruk eller socialt nedbrytande beteende.

Det är inte alltid möjligt att redan vid beslutet, t.ex. vid en ansökan till 
länsrätten om vård med stöd av LVU, ange i vilket familjehem eller i vilket 
hem för vård eller boende som barnet ska placeras. Om socialtjänsten inte 
känner till var barnet ska placeras bör i stället vårdform anges t.ex. i famil-
jehem eller hem för vård eller boende.255 Om barnet först ska vara placerat 
i ett hem för vård eller boende, eller ett jourhem, och sedan i ett familjehem 
anges även detta.

När ett barn placeras i ett familjehem ska det i första hand övervägas om 
barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Vad som är 
bäst för barnet ska dock enligt 1 kap. 2 § alltid beaktas (6 kap. 5 § SoL). En 
sedvanlig utredning av det tilltänkta familjehemmet ska alltid göras.256

En vårdplan ska innehålla de åtgärder och andra insatser som andra hu-
vudmän har ansvar för (11 kap. 3 § SoL). Många av de barn som place-
ras utanför det egna hemmet har mångfacetterade behov där det krävs ett 
samarbete mellan olika myndigheter för att barnet ska få det samlade stöd 
och den hjälp det behöver. De behov av insatser av andra huvudmän som 
bedöms vara nödvändiga för barnet ska redovisas i vårdplanen. Det kan 

254 Prop. 2000/01:80 s. 106
255 SOSFS 1997:15 
256 1998/99:SoU6 s. 159 
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t.ex. handla om extra stödinsatser i skolan eller behandling inom barn- och 
ungdomspsykiatrin.257

Utöver det som står i 5 kap. 1 a § SoF bör258 det av vårdplanen också 
framgå vilka behov barnet har som ska tillgodoses av vården och vilka 
förutsättningar som måste vara uppfyllda för att vården ska kunna upp-
höra. Vid prövningen om vården ska kunna upphöra ska barnets aktuella 
behov kunna tillgodoses av föräldrarna. Det kan bl.a. gälla föräldrarnas 
förmåga att tillgodose barnets behov av trygghet. Ett barn som placerats i 
späd ålder kan ha helt andra behov när det flera år senare blir aktuellt med 
att eventuellt upphöra med placeringen. Det kan också exempelvis gälla att 
föräldrarna ska ha avhållit sig från missbruk en längre tid och ha en ordnad 
social situation. I fråga om ungdomar gäller bedömningen om det skadliga 
beteendet har upphört och denna förändring kan bedömas som stabil. Se 
vidare SOSFS 1997:15.

JO259 har uttalat att det inte är möjligt att i en vårdplan ange en specifik 
tid för hur länge vården ska fortgå. Däremot bör ett visst tidsperspektiv 
kunna anges, t.ex. om vården är avsedd att vara långvarig, pågå i flera år 
eller liknande.260 Det är också viktigt att uppmärksamma att barn har ett 
annat tidsperspektiv än vuxna.

Genomförandeplan vid placering
Det är den handläggande socialsekreteraren som i samråd med familjen, bar-
net och vårdgivare har ansvar för att det upprättas en genomförandeplan.

Upprätta en genomförandeplan
Socialtjänsten bör261 upprätta en genomförandeplan som beskriver hur en 
beslutad insats konkret ska genomföras. För att gemensamt komma fram 
till hur de beslutade insatserna ska genomföras är ett sätt att socialsekrete-
raren samlar de berörda till ett särskilt möte för att upprätta genomföran-
deplanen.262

Vid detta möte deltar vårdgivare, dvs. familjehemsföräldrar eller före-
trädare för institutionen, handläggaren, barnet eller den unge med hänsyn 
tagen till hans eller hennes ålder och mognad och vårdnadshavaren. Syftet 

257 Prop. 2000/01:80 s. 106
258 SOSFS 2006:12
259 JO 1992/93 s. 308
260 SOSFS 1997:15
261 SOSFS:2006:5 6 kap. 1 § AR och SOSFS 2006:12
262 Socialstyrelsen (2006) Grundbok. Barns behov i centrum (BBIC)
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med mötet är att konkretisera målen i vårdplanen och med utgångspunkt i 
denna upprätta genomförandeplanen.

Ett möte om genomförandeplanen hålls lämpligen när barnet eller den 
unge varit placerad några veckor.

Genomförandeplanens innehåll
Av planen bör26� det bl.a. framgå
•	 vilka mål som gäller för insatsen eller delar av den,
•	 när och hur insatsen eller delar av den ska genomföras,
•	 på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över planeringen,
•	 vilka personer som har deltagit planeringen,
•	 när planen fastställts, och
•	 när och hur planen ska följas upp.

Av planen bör264 det vidare framgå hur barnets olika behov ska tillgodoses 
när det gäller
•	 de specificerade insatser som ska genomföras av andra huvudmän, t.ex. 

hälso- och sjukvård, förskola och skola,
•	 de kontinuerliga kontakterna med handläggaren, och
•	 hur barnets kontakt med föräldrar, andra vårdnadshavare och andra för 

barnet viktiga personer ska kunna tillgodoses.

En genomförandeplan tydliggör ansvar och roller mellan vårdgivare, soci-
alsekreterare, barnet eller den unge, vårdnadshavaren samt i förekomman-
de fall andra huvudmän. Inte minst viktigt är det att ta till vara föräldrarnas 
resurser under vårdtiden. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att 
alla parter ska kunna bli delaktiga i vården. Socialtjänsten har här en viktig 
samordnarroll för att skapa denna samverkan.

Vilken kontakt barnet ska ha med föräldrar, andra vårdnadshavare och an-
dra för barnet viktiga personer och hur den ska utformas måste bedömas från 
fall till fall beroende på hur gammalt barnet är, orsaken till placeringen och 
barnets eller den unges egen inställning till kontakt. Umgänge bör anpassas 
till vad som är lämpligt för barnet eller den unge och utifrån hans eller hen-
nes behov. Beroende på bl.a. barnets ålder och placeringens varaktighet kan 
frekvensen av umgänge behöva variera över tid. En separat umgängesplan 
kan innehålla uppgifter om hur ofta, och var barnet eller den unge ska träffa 
föräldrar eller andra. Det är bara vid placeringar med stöd av LVU som um-

26� SOSFS 2006:5 6 kap. 1 § AR 
264 SOSFS 2006:12
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gänget kan inskränkas (13 § LVU), men det kan vara lämpligt att upprätta en 
umgängesplan även vid placeringar med stöd av socialtjänstlagen. Se vidare 
om umgänge vid LVU-vård i SOSFS 1997:15.

Lämna uppgifter till vårdgivare
Sekretessbestämmelser
Enligt huvudregeln gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift om en-
skilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas 
utan att den enskilde eller honom någon närstående lider men (7 kap. 4 § 
SekrL). Eftersom sekretess inom socialtjänsten med några få undantag inte 
gäller i förhållande till den enskilde själv kan han eller hon samtycka till 
att sekretessen helt eller delvis efterges (14 kap. 4 § första stycket SekrL). 
Samtycket kan vara muntligt eller skriftligt.

Sekretess gäller dock inte beslut om omhändertagande eller beslut om 
vård utan samtycke, dvs. beslut om vård enligt LVU (7 kap. 4 § första 
stycket SekrL). Det är endast själva beslutet med motivering som inte om-
fattas av sekretess. Övriga uppgifter i utredningen omfattas av samma se-
kretess som gäller generellt inom socialtjänsten.

Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner för hur uppgifter 
ska lämnas mellan den som fattar beslut om en insats och den som ansvarar 
för det praktiska genomförandet av en insats, i förekommande fall efter 
en prövning enligt bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100) och be-
stämmelserna om tystnadsplikt i SoL eller LSS.265 Se även Socialstyrelsens 
handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

Lämna uppgifter till vårdgivaren vid placering
Uppgifter till hem för vård eller boende
När socialnämnden ansöker om inskrivning i ett hem för vård eller boende 
som drivs av Statens institutionsstyrelse eller i ett annat hem för vård eller 
boende, ska nämnden foga sin utredning i ärendet till ansökan (3 kap. 12 § 
SoF). Om det finns beslut om omhändertagande eller vård med stöd av LVU, 
ska en kopia av eller annan underrättelse om det verkställbara beslutet fogas 
till ansökan (3 kap. 13 § SoF).

Uppgifter till familjehemsföräldrar
Sekretess hindrar inte att en sekretesskyddad uppgift lämnas ut, om det är 
nödvändigt för att socialtjänsten ska kunna fullgöra sin verksamhet (1 kap. 

265 SOSFS 2006:11 4 kap. 2 § 
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5 § SekrL). Paragrafen ska tillämpas restriktivt.266

Det är möjligt att med stöd av denna paragraf lämna ut nödvändiga upp-
gifter till familjehemsföräldrar för att de ska kunna genomföra den beslutade 
vården på ett bra sätt. Familjehemmet kan t.ex. få information om barnet, dess 
behov och föräldrarnas situation. Vanliga familjehemsföräldrar omfattas inte 
av sekretesslagens bestämmelser till skillnad från kontrakterade familjehem el-
ler jourhem. Familjehemsföräldrarna bör så långt som möjligt jämställas med 
vanliga föräldrar och ska kunna diskutera barnet med t.ex. skola och hälso- och 
sjukvård. Det är därför lämpligt att påpeka för familjehemsföräldrarna att de 
ska vara försiktiga med de uppgifter de får om barnet och dess familj och inte 
föra dem vidare i onödan.267 Eftersom familjehemsföräldrarna inte omfattas 
av sekretesslagens bestämmelser kan socialtjänsten inte skriva avtal med dem 
om att de förbinder sig att iaktta sekretess för uppgifter som rör barnets förhål-
lande. Ett sådant förfaringssätt kan medföra att familjehemsföräldrarna får den 
uppfattning att de omfattas av sekretesslagens bestämmelser.268

Om det blir fråga om att lämna ut mycket känsliga uppgifter om t.ex. 
barnets föräldrar finns en möjlighet att lämna ut dessa uppgifter med för-
behåll (14 kap. 9 § SekrL). Det innebär att familjehemsföräldrarna inte får 
föra dessa uppgifter vidare. Det bör observeras att ett sådant förbehåll alltid 
är knutet till vissa bestämda uppgifter.269 Det är myndigheten som ställer 
upp eventuella förbehåll vid utlämnande av sekretesskyddade uppgifter till 
en enskild person. Ett förbehåll kan bara uppställas när uppgiften i fråga 
lämnas ut. Det är alltså inte möjligt att uppställa ett ”generellt” förbehåll 
i den meningen att man begränsar mottagarens möjlighet att föra vidare 
uppgifter som han eller hon kommer att få i framtiden.270

Uppföljning av placeringar
Socialnämnden ska noga följa vården av de barn som är placerade. I det in-
går att bevaka att vården inte pågår längre än nödvändigt. Socialnämnden 
ska därför minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande 
behövs (6 kap. 8 § SoL och 13 § andra stycket LVU). Har den unge beretts 
vård med stöd av 3 § LVU ska nämnden inom sex månader från dagen från 
verkställigheten av vårdbeslutet pröva om vård med stöd av lagen ska upp-
höra (13 § tredje stycket LVU). I förarbetena har framhållits vikten av att 

266 Prop. 1979/80:2 Del A s. 465 och 494
267 JO 1986/87 s. 193
268 JO 1986/87 s. 193
269 JO 1986/87 s. 193
270 JO 1986/87 s. 193
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både frivilliga placeringar som tvångsplaceringar följs upp271 och oavsett 
om vården ges på en institution eller i ett familjehem.272 Även s.k. privata 
placeringar ska övervägas var sjätte månad.273

Socialnämnden ska enligt 5 kap. 1 b § SoF 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
4. samtal med vårdnadshavarna.

Uppföljningen ska omfatta den unges hälsa, utveckling, sociala beteende 
och skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående.

En uppföljning av placeringen bör274 göras med utgångspunkt i de syf-
ten och mål som finns beskrivna i bl.a. beslutsunderlaget och upprättade 
planer. Det system som utarbetats inom BBIC, se avsnittet Utreda enligt 
BBIC, kan även användas vid dessa uppföljningar.

Hur socialsekreterarens kontakt med barnet utformas får bestämmas av bar-
nets eller den unges ålder, hur placeringen utvecklas, hur länge placeringen 
varat och barnets behov av och önskemål om kontakt med denne. Det är viktigt 
att vara lyhörd för barnets önskemål. Att ha kontakt med barnet eller den unge 
innebär att träffa honom eller henne regelbundet. Kontakt kan därutöver upp-
rätthållas via brev eller telefon. Handläggaren bör275 ha personlig kontakt med 
barnet minst en gång i halvåret. Yngre barn kan behöva få en tätare kontakt 
därför att deras tidsperspektiv är kortare. I början av en placering kan kontak-
ten också behöva vara tätare för att underlätta övergången till den nya miljön.

Barnet eller den unge bör få tillfälle att träffa socialsekreteraren ensam, 
antingen vid socialsekreterarens besök i familjehemmet, på institutionen eller 
på socialkontoret. Mötet kan också äga rum på ett neutralt ställe. Det är viktigt 
att barnet får tillfälle att framföra sina synpunkter på hur han eller hon trivs 
och vad som är bra respektive dåligt och om barnet vill ändra på något.

Vårdgivarnas uppfattning om barnet är viktig. Har de uppställda målen i 
vården uppnåtts? På vilka områden kan barnet behöva fler eller ändrade in-
satser? Vilka framsteg har barnet gjort? Vårdgivarna har ofta regelbunden 
kontakt med barnets skola eller den unges yrkespraktik eller andra som kan 
lämna information om hur det går för barnet eller den unge.

Det är också viktigt att följa upp vårdnadshavarens syn på barnets situation 

271 Prop. 1989/90:28 s. 99
272 Prop. 1989/90:28 s. 129
273 Prop. 1989/90:28 s. 129
274 SOSFS 2006:12
275 SOSFS 2006:12
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i familjehemmet eller på institutionen. På vilket sätt deltar de i planeringen 
för barnet? Behöver umgängesfrekvensen ses över? Vilket stöd kan de be-
höva i sin föräldraroll för att bättre kunna hjälpa sitt barn eller sin tonåring.

En bedömning bör276 också ingå om det är möjligt att låta tvångsvården 
övergå till vård enligt socialtjänstlagen, om vården kan upphöra eller om 
en placering med stöd av socialtjänstlagen behöver övergå till vård enligt 
LVU. Se vidare SOSFS 1997:15.

Uppgifter från den som verkställer ett beslut
För att kunna fullgöra sitt ansvar att följa upp beslutade insatser som bl.a. 
anges i 5 kap. 1 b § SoF behöver den beslutande nämnden få uppgifter från 
den som verkställer insatserna. Om insatserna verkställs av en enskilt be-
driven verksamhet, t.ex. ett enskilt hem för vård eller boende, kan uppgif-
ter som behövs för uppföljningsansvaret erhållas från den verksamheten. 
Ett sådant utlämnande av uppgifter från verksamhetens sida kan inte anses 
som ett obehörigt röjande av tystnadsplikten.

Uppföljningsmöte
Ett konkret och systematiskt sätt att följa upp vården är att ha uppföljnings-
möten, ett arbetssätt som utarbetats inom BBIC-projektet.277

Syftet med mötena är att följa upp vården, kontrollera att beslutade insatser 
genomförts och eventuellt ge förslag på andra insatser. Uppföljningsmötet är 
barnets eller den unges forum. Mötet kan ledas av en oberoende ordförande, 
dvs. en person som inte är involverad i ärendet. Förutom att vara neutral behö-
ver denna person ha erfarenhet av arbete med barn och unga och vara insatt i 
socialtjänstens uppföljningsansvar vid placeringar. Att en neutral person ”gran-
skar” innehållet och resultatet av insatserna ger en kvalitetssäkring åt vården. 
Med hänsyn till kontinuiteten är det lämpligt, om det är möjligt, att samma per-
son ansvarar för uppföljningsmötena under den tid barnet eller den unge är pla-
cerad. Ordföranden sammanställer sedan resultatet av uppföljningsmötet i ett 
protokoll som kan bifogas övervägandet respektive omprövningen. Protokollet 
läggs i barnets personakt. Uppföljningsmöte hålls lämpligen inför de lagstad-
gade övervägandena och omprövningarna av vården, dvs. var sjätte månad.

Överväganden och omprövningar
Vården ska enligt 6 kap. 8 § och 13 § andra stycket LVU övervägas var sjätte 
månad och enligt 13 § tredje stycket LVU omprövas var sjätte månad.

276 SOSFS 1997:15
277 Socialstyrelsen (2006) Grundbok. Barns behov i centrum (BBIC)
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Ett övervägande skiljer sig i vissa avseenden från en omprövning. Ett övervägan-
de är en anmälan till nämnden hur vården bedrivs och hur barnets och föräldrarnas 
förhållanden utvecklat sig. Något formellt beslut i sak fattas inte vid överväganden 
och något beslut att överklaga finns inte. Att en gång i halvåret behöva underkastas 
en formell prövning kan enligt förarbetena278 för både barn, vårdnadshavare och fa-
miljehemsföräldrar skapa en oro och otrygghet som i sig kan motverka syftet med 
placeringen, nämligen att skapa trygga och stabila förhållanden för barnet.

Det är naturligtvis inte något som hindrar att barn och vårdnadshavare, som 
ett led i den öppenhet som bör prägla socialtjänstens arbete med barn och fa-
miljer, informeras om de överväganden som görs och vad som står i det skrift-
liga materialet.

En omprövning av vården innebär att ett förvaltningsrättsligt ärende upp-
står. Förvaltningslagens bestämmelser om utredning, kommunikation och be-
slut m.m. blir då tillämpliga.

Både överväganden och omprövningar ska dokumenteras i barnets jour-
nal (11 kap. 5 § SoL).

Närmare vägledning om när övervägandena eller omprövningarna ska gö-
ras, beräkning av sexmånaderstiden och dokumentation m.m. finns i SOSFS 
1997:15.

Överflyttning av vårdnaden
En överflyttning av vårdnaden kan bl.a. bli aktuell om en förälder vid utövandet 
av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i 
övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för bar-
nets hälsa eller utveckling (6 kap. 7 § FB). Enligt förarbetena torde en överflytt-
ning på denna grund i de flesta fall bara bli aktuell när ett barn har omhändertagits 
med stöd av LVU. Först när en återförening inte kan komma till stånd trots lång-
variga och omfattande insatser från socialnämndens sida kan det bli nödvändigt 
att begära en överflyttning av vårdnaden med stöd av 6 kap. 7 § FB.279

I de fall barnet har rotat sig i familjehemmet kan det bli aktuellt att flytta 
över vårdnaden till familjehemsföräldrarna (6 kap. 8 § FB). När ett barn 
varit placerat i samma familjehem under tre år ska nämnden särskilt över-
väga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 
6 kap. 8 § föräldrabalken (6 kap. 8 § SoL och 13 § fjärde stycket LVU).

Se vidare Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens ansvar vid be-
hov av ny vårdnadshavare och handbok Om barnet behöver ny vårdnadsha-
vare som båda publiceras hösten 2006.

278 Prop. 1989/90:28 s. 76
279 Prop. 1989/90:28 s. 92
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För mer information om regler för journalföring, dokumentation, diariefö-
ring, aktinsyn, utlämnande av handlingar, förvaring av akter, och gallring 
m.m., hänvisas till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 
2006:5 om dokumentation vid handläggningen av insatser enligt SoL, LVU, 
LVM och LSS och handboken Handläggning och dokumentation inom soci-
altjänsten.

Dokumentationens syfte
För att socialtjänsten ska kunna förbättras och utvecklas och för att det 
ska gå att systematiskt undersöka om arbetet bedrivs på föreskrivet sätt är 
det en grundläggande förutsättning att verksamheten dokumenteras på ett 
tillfredsställande sätt.280 Att insatserna dokumenteras och följs upp är också 
en förutsättning för att socialtjänsten systematiskt ska kunna undersöka om 
de leder till resultat som innebär förbättringar för den enskilde.

Parter, ny handläggare hos socialtjänsten och tillsynsmyndigheter ska 
genom dokumentationen kunna följa ärendets gång, vad som medfört att 
olika åtgärder vidtagits under handläggningen och vilka slutsatser utred-
ningen lett till.

Att dokumentationen görs på ett korrekt sätt är också en rättssäkerhets-
garanti för den enskilde.

För att socialtjänsten ska kunna följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra 
sin egen verksamhet krävs också dokumentation. Den behövs vidare för 
framställning av statistik och som underlag för forskning inom socialtjän-
stområdet.

Ledningssystemet ska281 bl.a. säkerställa att det finns rutiner för
1. handläggning och dokumentation av ett ärende,
2. dokumentation av genomförande av en beslutad insats.

280 Prop. 1996/97:124 s. 149
281 SOSFS 2006:11 4 kap. 2 §
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Skyldighet att dokumentera
Handläggningen av ärenden som rör enskilda samt genomförande av be-
slut om stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras. Med hand-
läggning av ett ärende avses alla åtgärder från det att ett ärende inleds till 
dess att det avslutas genom ett beslut. Dokumentationen ska utvisa beslut 
och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och hän-
delser av betydelse. Skyldigheten att dokumentera gäller i tillämpliga delar 
i enskild verksamhet som står under länsstyrelsens tillsyn (11 kap. 5 § SoL 
och 7 kap. 3 § SoL).

Dokumentationsskyldigheten är knuten till att det finns ett beslut som 
ger den enskilde rätt till en individuellt behovsprövad insats.282 Det innebär 
att kravet på dokumentation kan skilja sig åt inom en verksamhet som er-
bjuder sina tjänster både utan utredning och beslut och efter ett individuellt 
behovsprövat biståndsbeslut. Skyldighet att dokumentera gäller bara för 
de senare.

Socialnämnden ska i vissa fall avge yttranden till andra myndigheter 
som t.ex. åklagare eller domstol. Ett sådant yttrande handläggs på samma 
sätt som andra utredningar inom socialtjänsten som rör enskilda och ska 
liksom andra utredningar dokumenteras.28�

När ett ärende gäller myndighetsutövning mot enskild ska all informa-
tion som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som 
kan ha betydelse för socialtjänstens ställningstagande dokumenteras, oav-
sett varifrån uppgifterna kommer (15 § förvaltningslagen (1986:223), FL). 
Skyldigheten att dokumentera muntliga uppgifter gäller inte bara uppgifter 
från parter utan även från andra. Detta gäller t.ex. information som soci-
altjänsten hämtat in från en referensperson eller uppgifter som på något 
annat sätt lämnats till socialtjänsten. Uppgifter som redan finns i handling-
arna behöver inte antecknas på nytt och anteckningsskyldigheten innebär 
inte något krav på ordagrant återgivande.284

Handlingar som rör ett barn bör hållas samman i barnets personakt.285

Undantag från dokumentationsskyldigheten
Socialtjänsten har ingen skyldighet att dokumentera rådgivning i olika 
frågor, t.ex. ekonomisk rådgivning, familjerådgivning, rådgivning i miss-

282 Prop. 1996/97:124 s. 152
28� Prop. 1996/97:124 s. 152
284 Prop. 1985/86:80 s. 66
285 SOSFS 2006:5 4 kap. 6 § AR
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bruksfrågor eller vid sådana öppna insatser, som ges som service utan ut-
redning och beslut.

För statistiska ändamål och för att kunna följa upp sin egen verksam-
het kan socialtjänsten dock avidentifierat dokumentera sin rådgivning, hur 
mycket tid som den ägnat åt denna service, till vilka grupper den riktats och, 
om möjligt, vilket resultat som verksamheten medfört för den enskilde.

Under den s.k. förhandsbedömningen finns ingen dokumentationsskyl-
dighet enligt 11 kap. 5 § SoL. Se avsnittet Förhandsbedömning. Ett ställ-
ningstagande att inte inleda en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL ska dock 
dokumenteras. Av dokumentationen ska286 det framgå att en utredning inte 
inleds, datum (år, månad, dag) för ställningstagandet, en motivering till 
ställningstagandet och namn och befattning på den person som gjort ställ-
ningstagandet.

Vem svarar för dokumentationen?
Den ansvariga handläggaren har att se till att bestämmelserna om doku-
mentation följs. Den enskilde kan inte bestämma vad som ska dokumen-
teras.

Informera berörda om de anteckningar som förs
Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra 
anteckningar som förs om honom eller henne (11 kap. 6 § SoL).

Det är en rättssäkerhetsgaranti att den som ärendet rör får insyn i de 
anteckningar som förs om honom eller henne. Rätten till insyn är också 
viktig för förtroendet i relationen till socialtjänsten, något som inte minst 
gäller barn. Socialtjänsten har här ett ansvar att barnet får fortlöpande in-
formation eftersom man inte alltid kan utgå från att föräldrarna informerar 
barnet. För att ytterligare understryka vikten av att den enskilde informeras 
om vad som dokumenteras ska det antecknas när barnet eller vårdnadsha-
varen anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig (11 kap. 6 § 
SoL). Av dokumentationen ska klart framgå i vilka avseenden de har en 
avvikande uppfattning om vad som sagts eller noterats.287

286 SOSFS 2006:5 3 kap 1 §
287 Prop. 1996/97:124 s. 154
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Hur ska dokumentationen utformas?
Handlingar som upprättas inom socialtjänsten och som rör enskilda ska288 
innehålla tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga uppgifter och vara väl 
strukturerade och tydligt utformade.

Dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet 
(11 kap. 6 § SoL). Handlingar som upprättas inom socialtjänsten och som 
rör enskilda får289 inte innehålla ovidkommande värdeomdömen av allmänt 
nedsättande eller kränkande karaktär. Handläggaren bör vara återhållsam 
med uppgifter om den enskildes privatliv om uppgifterna inte är nödvän-
diga för bedömningen av ärendet.290

En personakt kan innehålla såväl handlingar som kommit in utifrån och 
sådana som upprättats inom socialtjänsten. När det gäller handlingar som 
kommer från andra myndigheter eller personer utifrån går det naturligtvis 
inte att bestämma hur de ska se ut. Även en sådan handling ska ändå själv-
klart läggas in i akten.291

Det är väsentligt att dokumentationen är både saklig och objektiv. Ibland 
kan det vara nödvändigt att dokumentera värderingar om enskilda. Vad som är 
integritetskränkande kan uppfattas olika av olika personer. Vissa uppgifter som 
antecknas kan av den enskilde uppfattas som nedsättande eller kränkande, som 
t.ex. att en förälder vid ett hembesök uppträtt berusat och luktat alkohol eller 
att en förälder verkat ha svårigheter att ta till sig given information. Det går 
inte att kräva att uppgifter som skulle kunna uppfattas som kränkande aldrig 
ska få förekomma i dokumentationen.292 Uppgifterna kan vara befogade i det 
enskilda ärendet även om de inte uppfattas så av den enskilde. Ett krav för att 
värderande omdömen etc. ska få förekomma bör vara att de grundas på kor-
rekta uppgifter och att de verkligen har betydelse för saken.29�

Uppgifter om utomstående person bör undvikas så långt som möjligt. 
Det ligger i sakens natur att stor försiktighet ska iakttas när det gäller upp-
gifter om andra personer än de som är aktuella i ärendet.294 En god vård 
och behandling kan emellertid förutsätta att barnets situation ses i sitt sam-
manhang, vilket gör det ofrånkomligt att även beröra anhöriga eller andra 
närstående, som t.ex. en förälder som inte har del i vårdnaden eller sambo 
till en förälder.

288 SOSFS 2006:5 4 kap. 1 §
289 SOSFS 2006:5 4 kap. 4 §
290 Prop. 1996/97:124 s. 182
291 Prop. 1996/97:124 s. 182
292 Prop. 1979/80:1 del A s. 402
29� Prop. 1996/97:124 s. 153
294 Prop. 1996/97:124 s. 153
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Dokumentation under utredning
Handläggningen av ett ärende ska295 dokumenteras fortlöpande.

Av en handling som upprättas inom socialtjänsten och som rör en en-
skild ska296 det framgå
1. varifrån uppgifterna i handlingen kommer,
2. vad som är faktiska omständigheter och vad som är bedömningar, och
3. namn och befattning eller titel på person som upprättat handlingen samt 

när (år, månad och dag) det gjordes.

Bara de uppgifter som har betydelse i det enskilda fallet behöver doku-
menteras.297 I allmänhet kan inte allt som sägs eller diskuteras vid ett möte 
skrivas ner. Oftast räcker det med en sammanfattning av vad som sagts och 
vad man eventuellt kommit överens om.

Handläggningen av ett ärende bör298 dokumenteras i en journal. Hand-
lingar som rör ett barn bör299 hållas samman i barnets personakt.

Av journalen bör�00 det bl.a. framgå
– vad ärendet gäller,
– när och hur ett ärende har uppkommit,
– när en handling kommit in eller upprättats,
– när och på vilket sätt kontakter har förekommit med barnet och andra 

som har lämnat uppgifter i ärendet,
– hur barnperspektivet har beaktats,
– när och hur kommuniceringen enligt 17 § förvaltningslagen har fullgjorts 

samt vad som kommunicerats,
– när ärendet har avgjorts genom ett beslut av nämnden,
– när och på vilket sätt parterna har underrättats om beslutet,
– om beslutet har överklagats samt när förvaltningsdomstol har avgjort 

målet,
– om beslutet har rättats eller omprövats,
– när och på vilket sätt beslutet har verkställts,

295 SOSFS 2006:5 5 kap. 1 § 
296 SOSFS 2006:5 4 kap. 1 och 2 §§
297 Prop. 1996/97:124 s. 181
298 SOSFS 2006:5 5 kap. 1 § AR
299 SOSFS 2006:5 4 kap. 6 § AR
�00 SOSFS 2006:5 5 kap. 1 § AR
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– när och på vilket sätt en förvaltningsdomstols avgörande har verkställts, 
och

– om det finns skäl, och i så fall vilka, som medfört att ett beslut av nämn-
den eller förvaltningsdomstols avgörande inte har verkställts.

Om följande uppgifter inte dokumenteras på annat sätt i personakten, bör 
det av journalen bl.a. framgå
– om ställföreträdare, ombud eller biträde har medverkat,
– om stödperson har varit med på t.ex. ett möte eller ett nämndsamman-

träde,
– om tolk har anlitats,
– om systematiska bedömningsinstrument har använts och i så fall vilka,
– om det har upprättats någon form av plan för insatser för barnet,
– vad som har kommit fram vid kontakter med barnet och andra som läm-

nat uppgifter i ärendet,
– om barnet eller vårdnadshavaren anser att någon uppgift i dokumenta-

tionen är oriktig,
– vad som har förts fram i samband med kommuniceringen enligt 17 § för-

valtningslagen, och
– när och hur barnet eller vårdnadshavaren enligt 21 § förvaltningslagen 

har informerats om möjligheten att överklaga nämndens beslut.

Löpande journalanteckningar
Handläggningen av ett ärende ska�01 dokumenteras fortlöpande. Alla uppgif-
ter som kan vara av betydelse för handläggningen av ett ärende eller genom-
förande av en insats bör�02 utan oskäligt dröjsmål dokumenteras och föras till 
personakten. Dokumentationen ska göras löpande för att det ska vara möjligt 
att följa ärendet och vid varje tidpunkt kunna se vad som framkommit i ut-
redningen, vilka åtgärder som vidtagits och vad som planerats. Dokumenta-
tionen måste också vara så omfattande att en ny handläggare vid behov kan 
ta över och slutföra utredningen på ett tillfredsställande sätt.�0�

Många gånger förs anteckningar på lösa minneslappar vid t.ex. samtal 
med dem som ärendet rör, med olika personer som kan lämna uppgifter i 
ärendet eller vid hembesök. Det finns inget som hindrar ett sådant förfa-

�01 SOSFS 2006:5 5 kap. 1 § 
�02 SOSFS 2006:5 4 kap. 6 § AR
�0� JO dnr 2139-1992
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ringssätt. Anteckningar på lösa lappar är dock bara ett tillfälligt stöd för 
minnet. Det som är relevant för ärendet från dessa anteckningar förs sedan 
löpande in i journalen och därefter kan minnesanteckningarna förstöras.

JO�04 har i ett antal avgöranden betonat vikten av att de uppgifter som 
förts på minneslappar snarast tillförs akten. Enligt JO måste det dock i 
praktiken finnas en viss tidsmarginal för att föra in uppgifterna. JO�05 har 
även uttalat att det inte räcker med att de uppgifter som hämtats in under en 
utredning sammanställs först när utredningen är slutförd.

En extern uppdragstagare, se avsnittet Uppdragstagare, som anlitats av 
socialtjänsten omfattas av samma dokumentationsskyldighet som social-
nämndens egen personal. Socialtjänsten har ansvar för att ge uppdragsta-
garen instruktioner om hur han eller hon ska fullgöra dokumentationsskyl-
digheten och se till att dokumentationen utförs på ett korrekt sätt.�06

Dokumentation av familjehemsutredning
Socialstyrelsen behandlar i denna handbok inte vad en familjehemsutred-
ning ska innehålla. Det är ändå angeläget att påpeka att en utredning av ett 
tilltänkt familjehem görs noggrant, eftersom en ofullständig utredning kan 
få allvarliga konsekvenser för det barn som senare placeras i hemmet. Lik-
som i andra utredningar ska det som har betydelse för ärendets avgörande 
dokumenteras (11 kap. 5 § SoL) och familjehemsföräldrar har rätt att ta del 
av vad som finns antecknat om dem (11 kap 6 § SoL).

Neutrala uppgifter som namn och adress, födelsedatum, familjesam-
mansättning m.m. rörande personer som anmält sitt intresse att bli familje-
hemsföräldrar, kan förvaras i en pärm eller på annat lämpligt sätt.

Den fullständiga familjehemsutredningen och handlingar som rör familje-
hemmet, t.ex. avtal om ersättning, förvaras i en särskild akt för familjehem-
met och inte tillsammans med handlingar som rör det placerade barnet. Upp-
gifter i familjehemmets akt omfattas av socialtjänstsekretess enligt 7 kap. 4 § 
SoL. Det gäller bl.a. uppgift om vad familjehemmet får i ersättning.307

Socialtjänsten kan använda sig av s.k. djupintervjuer enligt Kälvestens-
metoden vid utredningen av de tilltänkta familjehemsföräldrarna. Anteck-
ningar från sådana intervjuer är arbetsmaterial. Det som framgår av djup-
intervjun och som har betydelse dokumenteras i familjehemsutredningen. 

�04 JO 1991/92 s. 409, JO dnr 2139-1992, JO dnr 249-1999, JO dnr 1518-1999, dnr 2967-1999 och 
JO dnr 3832-2004

�05 JO dnr 3832-2004
�06 JO dnr 2788-2003 och JO dnr 5080-2004
307 RÅ 1990 not. 481
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När socialsekreterare och tilltänkta familjehemsföräldrar gått igenom in-
tervjuerna ska anteckningarna omedelbart förstöras. De ska inte kommu-
niceras med någon annan och lämnas inte till familjehemsföräldrarna. På 
motsvarande sätt behandlas en utredning som görs enligt PRIDE-metoden. 
Oavsett vilken metod som använts överlämnas en skriftlig sammanställ-
ning av intervjun till den utredda familjen.

Som underlag för socialnämndens beslut om placering ska det finnas en 
sammanfattande beskrivning av familjehemmet och dess resurser och var-
för hemmet bedöms lämpligt att ta emot det aktuella barnet. Detta underlag 
kommuniceras med barnet om han eller hon fyllt 15 år och vårdnadshava-
ren. Även yngre barn än 15 år kan med hänsyn tagen till hans eller hennes 
ålder och mognad informeras om utredningen av familjehemmet.

Dokumentation under genomförandet av insatser
Av 11 kap. 5 § första stycket första meningen SoL framgår att genomföran-
de av beslut om stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras. Det 
innebär att under genomförandet ska de individuellt behovsprövade stöd- 
vård- och behandlingsinsatserna dokumenteras, både öppna insatser och 
placering utanför hemmet. Genomförandet av ett beslut om en insats ska�08 
dokumenteras fortlöpande och bör�09 dokumenteras i barnets journal.

Motsvarande bestämmelser om löpande journalanteckningar som gäller 
under en utredning gäller för de anteckningar som förs under genomföran-
det av en insats. Se avsnittet Löpande journalanteckningar.

När det gäller enskild verksamhet som bedrivs med stöd av socialtjänst-
lagen är dokumentationsskyldigheten begränsad till verksamhet som står 
under länsstyrelsens tillsyn (7 kap. 3 § SoL). Denna tillsyn omfattar endast 
yrkesmässigt bedriven verksamhet. Av detta följer att ”vanliga” familje-
hem eller kontaktpersoner inte omfattas av dokumentationsskyldigheten.

Se vidare om dokumentation i samband med genomförande av insatser 
i Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom social-
tjänsten.

Var ska insatsen dokumenteras vid genomförandet  
av öppna insatser?
I de allra flesta fall är det samma socialnämnd som beslutar om en insats 
och som svarar för det praktiska genomförandet. Den som har ansvar för 

�08 SOSFS 2006:5 6 kap. 2 § 
�09 SOSFS 2006:5 6 kap. 2 § AR
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ärendet hos den beslutade nämnden har också ansvar för att följa upp att 
insatsen fortlöper som planerat eller om insatsen behöver förändras. Det 
innebär att dokumentationen i den personakt som upprättas under hand-
läggningen inte upphör, utan fortsätter så länge insatsen pågår. Att genom-
förandet av insatsen också dokumenteras där den utförs gör ingen skillnad 
i detta avseende.

Av praktiska skäl bör dokumentationen av genomförandet av beslutade 
insatser göras så nära barnet eller den unge som möjligt. Det är därför na-
turligt att biståndsprövade öppna insatsen dokumenteras i den verksamhet 
där den genomförs.

Vad ska dokumenteras?
Alla händelser som inträffar under genomförandet av en beslutad insats be-
höver inte dokumenteras utan endast händelser som har betydelse för ge-
nomförandet av insatsen. Av dokumentationen bör�10 det bl.a. framgå uppgif-
ter som kommer fram vid kontakter med barnet eller vårdnadshavaren, den 
som praktiskt genomför insatsen och andra, t.ex. anhöriga och myndigheter. 
När det gäller dokumentationen är det viktigt att den inte bara visar vad som 
faktiskt görs utan även hur situationen för barnet utvecklas och om utveck-
lingen går mot de mål som satts upp för insatsen. Det är en fördel om doku-
mentationen så långt som möjligt görs systematiskt och strukturerat för att 
förbereda och underlätta en uppföljning. I journalen bör det även framgå när 
och av vilka skäl en insats har avslutats.�11

Vid placering utanför det egna hemmet
Vid placering i familjehem
När det gäller barn som är placerade i familjehem, är det den socialsekrete-
rare eller den familjehemssekreterare med ansvar för uppföljning av place-
ringen som också svarar för att barnets personakt tillförs uppgifter så länge 
placeringen pågår. Det som bör�12 framgå av dokumentationen är bl.a. vad 
som kommit fram av betydelse vid kontakter med barnet eller andra som 
lämnat uppgifter i samband med genomförandet. Särskilt viktigt är att det 
framgår vilka kontakter handläggaren haft med barnet, vad barnet lämnat 
för information och om barnet fått tillfälle att prata ensam med handlägga-
ren (5 kap. 1 b § SoF). Det kan också gälla när och hur kontakten med fa-
miljehemmet ägt rum – vid personliga besök eller telefonsamtal – och vad 

�10 SOSFS 2006:5 6 kap. 2 § AR
�11 SOSFS 2006:5 6 kap. 3 § AR
�12 SOSFS 2006:5 6 kap. 2 § AR
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familjehemsföräldrarna berättat om barnet. Likaså bör det framgå vad som 
kommit fram i samtal med vårdnadshavare, skola, hälso- och sjukvård eller 
andra. Syftet med dokumentationen är bl.a. att kunna följa upp placeringen 
på ett bra sätt och tjäna som underlag till nämndens halvårsvisa övervägan-
den och omprövningar.

Familjehemmets anteckningar
”Vanliga” familjehem omfattas inte av dokumentationsskyldigheten. Familje-
hemsföräldrar för ibland ändå egna anteckningar om barnets dagliga vård 
i hemmet. Dessa anteckningar är ett arbetsmaterial för familjehemsföräl-
drarna och kan ligga till grund för familjehemmets diskussioner med an-
svarig handläggare. Dessa anteckningar behöver inte sparas och kan för-
störas när de inte längre behövs, senast när barnet lämnar hemmet. Om 
anteckningarna lämnas till socialnämnden och läggs i barnets personakt 
blir de allmänna handlingar och omfattas av vanliga sekretess- och gall-
ringsbestämmelser.

Vid placering på hem för vård eller boende
När det gäller journalföring m.m. vid placeringar på hem för vård eller bo-
ende, hänvisas till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2003:20) om hem för vård eller boende.

Rättelse i journal
Anteckningar om vad en part anser vara en felaktig uppgift i journalerna 
ska inte förväxlas med en rättelse av det som dokumenterats. Ett journal-
blad i en personakt är en allmän handling och får inte ändras hur som helst. 
En rättelse i en allmän handling ska göras på sådant sätt som ändå gör det 
möjligt att läsa den tidigare texten. Det som antecknats får inte göras oläs-
ligt, förstöras eller tas bort även om den enskilde anser att det som står där 
är fel. Med hänsyn till handläggarnas ansvar är det viktigt att eventuellt fel-
aktiga uppgifter kan återfinnas, men att de också förses med en anteckning 
om att de är felaktiga. Av handlingen ska det framgå vem som har gjort 
rättelsen och när den gjordes.�1�

Diarieföring
En skriftlig ansökan eller en anmälan som kommit in till nämnden är en 
allmän handling och ska som huvudregel registreras utan dröjsmål, om det 

�1� SOSFS 2006:5 4 kap. 2 §
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inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för myndighetens verksam-
het (15 kap. 1 § första stycket SekrL).

Enligt JO�14 ligger det i sakens natur att registrering av en allmän handling 
ska ske så snart det är praktiskt möjligt, men någon tidsram är inte definierad 
i förarbetena. För en handling som kommer in till en myndighet med post 
ligger det närmast till hands att registreringen följer i omedelbar anslutning 
till själva postöppningen. För en handling som kommer till myndigheten på 
något annat sätt är det önskvärt att diarieföring sker fortlöpande. Under alla 
omständigheter skall registrering ske senast påföljande arbetsdag.

Handlingar som hör till enskildas personakt
Socialnämnden är med stöd av särskilt förordnande i 15 kap. 1 § första stycket 
SekrL undantagen från registreringsskyldigheten när det gäller handlingar som 
hör till någons personakt (5 § sekretessförordningen). Med personakt avses en 
akt som innehåller handlingar om en eller flera personer som är eller har varit 
aktuella för utredning eller insats inom socialtjänsten.�15 En ansökan om bistånd 
eller en begäran om yttrande från en annan myndighet, t.ex. en domstol, leder 
alltid till att ett ärende uppkommer. Om det redan finns en personakt kan ansö-
kan eller begäran om yttrande läggas i denna. Annars läggs en personakt upp.

Många handlingar som kommer till socialnämnden rör personer som redan 
har en personakt. Om en inkommen handling eller muntliga uppgifter som do-
kumenteras inte leder till att en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inleds, och det 
redan finns en personakt på personen ifråga, kan handlingen läggas i akten.�16

Förvaring av handlingar som inte tillhör något ärende
Om socialnämnden efter en förhandsbedömning gjort ett ställningstagande 
att inte inleda utredning och någon personakt inte finns upplagd, ska hand-
lingen registreras (diarieföras) och sättas in i en pärm för handlingar som inte 
föranlett något ärende hos nämnden eller motsvarande.317 Handlingarna i en 
sådan pärm får inte bilda något personregister och ska därför sättas in i krono-
logisk ordning. På den inkomna handlingen eller annan handling som initierat 
förhandsbedömningen dokumenteras att en utredning inte inleds, datum (år, 
månad, dag) för ställningstagandet, en motivering till ställningstagandet och 
namn och befattning på den person som gjort ställningstagandet.�18 När anmä-

�14 JO 2004/05 s. 391
�15 SOSFS 2006:5 2 kap. 1 § AR
�16 JO 2004/05 s. 391
317 JO 2004/05 s. 391
�18 SOSFS 2006:5 3 kap. 1 §
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lan sätts in i en sådan pärm ska den ovillkorligt diarieföras, om sekretess före-
ligger för handlingen. En registrering (diarieföring) av dessa handlingar görs 
vanligen genom att det på ett försättsblad i pärmen antecknas diarienummer 
och datum för när anmälan eller handlingen inkom, från vem, datum för beslut 
att inte inleda utredning och signatur på den som fattat beslutet.

Gallring
Gallring innebär att handlingar ska förstöras en viss tid efter det att kontak-
ten med socialnämnden avslutats. Anteckningar och andra uppgifter i en 
personakt hos socialnämnden ska som huvudregel gallras fem år efter det 
att sista anteckningen gjordes i akten (12 kap. 1 § SoL).

Undantag från gallring
Alla personakter ska dock inte gallras. Enligt 12 kap. 2 § första stycket 3 
SoL får bl.a. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att 
ett barn har placerats utanför det egna hemmet inte gallras.

Avsikten med att undanta dessa handlingar är att barnet ska ha möjlig-
heter att senare i livet kunna gå tillbaka och se varför han eller hon var pla-
cerad och se hur förhållandena varit under placeringen. Se även avsnittet 
Rätt till insyn egen akt efter avslutat ärende.

En del handlingar ska enligt 12 kap. 2 § tredje stycket SoL också un-
dantas från gallring av hänsyn till forskningens behov i ett representativt 
urval av kommuner och i övriga kommuner beträffande ett representativt 
urval av personer. Undantagen som ska göras med hänsyn till forskningens 
behov finns angivna i 7 kap. 2 § SoF.

Handlingar i pärm som inte tillhör något ärende
Handlingar som inte tillförs en personakt utan sätts in i en särskild pärm i 
kronologisk ordning, omfattas inte av gallringsbestämmelserna i 12 kap. 1 § 
SoL. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka arkivregler som gäl-
ler för sådana handlingar (16 § arkivlagen). Enligt Riksarkivets allmänna råd 
bör sådana handlingar gallras efter 5 år.�19

Familjehemsakter
De handlingar som rör familjehemmet ska förvaras i en särskild akt för fa-
miljehemmet. Familjehemsakter gallras enligt huvudregeln, dvs. fem år efter 
senaste anteckningen. Vid gallring av ett familjehems akt är det viktigt att 

�19 RA-FS 2002:3
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vara observant på att eventuella uppgifter som rör barnet förs över till bar-
nets akt, så att denna information inte går förlorad. I familjehemsakten kan 
läggas familjehemsutredningen, avtal med familjehemmet, dokumentation 
av samtal med familjehemsföräldrar som inte avser det placerade barnet 
m.m. Uppgifter om personerna i familjehemmet omfattas av sekretessen i 
7 kap. 4 § SekrL.
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11. Kommunicering och företräde 
inför nämnd

Kommunicering behandlas utförligare i Socialstyrelsens handbok Doku-
mentation och handläggning inom socialtjänsten.

Vad innebär skyldigheten att kommunicera?
Innan ett ärende som gäller myndighetsutövning mot en enskild avgörs, 
ska den som är sökande, klagande eller annan part enligt 17 § FL ha
•	 underrättats om utredningsmaterialet, och
•	 fått tillfälle att yttra sig över det.

Denna skyldighet gäller även yttranden till en annan myndighet, t.ex. ansö-
kan till länsrätt om vård enligt LVU eller yttrande till åklagare eller dom-
stol när det gäller unga lagöverträdare (11 kap. 8 § tredje stycket SoL).

Ur rättsäkerhetssynpunkt är det viktigt att parterna får del av, och får ta 
ställning till, de uppgifter som ligger till grund för ett beslut. Parterna får på 
detta sätt tillfälle att komplettera och kontrollera utredningen och har därmed 
också större möjligheter att ta tillvara sin rätt. Detta gäller inte minst barn. 
Myndigheten får samtidigt möjlighet till ett bättre beslutsunderlag.

Vad ska kommuniceras?
Skyldigheten att kommunicera gäller allt utredningsmaterial i ett ärende som 
har betydelse för ärendets avgörande. Det gäller både skrivna och muntliga 
uppgifter som kommit in till nämnden från andra än den ärendet rör. Munt-
liga uppgifter som kommer in till nämnden ska enligt 11 kap. 5 § SoL och 
15 § FL antecknas.�20

Om det t.ex. vid ett nämndssammanträde framkommer nya uppgifter – 
och parten eller parterna inte är närvarande – måste nämnden ta ställning 
till om de nya uppgifterna ska kommuniceras eller inte. Om uppgifterna 
kan ha betydelse för ärendets avgörande ska parten eller parterna ges till-
fälle att yttra sig före avgörandet. Ärendet får i sådana fall bordläggas. I 
de fall de nytillkomna uppgifterna däremot saknar avgörande betydelse, 

�20 JO 1992/93 s. 489



1�1

Kommunicering och företräde inför nämnd 11

behöver de inte kommuniceras. Även uppgifter som nämnden fått efter det 
att kommunicering gjorts, men innan beslut fattats i ärendet, omfattas av 
skyldigheten att kommunicera.

Skyldigheten att kommunicera gäller utredningsmaterialet och omfattar inte 
nämndens bedömning eller förslag till beslut.�21 Förvaltningslagen reglerar en-
dast miniminivån för vad som ska kommuniceras varför det inte finns något 
som hindrar att även nämndens bedömning eller förslag till beslut kommuni-
ceras. I regel görs detta också.

Undantag från skyldigheten att kommunicera
Det finns vissa undantag från kommuniceringsskyldigheten (17 § första 
stycket andra meningen FL). De undantag som gäller är bl.a. beslut som 
inte går parten emot, dvs. gynnande beslut, om uppgiften saknar betydelse, 
eller om avgörandet inte kan uppskjutas.

När det gäller utredningar om barn och unga torde förutsättningarna för 
att underlåta kommunicering vara begränsade. Även om vårdnadshavaren 
eller barnet fått det han eller hon ansökt om, t.ex. en kontaktfamilj, har en 
utredning gjorts och uppgifter kan ha hämtats in från utomstående. Även 
om alla är överens om förslaget till beslut, kan det finnas uppgifter i en 
utredning som den berörda kan tycka är felaktiga och som kan behöva 
korrigeras.�22

Ett brådskande beslut kan t.ex. vara när det gäller ett omedelbart omhän-
dertagande enligt 6 § LVU. Beslutet måste kommuniceras i efterhand. Un-
dantaget är uttryckligen begränsat till fall då tidsmarginalen är för knapp 
att medge kommunicering. Det går alltså inte att hänvisa till myndighetens 
arbetsbörda eller liknande.

Formen för kommunicering
Huvudregeln för kommunicering innebär att det i princip krävs att parten 
får del av utredningsmaterialet.�2� Det räcker inte med att de berörda fått 
besked om att utredningen är färdig och finns att läsa hos socialtjänsten.

På vilket sätt en myndighet fullgör sin skyldighet att kommunicera ut-
redningsmaterialet är inte reglerat i förvaltningslagen utan har överlämnats 
till myndigheten själv att bestämma (17 § andra stycket FL). Underrät-
telsen kan göras muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på 

�21 JO 1998/99 s. 189
�22 Prop. 1971:30 s. 468 och 470
�2� Prop. 1971:30 s. 703, jfr s. 469 och 688
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något annat sätt. Vilket sätt som är lämpligast får avgöras från fall till fall 
och av omständigheterna i det enskilda fallet. Oberoende av hur kommuni-
ceringen görs följer av 11 kap. 5 § SoL att det ska dokumenteras. Av akten 
bör�24 det framgå vilket material som kommunicerats. Anteckningen ska 
dateras och signeras av den som kommunicerat materialet.

Muntlig kommunicering kan bli aktuellt när utredningsmaterialet är av 
mindre omfattning och det bara är någon enstaka uppgift som ska kom-
municeras.

När det gäller utredningsmaterial som rör barn och unga är det som regel 
lämpligt att hela utredningsmaterialet kommuniceras skriftligt. Det finns 
inget som hindrar att de som berörs av utredningen lämnar synpunkter 
muntligt, även om de kommunicerats skriftligt.�25 Om svaret lämnas munt-
ligt ska det dokumenteras och tillföras akten.

Utredningsmaterial som rör barn eller unga kan behöva kommuniceras 
både skriftligt och muntligt. Barnet och vårdnadshavaren kan behöva få 
det skriftliga materialet, men det kan även vara lämpligt att handläggaren 
personligen går igenom materialet med barnet eller vårdnadshavaren för 
att förklara och förtydliga innehållet. Eventuella missuppfattningar eller 
sakfel kan då korrigeras.

En socialtjänst måste kunna utgå ifrån att brev som skickats med vanlig 
post når adressaten.�26 Det är viktigt att kontrollera att den adress som an-
vänds är korrekt och aktuell.

Med kommunicering ”på annat sätt” menas främst att myndigheten, utan 
att lämna materialet, visar det för parten i samband med att han eller hon be-
söker socialtjänsten.327 Denna form av kommunicering lämpar sig bäst, när 
det t.ex. bara är en kompletterande uppgift som ska kommuniceras.

Parter som inte talar svenska
När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller 
är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk 
(8 § FL). Förvaltningslagen förutsätter att myndigheten i det enskilda fal-
let gör en bedömning av behovet.�28 Behovet av tolk får inte underskattas. 
Att de berörda får prata om sin situation på sitt eget modersmål kan vara 
nödvändigt för att det inte ska uppstå några missförstånd. Tolken är också 

�24 SOSFS 2006:5 4 kap. 2 § och 5 kap. 1 § AR
�25 Prop. 1971:30 s. 465
�26 Prop. 1971:30 s. 703
327 Prop. 1985/86:80 s. 67
�28 JO 1968 s. 286
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en hjälp för handläggaren genom att det som den enskilde önskar få sagt 
verkligen uppfattas på rätt sätt.

Hur utredningsmaterialet ska kommuniceras till barn och vårdnadsha-
vare som inte behärskar svenska är en bedömningsfråga. Något rutinmäs-
sigt anlitande av tolk ger bestämmelsen inte stöd för�29 och motsvarande 
bedömning kan göras om behovet av översättning. Någon skyldighet att 
översätta en utredning finns alltså inte. Omfattningen av, komplexiteten i 
och karaktären hos materialet får avgöra om det ska översättas i sin helhet 
eller om det räcker med en sammanfattande översättning. Rättsäkerheten 
talar för att översätta en utredning som mynnar ut i ett förslag att placera 
ett barn utanför det egna hemmet och vårdplanen.��0 Ett alternativ är att 
muntligen gå igenom materialet med en tolk.

Vem kan anlitas som tolk?
Tolkens uppgift är att på ett direkt och korrekt sätt förmedla innehållet i 
ett samtal, inte att framföra sin egen uppfattning om vad föräldern eller 
barnet berättar om. Det kan ibland vara svårt för släktingar eller bekanta 
att inse tolkens roll, och det kan många gånger vara direkt olämpligt att 
anlita närstående som tolk. Det kan också förekomma att deras kunskaper 
i det svenska språket inte är så utvecklade att de kan tolka nyanser eller de 
fackuttryck som handläggaren använder.

Det är inte ovanligt att barn i familjer med utländsk härkomst har lärt 
sig tala och förstå svenska bättre än sina föräldrar. Det är dock olämpligt 
att använda barnen som tolkar för att förmedla innehållet i en utredning till 
vårdnadshavaren.

När socialtjänsten anlitar en tolk ska den undersöka en föreslagen per-
sons lämplighet innan den ger honom eller henne uppdraget att vara tolk. 
Hur noggrann prövningen ska vara beror bl.a. på vad ärendet gäller. Rör 
det sig om ett ärende av större vikt är en auktoriserad tolk oftast att föredra 
framför en som inte är auktoriserad.��1

När socialtjänsten anlitar en tolk bör man vara medveten om att politiska 
eller religiösa motsättningar inom en etnisk grupp kan göra en viss person 
olämplig som tolk i ett visst ärende. Om tolken och familjen ingår i samma 
kulturella krets kan det också finnas en oro eller en påtaglig risk för rädsla 
för att informationen sprids utanför familjen.

�29 Hellners, T. och Malmqvist, B. (2003) s. 99
��0 Hellners, T. och Malmqvist, B. (2003) s. 99
��1 Hellners, T. och Malmqvist, B. (2003) s. 81 
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Skäligt rådrum
När utredningsmaterial kommuniceras skriftligt är det lämpligt att bestämma 
en tid inom vilken parten kan yttra sig. Ur rättsäkerhetssynpunkt är det vik-
tigt att en part får rimlig tid på sig för att ta del av materialet och yttra sig 
över det. Vid kommunicering bör socialtjänsten tydligt ange en tidpunkt 
när synpunkterna senast ska lämnas. Den bör anges så att det framgår att 
svarsfristen går ut en bestämd dag.��2 Vad som är rimlig tid varierar givet-
vis beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Antalet dagar en 
part behöver för att kunna sätta sig in i materialet och formulera sina syn-
punkter beror på ärendets art, materialets omfattning och om han eller hon 
tagit del av det på annat sätt.��� Socialtjänsten kan också behöva ta hänsyn 
till om det är traditionell semestertid eller en långhelg som infaller under 
tidsfristen.��4 I förarbetena till den ursprungliga förvaltningslagen anges 
fem dagar som en minimitid oberoende av ärendets art.��5 Om det är ett 
omfattande material eller om den enskilde behöver hjälp av ett biträde el-
ler ombud kan tiden behöva vara betydligt längre.��6 Kommuniceringen får 
inte göras bara några få dagar före ett sammanträde. Det är särskilt viktigt 
när det gäller förslag om placeringar utanför det egna hemmet.

Parten får själv avgöra om han eller hon vill yttra sig över materialet. 
Det är därför lämpligt att nämnden i samband med kommuniceringen med-
delar parten att ärendet kan komma att avgöras även om parten inte hör av 
sig inom den utsatta tiden.337

Kommuniceringen får anses ingå i utredningen och ska därför göras inom 
den lagstadgade fyramånaderstiden. Se avsnittet Utredningstid.

Vilka ska kommuniceras?
Vårdnadshavaren ska i egenskap av ställföreträdare för barnet alltid kommu-
niceras utredningsmaterialet som rör barnet eller den unge. Om föräldrarna 
har gemensam vårdnad och bor tillsammans räcker det med att materialet 
ställs till dem båda och skickas till deras gemensamma adress. Bor föräld-
rar med gemensam vårdnad däremot på skilda adresser ska var och en av 
dem ha materialet. En förälder som inte är vårdnadshavare är inte part i 
barnavårdsärendet och ska inte kommuniceras.

��2 JO 1981/82 s. 314
��� JO dnr 881-1984, JO 2001/02 s. 167 och JO dnr 956-2004
��4 JO dnr 2078-1989
��5 JO 2001/02 s. 167
��6 JO dnr 2078-1989 och JO 2001/02 s. 167
337 Prop. 1971:30 s. 468
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Barn över 15 år har enligt socialtjänstlagen och LVU rätt att själva föra 
talan i mål och ärenden och ska därför alltid kommuniceras utredningsma-
terialet. Det är lämpligt att även barn yngre än 15 år informeras om utred-
ningsmaterialet. Hänsyn får därvid tas till barnets ålder och mognad.

Kommunicering med ombud
Kommunicering görs med ombudet om fullmakten ger honom eller henne 
rätt att ta del av handlingar. Se vidare avsnittet Fullmakt. Det är inget som 
hindrar att handlingar också lämnas till parten – eller att han eller hon kom-
municeras på något annat sätt – om det anses lämpligt.

Inskränkning i skyldigheten att kommunicera  
på grund av sekretesskäl
Innan socialnämnden kommunicerar utredningsmaterialet bör nämnden kon-
trollera att det inte finns sådana förhållanden som anges i 14 kap. 5 § SekrL, 
dvs. om det med hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerligen 
vikt att sekretesskyddade uppgifter inte röjs. Om kommunicering inte ska 
göras fullt ut med hänvisning till sekretesslagen, är nämnden skyldig att 
på annat sätt upplysa parten om innehållet i handlingarna, i den mån det 
behövs för att han eller hon ska kunna tillvarata sin rätt. Förutsättningen är 
att det kan göras utan att allvarligt skada det intresse som gör att nämnden 
inte lämnar ut handlingen. Ett sådant fall kan vara att nämnden beslutat att 
den unges vistelseadress inte ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare 
(14 § andra stycket 2. LVU). Nämnden kan i ett sådant fall utan att röja 
vistelseadressen, ändå ge föräldrarna en beskrivning av det tilltänkta famil-
jehemmet eller hemmet för vård eller boendet. Se även avsnittet Rätt till 
insyn i ett pågående barnavårdsärende.

Företräde inför nämnden
Den eller dem som nämnden är skyldig att kommunicera enligt 11 kap. 
8 § SoL har enligt 11 kap. 9 § SoL rätt att få företräde inför nämnden om 
inte särskilda skäl föranleder annat. Nämnden är även enligt 11 kap. 9 § 
SoL skyldig att underrätta parten om sin rätt att få företräde inför nämn-
den. Bestämmelsen gäller både ärenden som rör myndighetsutövning hos 
nämnden och ärenden som rör ansökan om vård med stöd av LVU eller 
yttrande till t.ex. åklagaren.

Rätten att få företräde inför nämnden innebär att få tala med den som 
ska fatta beslut i ärendet, dvs. antingen nämnden i dess helhet, ett utskott 
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eller den person som enligt delegation har rätt att fatta beslut på nämndens 
vägnar. Även om en part har lämnat ett skriftligt eller muntligt yttrande i 
samband med kommuniceringen hindrar inte det att han eller hon också 
har rätt att få träffa nämnden eller beslutsfattaren. Rätten för en part att bli 
personligen hörd inför nämnden syftar till att främja samförståndet mel-
lan nämnden och den som ärendet rör och stärka dennes förtroende för 
utredning och bedömning.��8 Det ska finnas särskilda skäl för att inte ge 
den enskilde företräde. Att den personliga inställelsen skulle sakna värde 
ur utredningssynpunkt är inte ett sådant särskilt skäl som inskränker rätten 
att få företräde. Om den enskilde av någon orsak inte får företräde följer 
av 11 kap. 5 § SoL att detta tillsammans med anledningen dokumenteras i 
akten (11 kap. 9 § SoL).

Det är beslutsfattaren som avgör frågan om företräde och bestämmer 
hur lång tid som parten får företräde. Tidsåtgången får bedömas så att den 
enskilde får skälig tid på sig.

En parts ombud har rätt att närvara vid sammanträde som gäller parts 
ärende, oavsett om parten är närvarande eller inte. Part eller parts ombud 
bör som regel beredas tillfälle att närvara när nämnden på partens begäran 
hör sakkunnig eller annan. Ombudet bör då få ställa frågor i den ordning 
ordföranden bestämmer.��9

Parten eller parterna har inte rätt att närvara när nämnden har sin över-
läggning inför beslutsfattandet.

��8 Prop. 1979/80:1 Del A s. 406
��9 JO 1983/84 s. 177
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12. Beslut

För vidare information om olika typer av beslut, möjligheter att överklaga, 
skillnad mellan förvaltningsbesvär och kommunalbesvär m.m., hänvisas till 
Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom social-
tjänsten.

Skyldighet att motivera
Ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende som innebär myndig-
hetsutövning mot enskild ska innehålla en motivering, dvs. de skäl som har 
bestämt utgången (20 § FL). Avsikten med skyldigheten att motivera ett be-
slut är bl.a. att en part ska kunna ta ställning till om han eller hon vill över-
klaga och då behöver veta vilka skäl som ligger till grund för beslutet.

Olika typer av beslut
Slutliga beslut
Med slutliga beslut avses sådana beslut ”varigenom en myndighet avgör 
ett ärende”. Med detta avses att sakfrågan i ärendet avgörs, t.ex. nämnden 
beslutar att bifalla eller avslå en ansökan om bistånd om kontaktfamilj eller 
en placering utanför det egna hemmet.

Även ansökningar eller yttranden till domstol, t.ex. ansökningar om vård 
med stöd av LVU eller yttranden till åklagare är slutliga beslut (11 kap. 8 § 
tredje stycket SoL). Samma sak gäller i ärenden där socialnämnden beslutar 
om ett omedelbart omhändertagande enligt 6 § SoL eller ett tillfälligt flyttnings-
förbud enligt 27 § LVU. Genom ett sådant beslut avgörs ärendet i nämnden, 
även om det därefter underställs länsrätten för prövning och då kan ändras.

Även ett beslut som fattas under pågående utredning kan vara ett slutligt 
beslut. Exempel på ett sådant beslut kan vara att socialtjänsten beslutar att 
ett barn ska placeras på ett utredningshem under utredningstiden.

Nämnden kan också besluta att avsluta ett ärende utan att pröva själva 
sakfrågan. Om ett ärende inte kan tas upp till prövning, t.ex. på grund av 
att ärendet har uppkommit genom en person som inte har behörighet el-
ler befogenhet att ansöka, ska nämnden avvisa ärendet.�40 Om en ansökan 

�40 Strömberg, H. (2001) s. 118
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återkallas, om den som sökt om en insats avlidit eller om saken på an-
nat sätt förlorat aktualitet ska nämnden i stället avskriva ärendet från vidare 
handläggning.�41 Också avvisnings- och avskrivningsbeslut beslut är att anse 
som slutliga beslut.

Handläggningsbeslut
Beslut kan fattas under handläggningen, s.k. handläggningsbeslut. Exem-
pel på sådana beslut kan vara att hämta in ett sakkunnig- eller expertutlå-
tande från en läkare eller någon annan myndighet eller att göra en polis-
anmälan.

Verkställighetsbeslut
Med verkställighetsbeslut avses sådana beslut där nämnden, efter att ha 
fattat ett slutligt beslut om bistånd, beslutar hur beslutet praktiskt ska verk-
ställas.

Vilka beslut ska motiveras?
Skyldigheten att motivera beslut gäller som huvudregel bara slutliga beslut. 
Beslut om hur ett beslut ska verkställas, verkställighetsbeslut, kan som re-
gel inte överklagas. Ett undantag är dock ett placeringsbeslut efter det att 
domstolen beslutat om vård med stöd av LVU. Enligt 11 § LVU bestämmer 
socialnämnden hur vården av den unge ska ordnas och var han eller hon ska 
vistas under vårdtiden. Ett sådant beslut kan överklagas (41 § 1 LVU) och 
ska motiveras.

Handläggningsbeslut kan inte överklagas. I många fall kan det ändå vara 
lämpligt att det av dokumentationen framgår motiveringen till sådana be-
slut för att parten ska kunna förstå varför nämnden kommer fram till ett 
visst ställningstagande.

I vissa fall kan motivering underlåtas, se avsnittet Undantag från moti-
veringsskyldigheten.

Beslutsmotiverings utformning
De skäl som bestämt utgången i ett ärende som avser myndighetsutövning 
mot enskild ska motiveras (20 § första stycket FL). Det är de avgörande 
punkterna i det resonemang som ligger bakom beslutet som ska redovisas. 
I de allra flesta fall bör motiveringen kunna göras kort.�42 Beslutet behöver 

�41 Strömberg, H. (2001) s. 118
�42 Prop. 1971:30 s. 493
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inte innehålla någon mer utförlig beskrivning av hur utredningen har bedri-
vits och vilka uppgifter som hämtats in i ärendet.

Ett beslut kan meddelas antigen skriftligt eller muntligt. Ett beslut ska, 
oavsett om det är bifall eller avslag, alltid dokumenteras. JO�4� har under-
strukit vikten av att myndigheterna motiverar sina beslut och att skälen 
som ligger till grund för ställningstaganden anges utförligt och tydligt. En-
ligt JO bör motiveringen ange vilka föreskrifter som en myndighet grundar 
ett avgörande på. När det t.ex. gäller en ansökan om vård enligt LVU måste 
det klart framgå av beslutet vilka kriterier i 2 § respektive 3 § LVU som 
åberopas.

Det är inte tillräckligt att motivera ett avslag med att ”behovet kan till-
godoses på annat sätt” utan det måste framgå vad som i just det fallet avses 
med ”på annat sätt”. Ibland är det inte en enskild faktor som är utslagsgi-
vande utan det är flera faktorer som sammantaget är avgörande. Det är då 
relevant att socialnämnden redovisar alla de faktorer som efter en samman-
vägning ligger till grund för beslutet.

En myndighet ska sträva efter att uttrycka sig så lättbegripligt som möj-
ligt (7 § FL). Det är viktigt att motiveringen så långt det är möjligt formule-
ras så att parterna kan tillgodogöra sig innehållet i beslutsmotiveringen och 
inte bara vad själva beslutet går ut på. Socialnämnden måste tänka på att ett 
beslut som avser barn eller unga också bör kunna förstås av dessa.

Så långt det är möjligt ska motiveringen utformas så att parterna inte kan 
uppfatta dessa som integritetskränkande eller sårande (11 kap. 6 § SoL). I 
vissa fall kan det inte undvikas att sakligt värderande omdömen av vård-
nadshavaren eller barnet förekommer.

Om beslutet går parten emot är det nödvändigt att utforma motiveringen 
så klart att parten realistiskt kan bedöma sina möjligheter att få ändring i 
högre instans.

Tidsbegränsade beslut
Ett beslut kan vara tidsbegränsat. Tidsbegränsade beslut kan förekomma 
t.ex. när socialtjänsten beviljar en kontaktfamilj för ett barn. Det kan vara 
svårt att överblicka hur länge barnet behöver denna insats och det kan då 
vara lämpligt att tidsbegränsa uppdraget. I de fallen anges datum för när 
beslutet ska upphöra att gälla. Bedömningen av behovet att tidsbegränsa ett 
beslut måste göras i det enskilda fallet och inte göras slentrianmässigt.�44

Om ett beslut tidsbegränsas och behovet av insatsen kvarstår har nämn-

�4� JO 1998/99 s. 386
�44 JO 2003/04 s. 324
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den ansvar för att det fattas ett nytt beslut innan det tidigare beslutet upphör 
att gälla. Ett tidsbegränsat beslut följs upp på samma sätt som andra beslut.

Vissa beslut är omfattas inte av sekretess
Beslut som rör omhändertagande eller vård enligt LVU omfattas inte av se-
kretess (7 kap. 4 § SekrL). Motiveringen till ett beslut är en del av beslutet 
vilket innebär att inte heller den är sekretesskyddad. Det är därför viktigt 
att tänka på att utforma den så att barnets, den unges eller vårdnadshava-
rens personliga förhållanden inte röjs i onödan.

Undantag från motiveringsskyldigheten
Det finns vissa undantag från en myndighets skyldighet att motivera beslut 
som rör myndighetsutövning mot enskilda (20 § första stycket 1-5 FL). De 
undantag som kan vara aktuella vid barnavårdsutredningar är bestämmel-
serna i punkt 1 och 4.

Av punkt 1 framgår att ett beslut som står helt i överensstämmelse med 
vad vårdnadshavaren, barnet eller den unge önskar inte behöver motiveras. 
För parterna kan det ändå vara viktigt att får veta vad det är som gör att 
nämnden bifaller deras ansökan. Det gäller att vara observant på att vård-
nadshavaren, barnet eller den unge kan ha motstridiga intressen. Även om 
barnet representeras av vårdnadshavaren kan det vara nödvändigt att ge 
en adekvat motivering. Barnet kan längre fram, när det kan uppträda som 
självständig part, vilja ta del av motiveringen till varför nämnden beslutade 
om en viss insats. Om nämnden är tveksam till om ett beslut gått den unge 
eller vårdnadshavaren emot eller inte, bör beslutet motiveras.

Motivering kan också underlåtas om det av någon annan anledning är 
uppenbart obehövligt att motivera beslutet. Så kan t.ex. vara fallet om det 
är uppenbart orimligt att kunna bifalla det som vårdnadshavaren, barnet 
eller den unge begär. Då kan det eventuellt räcka med ett konstaterande att 
det som parterna begär ligger helt utanför nämndens möjligheter.

Av punkt 4 framgår att motivering kan utelämnas om ärendet är så bråd-
skande att det inte finns tid att utforma skälen. Ett beslut enligt 6 § LVU 
kan vara exempel på ett sådant brådskande beslut.

Information om motivering i efterhand
Har skälen utelämnats, bör myndigheten på begäran av den som är part om 
möjligt upplysa honom om dem i efterhand (20 § andra stycket FL). I lagen 
anges inte hur upplysningar i efterhand ska utformas. Upplysningen kan i 
och för sig göras muntligt. Det ligger dock i sakens natur att en begäran om 
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motivering i efterhand kan vara ett skäl till en skriftlig motivering. Detta 
gäller inte minst om framställningen gjorts av en part i syfte att få underlag 
för bedömningen av om beslutet ska överklagas eller inte.�45

Dokumentation av beslut
Dokumentationen av ett beslut ska�46 innehålla uppgifter om
1. vem eller vilka personer beslutet avser,
2. vad som har beslutats,
3. när (år, månad, dag) beslutet har fattats, och
4. den nämnd som har fattat beslutet.

Om det gäller ett slutligt beslut, ska det av dokumentationen också framgå 
vilket lagrum som ligger till grund för beslutet,347 t.ex. 4 kap. 1 § SoL eller 
ansökan om vård med stöd av 2 § LVU. Det är viktigt eftersom domstolen 
vid ett eventuellt överklagande prövar de skäl och motiveringar som nämn-
den anfört.

Om beslutet har fattats på delegation av nämnden, ska dokumentationen 
dessutom innehålla uppgifter om namn och befattning eller titel på den som 
har fattat beslutet.

För att det inte ska råda någon tvekan om vad nämnden beslutat är det 
viktigt att det tydligt framgår om ett beslut är tidsbegränsat.

Underrättelse om beslut
Om ärendet avser myndighetsutövning mot enskild ska socialnämnden un-
derrätta en sökande, klagande eller annan part om innehållet i det beslutet. 
Underrättelsen ska göras på nämndens initiativ, dvs. oberoende av om den 
enskilda begär det eller inte. Parten behöver dock inte underrättas, om det 
är uppenbart obehövligt (21 § första stycket FL). Underrättelse ska också 
göras i ärenden där nämnden ansöker om vård med stöd av LVU eller avger 
ett yttrande till domstol eller någon annan myndighet i ärende vilket inne-
bär myndighetsutövning där (11 kap. 8 § tredje stycket SoL).

Socialtjänsten har även skyldighet att underrätta den enskilde om hur 
han eller hon ska kunna överklaga om beslutet går honom emot, och om 
någon, när man fattat beslut i nämnden, haft en avvikande mening (21 § 
andra stycket FL).

�45 Hellners, T. och Malmqvist, B. (2003) s. 226 f 
�46 SOSFS 2006:5 5 kap. 4 § 
347 SOSFS 2006:5 5 kap. 4 §
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En anvisning om hur beslutet kan överklagas är inte en del av själva be-
slutet utan är en underrättelse om hur man överklagar beslutet. Det är dock 
lämpligt att anvisningen hur man överklagar antingen finns intagen i besluts-
handlingen eller bifogas som en bilaga till beslutet.

Av journalen i personakten bör det framgå när och på vilket sätt parterna 
underrättats om beslutet.�48

Vilka ska underrättas?
I ett barnavårdsärende är det vårdnadshavaren och den unge, när han eller hon 
fyllt 15 år, som ska underrättas. Båda vårdnadshavarna ska underrättas. Om 
de bor på skilda håll och har gemensam vårdnad ska var och en personligen få 
underrättelse om beslutet. Det räcker inte att bara underrätta den ena och utgå 
ifrån att hon eller han också underrättar den andre vårdnadshavaren.

När vårdnadshavarna bor tillsammans i äktenskap eller samboförhållande 
kan underrättelsen adresseras till dem båda på uppgiven adress. Om un-
derrättelsen görs muntligen behöver nämnden endast informera den ena 
vårdnadshavaren, som kan förutsättas informera den andra. Om vårdnads-
havarna har skilda uppfattningar i ärendet är det dock lämpligt att nämnden 
ser till att båda underrättas om beslutet.

Barn som fyllt 15 år ska underrättas personligen och det är barnets ålder 
vid tidpunkten för underrättelsen som är avgörande för om barnet ska un-
derrättas personligen.

Om barnet inte har fyllt 15 år underrättas barnet som regel genom vård-
nadshavaren. Även barn som är yngre än 15 år kan personligen underrättas 
av socialnämnden om beslutet, under förutsättning att barnet har möjlighet 
att tillgodogöra sig det och förstå dess innebörd. Underrättelsen kan göras 
genom att socialsekreteraren tar kontakt direkt med barnet eller adresserar 
ett brev direkt till henne eller honom. Om barnet är placerat kan en famil-
jehemsförälder eller föreståndaren för det hem för vård eller boende där 
barnet bor få i uppdrag att underrätta barnet om beslutet. Eftersom det inte 
alltid kan förutsättas att vårdnadshavaren informerar barnet om beslutet 
och vad det innebär för barnet, är det många gånger lämpligt att handläg-
garen följer upp om barnet har fått relevant information.

När den unge har fyllt 18 år är han eller hon ensam part i ett ärende som 
rör vård med stöd av LVU.

Om barnet eller vårdnadshavaren har ett ombud, är det ombudet som ska 
underrättas om beslutet.

�48 SOSFS 2006:5 5 kap. 1 § AR
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Hur ska underrättelsen göras?
Hur underrättelsen ska göras är inte reglerat utan måste bedömas utifrån 
förutsättningarna i det enskilda fallet (21 § tredje stycket FL). Är det ett 
okomplicerat beslut kan underrättelse göras per telefon eller i brev. Brevet 
behöver inte rekommenderas. Även ett e-postmeddelande bör kunna god-
tas. SMS-meddelanden kan däremot inte anses likvärdiga med skriftliga 
meddelanden, utan betraktas som ett muntligt meddelande.�49

Ett sätt att underrätta parten är att träffa dem och muntligt gå igenom 
beslutet. Om en underrättelse av ett beslut har skett muntligt antingen vid 
besök på socialförvaltningens kontor eller genom telefonsamtal, har parten 
ändå alltid rätt att få ett skriftligt beslut (21 § tredje stycke FL) Beslutet 
skickas då vanligen med brev.

När det gäller ett beslut som innebär tvångsåtgärder, eller att en ansökan 
helt eller delvis avslås är det lämpligt att underrätta parterna i rekommen-
derat brev eller genom delgivning. I annat fall kan det bli svårt att avgöra 
från vilken dag besvärstiden börjar löpa. Se vidare Socialstyrelsens hand-
bok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

Överklaga beslut
Vem får överklaga?
Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom 
emot och beslutet kan överklagas (22 § FL). Ett barn är part i mål och ären-
den enligt socialtjänstlagen och LVU. Om barnet är under 18 år får beslut 
rörande barnet överklagas av barnets ställföreträdare, vanligtvis barnets 
vårdnadshavare. Om barnet fyllt 15 år har han eller hon dock rätt att själv 
föra talan enligt socialtjänstlagen och LVU och kan alltså själv överklaga 
ett beslut (11 kap. 10 § SoL och 36 § LVU). Om barnet har fyllt 15 år kan 
alltså både barnet och vårdnadshavare överklaga ett beslut rörande barnet.

Den som enligt 39 § LVU är förordnad som offentligt biträde för ett 
barn under 15 år är ställföreträdare för barnet i det mål eller ärende som 
förordnandet avser (36 § LVU). Det offentliga biträdet har i dessa fall rätt 
att överklaga beslut som rör barnet i det målet eller ärendet.

Vilka beslut går att överklaga?
Socialnämndens beslut enligt socialtjänstlagen som rör barn- och ungdoms-
ärenden får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (16 kap. 3 § SoL), 
om nämnden har meddelat beslut bl.a. i fråga om

�49 Socialstyrelsen (2004) Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn 
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•	 bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL,
•	 förbud eller begränsning enligt 5 kap. 2 § SoL, (vistelseförbud), eller
•	 medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL, (s.k. privatplacering).

Framställningar, förslag och yttranden som en myndighet avger till en an-
nan myndighet kan som regel inte överklagas. Det gäller t.ex. beslut om 
omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, som underställs länsrätten, 
en ansökan om vård med stöd av LVU eller ett yttrande till åklagare.

Socialnämndens beslut får enligt LVU (41 §) överklagas hos länsrätten, 
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 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 

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

gälla (s.k. mellantvång),
5. med stöd av 31 § beslutat i fråga om umgänge, eller
6. beslutat i fråga om flyttningsförbud.

Andra beslut av nämnden enligt LVU får inte överklagas.
Rättens beslut enligt 8 § i fråga om förlängd ansökningstid och enligt 

32 § om läkarundersökning får inte överklagas.

Hur överklagar man?
Ett beslut överklagas skriftligt (23 § FL). Det går inte att överklaga ett be-
slut muntligt. I skrivelsen (överklagandet) ska klaganden ange
•	 vilket beslut som överklagas och
•	 den ändring i beslutet som han begär.
•	 Därutöver krävs bl.a. (3-4 §§ FPL) att skrivelsen
•	 är undertecknad av den enskilde eller av hans eller hennes ombud,
•	 innehåller uppgifter om klagandens yrke, personnummer, postadress och 

telefonnummer, samt
•	 anger de omständigheter som åberopas till stöd för ändringsyrkandet.

Ett överklagande per elektronisk post uppfyller i sig inte kravet på skrift-
lig form. Det får dock anses ligga i serviceskyldigheten enligt 4 § FL att 
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myndigheten gör en utskrift av e-postmeddelandet för att uppfylla kravet 
på skriftlig form i stället för att påpeka för avsändaren att han måste ge in 
ett pappersexemplar.�50

Enligt varje myndighets serviceplikt (4 § FL) är en tjänsteman skyldig 
att hjälpa den som vill överklaga, om denne behöver hjälp, t.ex. med ut-
formningen av överklagandet.

Till vilken myndighet ställs överklagandet?
Socialnämndens beslut överklagas till länsrätten men skrivelsen med över-
klagande ska skickas till den nämnd som har fattat beslutet (23 § andra 
stycket FL). Med beslut av socialnämnd jämställs beslut som fattas av ut-
skott eller tjänsteman på delegation.

När en skrivelse med ett överklagande kommer in till nämnden ankomst-
stämplas handlingen omedelbart för att nämnden enligt 24 § FL ska kunna 
göra en prövning av om överklagandet kommit in i rätt tid. Nämnden ska 
först ta ställning till om det ska göras en omprövning av beslutet enligt 27 § 
FL. För att kunna ändra beslutet måste det vara uppenbart oriktigt på grund 
av nya omständigheter eller av någon annan anledning.

Om socialnämnden inte finner någon anledning att ompröva beslutet, 
kontrollerar den att skrivelsen kommit in i rätt tid och skickar sedan hand-
lingen vidare till domstolen. Det är angeläget att nämnden organiserar ar-
betet så att prövning av överklaganden kan göras skyndsamt. Enligt JO�51 
bör den tid som behövs för att granska och överlämna handlingarna till 
länsrätten i normalfallet inte överstiga en vecka. Det är viktigt att påpeka 
att nämnden endast ska pröva om klagomålet kommit in i rätt tid. Pröv-
ningar av andra frågor, som om den klagande har rätt att överklaga eller om 
beslutet går att överklaga eller liknande, ligger på domstol.

Tid inom vilket ett beslut kan överklagas
Skrivelsen med överklagandet ska ha kommit in till socialnämnden inom 
tre veckor från det att klaganden fick del av beslutet (23 § andra stycket 
FL). Hur tiden beräknas regleras i lagen (1930:173) om beräkning av lag-
stadgad tid.

Om nämnden har lämnat felaktiga uppgifter om tiden för överklagandet 
och klaganden följt dessa ska överklagandet inte avvisas.

Om ett överklagande kommit in för sent, ska avvisningsbeslut fattas och 
dokumenteras, antingen på skrivelsen med överklagandet eller i särskilt be-

�50 Hellners, T. och Malmqvist, B. (2003) s. 269
�51 JO 1995/96 s. 314
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slut och anvisning lämnas om hur beslutet kan överklagas. Det ska framgå 
vem som fattat beslutet och när detta har fattats (11 kap. 5 § SoL). Om skri-
velsen kommit för sent och socialtjänsten inte uppmärksammat detta utan 
skickat den vidare, har domstolen att behandla ärendet som om det inkommit 
i rätt tid.
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och offentligt biträde

Ombud, biträde och stödperson
Den som för talan i ett ärende hos en myndighet får anlita ombud eller 
biträde (9 § första stycket FL).

Med ombud avses någon som har fullmakt från parten att helt eller delvis 
föra hans eller hennes talan. Inom ramen för fullmakten kan ombudet föra 
partens (uppdragsgivarens) talan och företräda parten inför socialnämnden 
utan att han eller hon själv är närvarande. De åtgärder som ett ombud vidtar 
med stöd av fullmakten är bindande för uppdragsgivaren.

Med ett biträde avses en person som inte har någon formell fullmakt att 
företräda parten utan hjälper honom eller henne att upprätta skrivelser av 
olika slag eller ger råd vid sammanträffande med myndigheten. Biträdet 
kan inte agera självständigt på partens vägnar.

Ibland vill barnet eller vårdnadshavaren ha en person som stöd, en stöd-
person, vid besök på socialtjänsten, när socialsekreteraren kommer på hem-
besök eller vid ett nämndsammanträde. En sådan person kan vara en god 
vän, granne, eller anhörig och har ingen annan uppgift än att ge personligt 
stöd. Förvaltningslagen lägger inte några hinder i vägen för detta. Ett öns-
kemål om att få ta med sig en stödperson bör därför som regel tillmötes-
gås.�52 Det är viktigt att sekretesslagens bestämmelser iakttas så att inga 
uppgifter om en utomstående person röjs inför stödpersonen.

Krav på personlig närvaro
Även om ett ombud har fullmakt att företräda den enskilde inför socialnämn-
den utan att denne själv är närvarande så har nämnden rätt att kräva att parten 
personligen ska vara med vid möten med nämnden och handläggare om det 
anses nödvändigt för utredningen (9 § första stycket, andra meningen FL.) 
En enskild kan alltså inte enbart hänvisa till ombudet, utan är skyldig att 
medverka personligen, om det anses nödvändigt. I utredningar som rör barn 
är det nästa alltid nödvändigt att personligen träffa och samtala med både 
vårdnadshavare och barn för att kunna komma fram till ett beslut i ärendet.

�52 JO 1992/93 s. 417
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Det har diskuterats om en muntlig förhandling i ett LVU-mål kan hållas 
med bara ombudet närvarande. Regeringsrätten�5� har uttalat att detta får bedö-
mas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet och med beaktande 
av vilken betydelse närvaron skulle kunna antas ha för utredningen i målet.

Ombudets ställning
Fullmakt
Den som är ombud ska ha en fullmakt från uppdragsgivaren. Förvalt-
ningslagen saknar bestämmelser om hur fullmakten ska utformas och på 
vilket sätt den ska lämnas. En fullmakt kan alltså vara både skriftlig och 
muntlig. Om en muntlig fullmakt åberopas är det socialnämndens ansvar 
att kontrollera med parten att fullmakten gäller och vad den omfattar. Om 
barnet har fyllt 15 år ska han eller hon själv bekräfta att personen är hans 
eller hennes ombud och vad den muntliga fullmakten innebär.

Om det är fråga om ett ärende som är av större betydelse för den en-
skilde, är det lämpligt att nämnden som regel begär att få en skriftlig full-
makt. En skriftlig fullmakt ger större garantier för att ombudets handlande 
ligger inom ramen för fullmakten. De formkrav som ställs på en fullmakt 
är att den ska vara undertecknad av den som lämnar fullmakt och innehålla 
ombudets namn. Av fullmakten ska det framgå om ombudet får ersättas av 
någon annan person. Av fullmakten ska även framgå vilka rättshandlingar 
ombudet har rätt att vidta. En skriftlig fullmakt ska visas upp i original eller 
som bestyrkt kopia, vilket innebär att t.ex. en fullmakt som översänds per 
telefax inte kan godtas som skriftlig fullmakt. En skriftlig fullmakt behöver 
inte vara bevittnad.�54 I vissa fall får det dock anses befogat att myndig-
heten begär att en fullmakt bevittnas. Den skriftliga fullmakten förvaras i 
barnets personakt.

Om det finns tveksamheter om huruvida en fullmakt gäller – den kan 
vara utfärdad flera år tidigare och till andra ändamål än vad som nu är aktu-
ellt – är det socialtjänstens ansvar att kontrollera att fullmakten fortfarande 
är aktuell. I de fall det finns tveksamheter bör nämnden se till att en ny 
fullmakt utfärdas. Hur länge en fullmakt kan gälla – om det inte är särskilt 
angivet på fullmakten – får avgöras från fall till fall.�55

Det bör observeras att det krävs en skriftlig fullmakt vid överklagande i 
domstol. Ombudet ska styrka sin behörighet genom fullmakt som ska inne-

�5� RÅ 1991 ref 66
�54 JO dnr 4038-2001
�55 JO dnr 2595-1991
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hålla ombudets namn (49 § FPL). Det är därför viktigt att informera ett om-
bud som bara har en muntlig fullmakt att en skriftlig fullmakt måste finnas 
inför ett eventuellt överklagande.

Vem undertecknar en fullmakt?
Barn under 15 år företräds av sin vårdnadshavare och det är därför vård-
nadshavaren som undertecknar fullmakten. Om föräldrarna har gemensam 
vårdnad ska båda underteckna den.

Den unge som har fyllt 15 år, och som är part, ska själv underteckna en 
fullmakt för sitt ombud. Om barnet under ärendets handläggning fyller 15 
år ska han eller hon själv bekräfta den muntliga fullmakt som gäller, eller 
skriftligen bekräfta den skriftliga fullmakten som vårdnadshavaren tidiga-
re givit ombudet. Att barnet bekräftat den muntliga fullmakten antecknas 
i barnets akt. Om barnet inte bekräftar fullmakten är personen inte längre 
barnets ombud utan bara ombud för vårdnadshavaren.

Ombudets befogenheter
Det är den enskilde som bestämmer om hans eller hennes ombud eller ett 
biträde får se handlingar i ett ärende och vara med vid muntliga överlägg-
ningar hos socialnämnden. Om fullmakten är begränsad till att ta del av 
bara vissa handlingar i ärendet, eller handlingar som rör en avgränsad del 
av ärendet, måste detta beaktas.�56

Kommunicering, se avsnittet Kommunicering, görs med ombudet om 
fullmakten ger denne rätt att ta del av materialet. Det finns dock inget som 
hindrar att handlingarna också lämnas till den enskilde om det anses lämp-
ligt.

Socialtjänsten kan inte kräva att få samtala med barnet eller vårdnadsha-
varen i enrum utan närvaro av ombudet. Det är den enskilde som avgör om 
ombudet ska vara med vid ett sådant samtal. Ombudet har rätt att närvara 
vid nämndsammanträdet som gäller en parts ärende även om denne inte 
själv är närvarande.

Offentligt biträde
Offentligt biträde ska enligt 39 § LVU förordnas i vissa mål och ärenden 
enligt LVU för barnet samt för dennes vårdnadshavare om det inte måste 
antas att behov av biträde saknas. I ärenden hos socialnämnd förordnas of-
fentligt biträde av länsrätten. Offentligt biträde förordnas enligt 39 § LVU 

�56 JO dnr 2533-1989
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i mål och ärenden om
•	 beredande av vård enligt 2 eller 3 §,
•	 omedelbart omhändertagande enligt 6 §,
•	 upphörande av vård enligt 21 §,
•	 flyttningsförbud enligt 24 §, eller
•	 upphörande av flyttningsförbud enligt 26 §, eller
•	 vid överklagande enligt 41 § första stycket LVU.

För närmare information om vem som har rätt till offentligt biträde, vem 
som ansöker och beslutar om förordnande m.m., se SOSFS 1997:15.

Offentligt biträde som ställföreträdare för barn under 15 år
Den som enligt 39 § LVU är förordnad som offentligt biträde för någon 
under 15 år, utan att samtidigt vara biträde för vårdnadshavaren, är utan 
särskilt förordnande den unges ställföreträdare i det mål eller ärende som 
förordnandet avser (36 § andra stycket LVU).

Barn under 15 år är inte processbehöriga och måste företrädas en ställföre-
trädare vilken i de flesta fall är barnets vårdnadshavare. Med hänsyn till att 
det i mål eller ärenden enligt LVU ofta föreligger motstridiga intressen mellan 
barn och vårdnadshavare är det mindre lämpligt att vårdnadshavarna även ska 
företräda barnet. Genom att barnets offentliga biträde också är ställföreträdare 
för barn under 15 år får barnet en självständig rätt gentemot vårdnadshavaren 
i vissa mål och ärenden enligt LVU och kan genom sin ställföreträdare över-
klaga domstolens avgöranden och vidta andra processhandlingar.357

Uppgifter för barnets offentliga biträde
Ett offentligt biträde ska bl.a. fungera som barnets rådgivare. Vidare ska före-
trädaren bevaka att nödvändig utredning angående barnets person, t.ex. utlåt-
anden från barnpsykologer eller annan expertis, inhämtas.�58 I ett biträdes 
uppgifter ingår däremot inte att följa med den unge eller förälder vid kon-
takter med t.ex. PBU/BUP.

Det offentliga biträdets huvudsakliga uppgift när han eller hon företräder 
ett processbehörigt barn, dvs. barn som fyllt 15 år, är att ge råd och stöd i pro-
cessen. Biträdet måste rätta sitt agerande efter vad barnet bestämmer även 
om detta enligt biträdets mening inte sammanfaller med barnets bästa.�59

357 Prop. 1994/95:224 s. 57
�58 Prop. 1994/95:224 s. 57
�59 Ds 2002:13
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För barn under 15 år är det offentliga biträdet även ställföreträdare för 
barnet om han eller hon inte samtidigt är biträde för barnets vårdnadshava-
re. Det är biträdet som ska fatta alla beslut som ankommer på barnets i dess 
egenskap av part i processen. Han eller hon bör framföra de synpunkter 
och önskemål som barnet har. Om företrädaren ha en annan uppfattning än 
barnet, bör han eller hon med beaktande av barnets önskemål göra det som 
bäst tjänar barnets intresse. Om barnet så önskar, ska han eller hon t.ex. se 
till att beslut och domar blir överklagade.�60

Regeringsrätten har i dom�61 klargjort att ett barn, som är under 15 år, 
genom sin ställföreträdare har rätt att överklaga länsrätts dom att avslå en 
socialnämnds ansökan om beredande av vård med stöd av 2 § LVU av ett 
barn.

Biträdet har rätt att närvara vid sammanträden när nämnden ska ta ställ-
ning till om nämnden ska ansöka om vård enligt LVU.�62 Någon rätt att 
närvara vid nämndens överläggning inför beslut finns däremot inte inte.

Det offentliga biträdets roll skiljer sig åt från den särskilda företräda-
rens, se vidare avsnittet Särskild ställföreträdare för barn.

Möjlighet att ha både ombud eller biträde  
och offentligt biträde
Inget hindrar att någon anlitar ett eget ombud eller biträde samtidigt som 
vederbörande har ett offentligt biträde.�6�

�60 Ds 2002:13 s. 162 f
�61 Dom 27 april 2006 Mål nr 197-06
�62 JO 1983/84 s. 180. Jfr JO 1983/84 s. 177 och JO dnr 185-2002
�6� JO dnr 1122-1995
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14. Kommunens ansvar

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område (2 kap. 1 § SoL). 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen 
får det stöd och den hjälp som de behöver (2 kap. 2 § första stycket SoL). 
Detta innebär dock ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra 
huvudmän (2 kap. 2 § andra stycket SoL). För personer som omfattas av 
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. finns särskilda be-
stämmelser i den lagen (2 kap. 2 § tredje stycket SoL).

Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller de nämnder 
som kommunfullmäktige bestämmer (2 kap. 4 § första stycket SoL). Med so-
cialnämnd avses i detta avsnitt den nämnd som fullgör kommunens uppgifter 
inom socialtjänsten.

Ansvarig kommun
Det är den kommun där den enskilde befinner sig när behovet av stöd eller 
hjälp uppkommer, vistelsekommunen, som primärt har ansvaret för att se 
till att den enskilde får de insatser som han eller hon behöver. De regler om 
behörig nämnd som finns i socialtjänstlagen gäller även LVU.�64

Den socialnämnd som har beslutat om bistånd för ett visst hjälpbehov är 
också ansvarig för att barnet får detta bistånd, så länge samma hjälpbehov 
kvarstår eller till dess ärendet flyttats över till någon annan kommun. Det 
gäller i princip även om barnet flyttar till en annan kommun medan han 
eller hon får biståndet. Undantag från huvudprincipen, att det är vistelse-
kommunen som primärt har ansvar, gäller vid placering av barn i annan 
kommun (16 kap. 2 § första stycket SoL).

Exempel
1) En kommun, A, har placerat ett barn utanför det egna hemmet och har 
då enligt huvudregeln ansvar för denna placering (16 kap. 2 § SoL). Bar-
nets vårdnadshavare (modern) flyttar senare till en annan kommun, B, och 
folkbokför sig där. Hon får där ytterligare ett barn som behöver någon form 
av insats. I egenskap av vårdnadshavarens nya vistelsekommun är det då 
kommun B som är ansvarig kommun eftersom vårdnadshavaren vistas där 
och det andra barnets hjälpbehov uppkom där.

�64 JO 2003/04 s. 253
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2) En kvinna som är placerad i ett familjehem eller i ett hem för vård eller 
boende i en annan kommun än placeringskommunen föder ett barn där. Det 
är då hennes placeringskommun som blir ansvarig kommun för eventuella 
insatser för detta barn. Barnet folkbokförs i samma kommun som modern.

3) En kvinna vistas i en anstalt inom kriminalvården eller vårdas på sjuk-
hus eller i annan sjukvårdsinrättning på initiativ av någon annan än en 
kommun. Vistelsen äger rum i en annan kommun än där hon är folkbok-
förd. Kvinnan föder ett barn. Det är i dessa fall den kommun där kvinnan är 
folkbokförd som har ansvaret för det bistånd, stöd och sociala tjänster som 
kvinnan kan behöva (16 kap. 2 § andra stycket SoL). Barnet folkbokförs 
hos modern och därmed blir hennes folkbokföringskommun ansvarig för 
insatser för barnet.

Ansvarig kommun för ensamkommande barn
Med ensamkommande barn avses barn under 18 år som vid ankomsten 
till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen 
person som får anses ha trätt i förälders ställe, eller som efter ankomsten 
står utan någon sådan ställföreträdare.�65

Migrationsverket har det övergripande ansvaret för flyktingmottagandet 
och frågor om uppehållstillstånd och det gäller även barn. Enligt ändringar 
i lagen om mottagande av asylsökande driver Migrationsverket inte längre 
förläggningar för dessa barn. Migrationsverket träffar överenskommelser 
med vissa kommuner som får anordna boende för sådana ensamkommande 
barn som avses i 1 § första stycket 1 och 2 lagen om mottagande av asylsö-
kande, dvs. barn som är asylsökande eller som har beviljats uppehållstill-
stånd med eller efter ett tillfälligt skydd. Migrationsverkets uppgift är att 
anvisa en sådan kommun att ta emot ett ensamkommande barn, om det inte 
finns särskilda skäl att anvisa annan kommun. Den kommun som Migra-
tionsverket anvisat blir att anse som barnets vistelsekommun (3 § LMA).

Syftet är att det klart ska framgå vilken kommun som är barnets vistelse-
kommun och som därmed är ansvarig för att barnet får det stöd och skydd 
som det behöver. Ett annat syfte är att beredskapen för att ta emot dessa 
barn koncentreras till ett antal kommuner som därigenom kan arbeta upp 
särskild kompetens för att möta dessa barn. Migrationsverkets och social-
tjänstens skilda ansvar blir också tydliggjort.

När det gäller förordnandet av god man för ensamkommande barn, hänvi-
sas till Socialstyrelsens meddelandeblad Stärkt skydd för ensamkommande 

�65 Prop. 2005/06:46 s. 35 



154

14 Kommunens ansvar

barn, juli 2005 och Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens an-
svar vid behov av ny vårdnadshavare och handbok Om barnet behöver ny 
vårdnadshavare som publiceras årsskiftet 2006/07.

Huvudmannens ansvar
Vistelsekommunens yttersta ansvar innebär en skyldighet att bistå med så-
dana stöd- och hjälpinsatser som inte faller på andra huvudmän, t.ex. hälso- 
och sjukvård eller skola. Kommunen ska inte träda i annan huvudmans 
ställe. Behov av sjukvård ska alltså tillgodoses av sjukvårdshuvudmannen 
och inte av socialtjänsten. Detta innebär inte att socialtjänsten helt kan av-
stå från att bistå ett barn som på grund av sjukdom har behov av stöd el-
ler hjälp. De åtgärder som kommunen ska vidta i sådana situationer är att 
hjälpa till att lösa de akuta situationer som kan uppkomma i avvaktan på att 
sjukvårdshuvudmannen tar sitt ansvar.�66

Exempel
Ansvaret för att tillgodose behovet av skolskjuts till skolan ligger på skol-
huvudmannen (4 kap. 7 § SkolL).367 Denna fråga har bl.a. prövats av Kam-
marrätten i Sundsvall�68 som ansåg att det allmännas ansvar för att barn 
kan ta sig till och från skolan är uttömmande reglerat i skollagen. Något 
ytterligare ansvar för barns behov av hjälp för ta sig till och från skolan kan 
inte åläggas en kommun med stöd av socialtjänstlagen.

Två ansvariga kommuner
I vissa fall kan två kommuner vara behöriga att inleda en utredning till 
skydd för ett barn och fatta beslut om insatser, såväl den kommun där den 
unge vistas rent fysiskt när de förhållanden inträffar som ger socialtjänsten 
anledning att ingripa som den kommun, där den unge i vanliga fall vistas, 
kan ha behörighet.

Så kan det vara när ett barn bor växelvis hos föräldrar som har gemen-
sam vårdnad och som bor i olika kommuner. Barnet kanske vistas ungefär 
lika mycket hos båda, men kan bara vara folkbokfört hos den ena av dem.

Ett annat fall kan vara ett barn i de övre tonåren som avviker från hem-
met och påträffas av polisen i en annan kommun, under förhållanden som 
är så alarmerande att socialtjänsten behöver ingripa till den unges skydd.

�66 Prop. 1979/80:1 Del A s. 524; RÅ84 2:63 och prop. 2000/01:80 s. 93
367 Prop. 1985/86:10 s. 101 
�68 Mål nr 825-04
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Kommunerna har skyldighet att komma överens om vilken av dem som 
är närmast ansvarig för de insatser som barnet eller den unge behöver. I all-
mänhet är det den kommun där barnet stadigvarande vistas, oftast folkbok-
föringskommunen, som har de bästa förutsättningarna att kunna erbjuda 
det stöd och den hjälp som behövs. Det är i allmänhet också den kommun 
där barnets föräldrar är bosatta. Även dessa kan i vissa lägen behöva stöd 
och hjälp från socialtjänsten med anledning av barnets situation. Ytterst 
faller dock ansvaret på den kommun där barnet eller den unge befinner sig 
när hjälpbehovet uppstår om inte någon annan kommun tar ansvaret. Det 
får inte förekomma att inte någon nämnd tar ansvar och därigenom lämnar 
familjen eller barnet utan den hjälp de kan ha rätt till.

JO�69 har behandlat frågan vilken kommun som ska tillgodose vårdbe-
hovet för en person som är folkbokförd i en kommun, men huvudsakligen 
vistas i en annan. Ärendet rörde en 17-årig pojke (K), bosatt hos sina för-
äldrar i E kommun, som åtalats och häktats för vissa brott, som han begått 
i B kommun. Ingen av socialnämnderna i de båda kommunerna ansåg sig 
behörig att ingripa till skydd för den unge. B socialnämnd ansågs sig inte 
behöva ingripa för att K var ”avflyttad från kommunen”. E socialnämnd an-
såg sig inte heller behöva ingripa då K vistades i B kommun då han greps. 
JO anförde följande:

Inledningsvis vill jag notera att K varit underårig och stått under för-
äldrarnas vårdnad. Dessa har varit bosatta i E. Därmed har även K 
formellt varit bosatt där. Det får i sådant fall enligt min mening presu-
meras att den underårige har samma vistelsekommun som föräldrarna. 
Socialförvaltningen i E får därmed anses ha haft en felaktig utgångs-
punkt, när de ansåg att B skulle betraktas som K:s vistelsekommun.

Av JO:s yttrande framgår att polisen löpande skickat rapporter till E kom-
mun om K en tid innan K blev häktad. B kommun hade därför enligt JO haft 
anledning utgå ifrån att ett ärende rörande K var pågående vid socialtjänsten 
i E kommun. Avslutningsvis uttalade JO behovet av samarbete mellan de två 
socialnämnderna för att klargöra vilken av dem som hade ansvar för K.

Unga som studerar på annan ort
Ett barn under 18 år som har sitt egentliga hemvist tillsammans med föräld-
rar eller andra anhöriga anses bosatt där och ska vara folkbokförd där, även 
om han eller hon till följd av skolgång regelmässigt tillbringar sin dygnsvila 

�69 JO 1994/95 s. 277
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på annan fastighet (11 § folkbokföringslagen). Detta gäller även unga över 
18 år som studerar i grund- eller gymnasieskola eller någon motsvarande 
utbildning.

Det händer att barn eller unga som går i skola i en annan kommun än 
där han eller hon är folkbokförd behöver stöd i sin vistelsekommun, t.ex. 
i form av en kontaktperson, eller uppmärksammas i samband med miss-
bruk eller kriminalitet. Det är då folkbokföringskommunen som ska utreda 
och ta ställning till den unges behov av stöd eller hjälp eftersom den unge 
har sin stadigvarande hemvist hos sina vårdnadshavare. Kommunen kan 
i utredningsarbetet på lämpligt sätt ta hjälp av den kommun där den unge 
går i skola. Om vårdnadshavarna bor i olika kommuner, se avsnittet Två 
ansvariga kommuner.

Ny vistelsekommun under utredningstiden
Den nämnd som inlett en utredning till ett barns skydd eller stöd (11 kap. 
1 och 2 §§ SoL) är skyldig att slutföra den och fatta beslut i ärendet, även 
om barnet under utredningstiden byter vistelsekommun (11 kap. 4 § första 
stycket SoL). Detta gäller dock inte om den nya vistelsekommunen sam-
tycker till att ta över utredningen av ärendet enligt 16 kap. 1 § SoL eller 
ärendet annars flyttas över (11 kap. 4 § andra stycket SoL).

Bestämmelsen i första stycket ska hindra att oklarheter uppstår om den 
fortsatta handläggningen av ett ärende om skydd eller stöd för ett barn, när 
barnet i frågar flyttar till en annan kommun. Det innebär att den kommun 
som inlett utredningen ska slutföra den och fatta beslut i ärendet. Syftet 
är att den fortsatta utredningen ska bedrivas på bästa möjliga sätt, trots de 
praktiska svårigheter som flyttningen kan föra med sig.370

Bistå med information
Den nya vistelsekommunen är skyldig att på begäran bistå med den utred-
ning som socialnämnden kan behöva för att fatta beslut i ärendet (11 kap. 4 § 
första stycket SoL). Syftet är att säkerställa att den nämnd som är ansvarig 
för utredning och beslut i ärendet får den information från den nya vistelse-
kommunen som kan behövas för att få ett optimalt beslutsunderlag.371 Alla 
utredningsåtgärder som kan anses nödvändiga för ett fullgott beslutsunder-
lag omfattas av bestämmelsen.372

370 Prop. 1996/97:124 s. 180
371 Prop. 2002/03:53 s. 92
372 Prop. 2002/03:53 s. 109
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Det är den utredande kommunen som ansvarar för att ta in den informa-
tion som den behöver från den nya kommunen. Det kan t.ex. gälla infor-
mation om hur barnets behov av förskola eller någon öppenvårdsinsats är 
tillgodosett eller hur familjens boendesituation ser ut. Informationen bör 
avse den aktuella situationen för familjen i den nya kommunen.

Det finns ingen skyldighet att vända sig till den nya kommunen för att 
hämta in information. Det är däremot en skyldighet för den nya kommunen 
att lämna begärd information (14 kap. 1 § SekrL).

Den nya kommunen tar över utredningen
Om den nya vistelsekommunen samtycker till att ta över utredningen av 
ärendet, övergår ansvaret till den kommunen (11 kap. 4 § andra stycket SoL) 
och socialnämnden i den kommun som har inlett utredningen kan avsluta 
ärendet. Den nya vistelsekommunen bör373 fatta ett beslut om att den överta-
git ärendet och skriftligen informera den kommun som inledde utredningen 
om när beslutet fattades och av vem. Beslutet läggs i barnets personakt.

Den första nämnden kan inte avsluta ärendet förrän den övertygat sig om 
att den nya socialnämnden fortsätter utredningen. I akten antecknas datum 
för den nya nämndens beslut att ta över ärendet och datum för nämndens 
beslut att avsluta ärendet.

Barnet eller familjen flyttar efter beslut  
om öppna insatser
Den kommun som beslutat om en insats har kvar ansvaret under den tid 
som beslutats eller tills ärendet tagits över av den nya kommunen. En flytt-
ning innebär dock många gånger förändringar i en familjs liv som påverkar 
både behovet och typen av insatser. Det är den kommun som familjen bor 
i som oftast har de största möjligheterna att bedöma det aktuella behovet 
och erbjuda nödvändiga insatser.

Exempel
1) Ett barn har insats i form av en kontaktfamilj. Insatsen kommer antagligen 
att behövas under en längre tid, vilket familjen har samtyckt till. Familjen 
flyttar till en ny kommun.
a). Om insatsen inte är tidsbegränsad har den beslutande kommunen kvar an-
svaret för insatsen så länge den behövs eller tills den nya kommunen tar över 
ärendet. Den beslutande nämnden kan även begära överflyttning av ärendet.

373 SOSFS 2006:12
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b). Vid tidsbegränsade insatser har den beslutande kommunen kvar ansva-
ret under den beslutade tiden varefter ärendet avslutas. Familjen informe-
ras om möjligheten att söka nytt bistånd i den nya kommunen.

2) Samma förutsättning som i exempel 1). Föräldrarna avböjer fortsatt in-
sats, men den beslutande kommunen anser att barnet fortfarande är i behov 
av stöd. Den beslutade insatsen upphör eftersom föräldrarna inte längre vill 
ha någon insats. Det är i dessa fall viktigt att den ”gamla” socialtjänsten 
försöker motivera familjen att söka hjälp i den nya kommunen och t.ex. 
erbjuder sig att tillsammans med familjen ta kontakt med socialtjänsten på 
den nya orten.

Om utflyttningskommunen anser att barnet är i behov av skydd, har den 
anmälningsskyldighet enligt 14 kap. 1 § SoL. Det får dock inte förekomma att 
en kommun avslutar en insats med hänvisning till att familjen flyttat och sedan 
med stöd av 14 kap. 1 § SoL gör en anmälan till den nya kommunen.374

3) Om det under pågående öppna insatser som utflyttningskommunen beslu-
tat om kommer in en anmälan om att barnet misstänks fara illa till den nya 
kommunen, är det den senare, dvs. vistelsekommunen, som ska ta ställning 
till en utredning och ett eventuellt behov av insats. Den nya kommunen kan 
inte vägra med hänvisning till att den tidigare vistelsekommunen har en på-
gående insats eller att den anser att den tidigare insatsen inte varit tillräcklig. 
Den tidigare kommunen är inte behörig att inleda en utredning eftersom den 
varken är vistelsekommun, placeringskommun eller folkbokföringskommun.

Samarbete mellan placeringskommun  
och vistelsekommun
En placering i någon annan kommun innebär i regel att det är nödvändigt 
med kontakt mellan de två kommunerna. Placeringskommunen kan inte 
klara av sina åtaganden utan kontakt med och biträde från vistelsekom-
munen. Kontakt behövs både före ett beslut om placering av barnet (6 kap. 
6 § andra stycket andra meningen SoL), under placeringstiden och vid pla-
ceringens upphörande. Det är inte möjligt att i detalj reglera på vilket sätt 
samarbetet ska gå till. Det förutsätts att kommunerna ska kunna komma 
överens om det själva.375

Det är viktigt att notera att socialtjänstens skyldighet att informera och 
samråda inför en placering i någon annan kommun inte bara gäller soci-

374 JO 1997/98 s. 331
375 Prop. 1996/97:124 s. 159
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alnämnden (6 kap. 6 § andra stycket SoL). Även andra myndigheter kan 
behöva informeras om placeringen i förväg. Det kan gälla ett barns behov 
av barnomsorg, fritidssysselsättning eller barnpsykiatrisk behandling.376 
Vistelsekommunen måste få rimlig tid för att kunna planera eventuella in-
satser. Se vidare avsnitt om Vårdplan.

Placeringskommunens ansvar
För att uppnå ett sammanhållet vårdansvar377 har den kommun som beslu-
tat att placera barn och unga i familjehem eller i ett hem för vård eller bo-
ende i en annan kommun kvar hela ansvaret för ärendet (16 kap. 2 § första 
stycket SoL). Detta gäller så länge vårdbehovet inte är uppfyllt eller tills 
ärendet flyttas över till den nya vistelsekommunen, även om barnet blivit 
folkbokfört i den nya kommunen.

Ett sammanhållet vårdansvar innebär att placeringskommunen utreder be-
hovet av, beslutar om, genomför och finansierar de hjälp- och stödinsatser en-
ligt 4 kap. 1 §, 3 kap. 6 § och 5 kap. 1 § SoL som barnet kan behöva så länge 
som barnet vistas i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende oavsett 
hans eller hennes ålder. Detta gäller även om verkställigheten överlämnas till 
en privat eller offentlig vårdgivare i en annan kommun.378 Är barnet placerat i 
familjehem har den placerande socialnämnden ansvar för att dessa barn får god 
vård och fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden och lämplig ut-
bildning. Nämnden är också skyldig att lämna vårdnadshavaren och dem som 
vårdar dessa barn råd, stöd och annan hjälp som de behöver (6 kap. 7 § SoL).

När upphör placeringskommunens ansvar?
Det är socialnämnden i den kommun där den enskilde befinner sig när ett 
hjälpbehov uppkommer som är behörig att vidta nödvändiga åtgärder. Denna 
behörighet kvarstår enligt huvudregeln så länge samma hjälpbehov kvarstår, 
oavsett om den hjälpbehövande finns kvar i kommunen eller inte.379 Frågan 
om hur länge samma hjälpbehov kvarstår har behandlats i en dom från re-
geringsrätten.�80 Målet gällde ett barn som vid två års ålder omhändertogs 
med stöd av 2 § LVU och placerades i ett familjehem i en annan kommun. 
Hon var vid regeringsrättens prövning bosatt i egen lägenhet i den kommun 
som hon placerades i. Enligt regeringsrätten upphörde det hjälpbehov som 
var anledningen till hennes placering samtidigt som vården enligt 2 § LVU 

376 Prop. 1996/97:124 s. 115
377 Prop. 2002/03:53 s. 91
378 Prop. 1996/97:124 s. 158
379 RÅ 1989 ref 50
�80 RÅ 1997 ref 53
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upphörde. Den kommun som var ansvarig för familjehemsplaceringen an-
sågs därför inte skyldig att lämna bistånd enligt 6 § SoL (numera 4 kap. 1 
§ SoL, SoS:s anm.) för hjälpbehov som uppstått senare och som hade med 
den placerade själv att göra.

Förskola
Den kommun där barnet stadigvarande vistas har ansvar för att erbjuda 
plats i förskola (2 a kap. 1 § skollagen (1985:1100), SkolL. Barn i familje-
hem är i regel folkbokförda i familjehemmets kommun. Se vidare avsnittet 
om Folkbokföring. Denna kommun svarar för de ordinarie kostnaderna för 
förskolan. Behöver barnet av sociala och eller psykologiska skäl person-
ligt stöd under vistelsen i förskolan, ska denna insats utredas, beslutas och 
bekostas av placeringskommunen (2 a kap. 9 § tredje stycket SkolL)�81

Det finns inga klara gränser för vilka stödåtgärder som förskolan är skyl-
dig att erbjuda, och vilka åtgärder som barnet behöver av sociala och psy-
kologiska skäl. En prövning måste göras i varje enskilt fall utifrån barnets 
behov och förutsättningar. Förskolans skyldighet att erbjuda stöd är också 
kopplat till de pedagogiska och sociala målen för verksamheten. Om insat-
sen inte direkt hör samman med verksamheten i förskolan utan snarare är 
en insats som barnet kontinuerligt behöver i sin dagliga livsföring, är det 
snarare fråga om en insats från socialtjänstens sida. När barnet är placerat i 
en annan kommun får placeringskommunen stå för dessa kostnader.

Skola
Det är den kommun där barnet är folkbokförd som ansvarar för skolgången 
(4 kap. 5 § SkolL). Det innefattar undervisning och annat pedagogiskt stöd 
som ett barn kan behöva enligt 4 kap. 1 § andra stycket SkolL. Även skolskjuts 
ingår i skolans ansvar (4 kap. 7 § SkolL).�82 Det är däremot placeringskommu-
nen som utreder, beslutar och bekostar de extraresurser i form av socialt och 
psykologiskt stöd som kan behövas. Det spelar ingen roll om barnets behov var 
känt redan vid tiden för placeringen eller om det har uppstått senare.

Barn som är placerade i ett hem för vård eller boende folkbokförs inte 
där. Se avsnittet om Folkbokföring. Det innebär att placeringskommunen 
har kvar kostnaden för skolgången inklusive de pedagogiska extraresurser 
som barnet kan behöva i den andra kommunen.

Någon klar gränslinje mellan extraresurser av pedagogisk karaktär och 
extraresurser för en fungerande skolgång i form av socialt och psykolo-

�81 Prop. 1996/97:124 s. 159 
�82 Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 825-2004
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giskt stöd går inte att dra. Ett barns behov är många gånger sammansatta. 
Ansvaret för de olika insatserna måste lösas i samarbete mellan kommu-
nerna och de olika nämnderna så att barnet får en fungerande förskola och 
skolgång.

Exempel
1) Lisa är av A kommun placerad i ett familjehem i B kommun där hon 
även är folkbokförd. Det är klarlagt att Lisa behöver en speciallärare för 
sin undervisning. Regeringsrätten�8� konstaterar att det är skolmyndighe-
terna i B kommun som i egenskap av folkbokföringskommun har ansvar 
för att det behovet tillgodoses trots att behovet var känt när Lisa placerades 
i familjehemmet i B kommun.

2) Kalle, 4 år, är av A kommun placerad i ett familjehem i B kommun. 
Kommun B är i egenskap av vistelsekommun ansvarig för att Kalle får 
en plats i förskola och kommunen står också för de reguljära kostnaderna 
för förskolan. Kalle behöver personligt socialt stöd som är med honom på 
dagarna i förskola eftersom han har stora beteendestörningar. För extrain-
satsen i form av individuellt behovsprövat stöd ansvarar kommun A enligt 
2 a kap. 9 § tredje stycket SkolL eftersom den är placeringskommun.

3) Kalle i exempel 2 börjar så småningom skolan. Han är folkbokförd i fa-
miljehemmet varför det är B kommun som står för de reguljära kostnaderna 
för skolan liksom det pedagogiska stöd eller skolskjuts Kalle kan ha behov 
av. Kalles behov av extraresurser i form av socialt eller psykologiskt stöd 
utreds, beslutas och bekostas av kommun A, som är placeringskommun.

4) Om Kalle i tonåren blir placerad i ett hem för vård eller boende i kom-
mun B, är det kommun A som har kostnadsansvaret för både skolgång och 
de extraresurser i form av socialt och psykologiskt stöd som Kalle behöver. 
Kalle är nämligen inte folkbokförd i B kommun eftersom han är inskriven 
i ett hem för vård eller boende.

Behov av LSSinsatser under pågående vård
När ett barn eller en ungdom är placerat i familjehem i en annan kommun 
med stöd av socialtjänstlagen eller LVU, är det placeringskommunen som är 
ansvarig för det bistånd enligt 4 kap. 1 § samt det individuella behovsprövade 
stöd och de individuellt behovsprövade sociala tjänster enligt 3 kap. 6 § och 5 
kap. 1 och 9 §§ SoL som kan behövas under placeringen (16 kap. 2 § SoL).

�8� RÅ 1994 ref. 25
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En kommuns ansvar enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, gäller däremot gentemot dem som är bosatta i kom-
munen (16 § LSS). En person kan i regel anses bosatt på den ort han eller 
hon är folkbokförd. I lagstiftningen har inget undantag gjorts för fall där 
barn är placerade i en annan kommun än den placerande.�84

När ett barn som ingår i personkretsen enligt LSS är placerat i en annan 
kommun än placeringskommunen och behöver sådana insatser som anges 
i 9 § LSS uppstår frågan vilken av de två kommunerna som ska svara för 
den nödvändiga insatsen.

Att kalla de insatser som räknas upp i 9 § LSS för ”LSS-insatser” ger 
dock en bild av att sådana insatser bara kan beviljas med stöd av LSS. 
Eftersom socialtjänstlagen är en ramlag som ger socialnämnden möjlighet 
till flexibla lösningar kan motsvarande insatser även ges med stöd av soci-
altjänstlagen. Bestämmelserna i 6 kap. 1 och 7 §§ SoL om placeringskom-
munens ansvar ger uttryck för principen om det sammanhållna vårdansva-
ret, dvs. att det är den placerande nämnden som har ansvar för de åtgärder 
som ett placerat barn, dess vårdnadshavare och vårdgivare behöver under 
placeringstiden. Bestämmelserna understryker också vikten av att nämn-
den kontinuerligt följer upp de barn som placeras i familjehem.

En rimlig tolkning av bestämmelserna är att behovet av sådana insatser 
som regleras i LSS och som ett placerat barn kan behöva, kan ges inom ramen 
för den pågående placeringen, vare sig den är gjord med stöd av social-
tjänstlagen eller LVU. Utöver den vård som redan pågår ska den enskilde 
inte dessutom behöva söka insatser med stöd av en annan lagstiftning och 
i en annan kommun än den som är ansvarig för placeringen.

För en familj blir det dessutom tydligare att det är samma nämnd som 
har ansvar för hela vården och de insatser som ett placerat barn behöver. 

Det är dock viktigt att påpeka att ett barn över 15 år själv kan söka om 
insatser enligt LSS. Om barnet är under 15 år eller uppenbart saknar för-
måga att på egen hand ta ställning kan vårdnadshavaren begära insatser för 
honom eller henne (8 § LSS).

Eftersom ett barn inte kan vara folkbokfört i ett hem för vård eller boende 
är det placeringskommunen som har kvar ansvaret för de insatser enligt LSS 
som kan behövas i dessa fall.

Domstolsavgöranden
Frågan om ansvarig kommun har behandlats i ett antal domstolsavgörande.

�84 Prop. 1992/93:159 185
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Regeringsrätten�85 har i två domar uttalat att insatser enligt LSS ska ges 
av den kommun där personen i fråga är bosatt.

Kammarrätten i Göteborg�86 och Jönköping387 har konstaterat att det är 
bosättningskommunen som är ansvarig för insatser enligt LSS trots place-
ringskommunens övergripande ansvar enligt socialtjänstlagen för de barn 
och unga som den placerat. Kammarrättens i Jönköping dom är överklagad 
till regeringsrätten. Prövningstillstånd har beviljats men något ställningsta-
gande i frågan från regeringsrätten har inte kommit i september 2006.

Kammarrätten i Jönköping�88 har uttalat att under den tid ett barn är före-
mål för vård enligt LVU är det vederbörande socialnämnd som med stöd av 
11 § LVU bestämmer hur vården ska ordnas och var det placerade barnet 
ska vistas. Vårdnadshavarna saknade därför i detta fall behörighet att an-
söka om insats enligt LSS.

När familjehemsplacerade barn fyller 18 år
Ungdomar kan av olika skäl behöva stanna kvar i familjehemmet även efter 
det att de fyllt 18 år. De kan fortfarande gå i skolan eller kan behöva fortsatt 
boende i familjehemmet trots att det ursprungliga behovet av placering har 
upphört. Det är rimligt att den unge får vara kvar i familjehemmet åtmins-
tone tills han eller hon fullföljt sin gymnasieutbildning. Förhållandena i 
föräldrahemmet är många gånger inte heller sådana att den unge kan åter-
vända och förutsättningar för ett eget boende saknas.

Om det finns ett behov av fortsatt placering ska ett nytt beslut om bistånd 
fattas. Eftersom den unge fyllt 18 år, är det han eller hon själv som ansöker 
om bistånd i form av fortsatt placering i familjehemmet och eventuellt an-
nat stöd. Något samtycke från en tidigare vårdnadshavare ska inte hämtas 
in. Placeringskommunen har enligt principen om det sammanhållna vård-
ansvaret kvar ansvaret för placeringen tills ärendet avslutas eller övertagits 
av den nya kommunen.

Kommunens ansvar när vården av den unge upphör
Många unga som bott i ett familjehem och som ska flytta ut från detta, kan 
övergångsvis behöva hjälp tills han eller hon klarar ett självständigt liv. Det 
kan gälla både personligt och ekonomiskt stöd. Det är kanske inte aktuellt 
att den unge flyttar tillbaka till sitt tidigare föräldrahem och kontakten med 

�85 RÅ 1999 ref 11 och RÅ 1999 ref 44
�86 Mål nr 5816-04
387 Mål nr 2451-04 Avdelning 2
�88 Mål nr 2156-03 Avdelning 3
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föräldrarna kan också av olika skäl vara bristfällig. I samband med att en 
placering upphör bör�89 därför den placerande kommunen vid behov hjälpa 
den unge till ett boende.

Om den unge, när placeringen upphör, väljer att bosätta sig i en annan 
kommun än den placerande, t.ex. vistelsekommunen, är det viktigt att de 
båda kommunerna samråder, med den unges samtycke, så att den unge kan 
få det stöd som han eller hon behöver i den nya kommunen. Det kan t.ex. 
gälla att förmedla kontakt med socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

Det bistånd som den unge behöver efter avslutad placering, t.ex. kontakt-
person eller någon form av öppna insatser, är vistelsekommunens ansvar.�90

Ansvarig kommun vid privata placeringar
Det är vårdnadshavarens hemkommun som prövar frågan om medgivande vid 
privatplaceringar, dvs. placeringar då ingen annan medverkan av socialnämn-
den behövs än att denna ska försäkra sig om att förhållandena i det hem där 
placeringen är tänkt är tillfredsställande�91 (6 kap. 6 och 9 §§ SoL). Den nämnd 
som lämnat medgivande enligt 6 kap. 6 § SoL är också den nämnd som fullgör 
skyldigheterna enligt 6 kap. 7 § SoL (6 kap. 9 § andra stycket SoL).

Privatplacerade barn är som regel folkbokförda i det hem där de bor, och 
då är vistelsekommunen ansvarig för förskola, skola och de extraresurser 
av social och pedagogisk karaktär som ett barn kan behöva.

Överflyttning av ärende
Ett ärende som avser vård eller någon annan åtgärd i fråga om en enskild 
person kan flyttas över till en annan socialnämnd (16 kap. 1 § första stycket 
SoL). En sådan överflyttning ska göras om den som berörs av ärendet har 
starkast anknytning till den andra kommunen och det med hänsyn till den 
enskildes önskemål, varaktigheten av hjälpbehovet och omständigheterna 
i övrigt framstår som lämpligt (16 kap. 1 § andra stycket SoL). Frågan om 
det är lämpligt att överflytta ett ärende får avgöras efter en bedömning i varje 
enskilt fall. Det kan t.ex. vara fråga om att vårdnadshavaren till ett barn som 
är placerat i familjehem eller i ett hem för vård eller boende i en annan kom-
mun flyttar från placeringskommunen. I en sådan situation bör en överflytt-
ning till vårdnadshavarens hemkommun vara naturlig, eftersom kontakterna 
med vårdnadshavaren ingår som en viktig del i vårdansvaret. Detta gäller 

�89 SOSFS 2006:12
�90 Jfr RÅ 1997 ref 53
�91 Prop. 2002/03:53 s. 91
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givetvis inte om syftet med placeringen är annat än att barnet ska återvända 
hem. En överflyttning i motsatt riktning kan bli aktuell, t.ex. när ett barn i 
späd ålder långsiktigt placeras i familjehem eller i fråga om ungdomar som 
är på väg ut i eget boende i den kommun där familjehemmet är beläget.�92

En överflyttning kan även vara aktuell när en kommun enligt 11 kap. 4 § 
SoL slutfört sin utredning och fattat beslut, men barnet har flyttat till annan 
kommun under utredningstiden. Om vistelsen i den nya kommunen kan 
antas bli långvarig, kan det vara motiverat att flytta över ärendet.�9�

Vid bedömning av vilken kommun den enskilde har starkast anknytning 
till är det naturligt att hämta ledning från principerna i folkbokföringslagen 
(1991:481) och den rättspraxis som utvecklats, vilket normalt innebär att 
personen ifråga anses ha starkast anknytning till den kommun där han eller 
hon är eller borde vara folkbokförd.�94

För att en överflyttning ska kunna göras krävs det dessutom att det med 
hänsyn till den enskildes önskemål, varaktigheten av hjälpbehovet och om-
ständigheterna i övrigt framstår som lämpligt. En samlad bedömning måste 
göras av i vilken kommun den enskildes behov bäst kan tillgodoses. Den 
enskildes önskemål måste tillmätas stor betydelse. Att flytta över ett ärende 
mot den enskildes vilja bör således normalt inte förekomma. I ett sådant fall 
bör det krävas en utförlig motivering av varför den enskildes vilja frångåtts.

För att flytta över ett ärende krävs viss varaktighet av aktuellt hjälpbe-
hov. Någon tidsgräns är inte möjlig att ange, men det får inte vara fråga om 
behov av akut hjälp som kan förutses upphöra relativt snart. Typiskt sett 
bör det i ärenden som ska flyttas över vara fråga om mångåriga insatser.�95

När det gäller barn som är placerade för vård, ska även barnets synpunkter 
på en eventuell överflyttning hämtas in och tas i beaktande efter hans eller 
hennes ålder och mognad (3 kap. 5 § SoL). Ett barn kan t.ex. ha en god 
och bra kontakt med en socialsekreterare och är angelägen att få behålla 
kontakten med denne.

Om kommunerna inte kan komma överens
Om de berörda kommunerna inte kan komma överens om en överflyttning 
får den kommun där frågan om överflyttning kommit upp ansöka om över-
flyttning av ärendet hos länsstyrelsen i det län där den andra kommunen 
ligger (16 kap. 1 § tredje stycket SoL). Länsstyrelsen är i dessa fall den 

�92 Prop. 2002/03:53 s. 93
�9� Prop. 2002/03:53 s. 94
�94 Prop. 2002/03:53 s. 109
�95 Prop. 2002/03:53 s. 109 ff
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första instans för den rättsliga prövningen.
Länsstyrelsens beslut enligt 16 kap. 1 § SoL får överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol (16 kap. 4 § SoL). Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten (16 kap. 5 § SoL).

Det finns ingen bestämmelse om att sådant beslut ska verkställas omedel-
bart. Om kommunerna inte kommer överens om något annat, innebär det att 
den gamla kommunen har kvar ansvaret till dess beslutet har vunnit laga kraft.

En socialnämnd får självfallet inte kringgå bestämmelsen i 16 kap. 1 § 
SoL genom att avsluta ärendet och därefter göra en anmälan enligt 14 kap. 
1 § SoL rörande barnens förhållande till den kommun som inte samtyckt 
att ta över ärendet.�96

Part
Den enskilde är inte part i ett ärende eller mål om överflyttning. Den nämnd 
som ansöker om överflyttning ska därför utreda och redovisa den enskildes 
vilja. Det föreligger oftast inte något behov av att den enskilde själv lämnar 
en redogörelse för sin uppfattning.397

Vilken information får lämnas över till den nya kommunen?
Uppgifter om enskilds personliga förhållanden kan normalt inte föras över 
till en socialnämnd som övertar ett ärende utan att den ärendet rör sam-
tycker till det. Denna princip gäller inte i ärenden som rör utredning till 
skydd eller stöd för ett barn. Uppgifter som behövs för att en socialnämnd 
ska kunna ta över ett sådant ärende ska lämnas ut av den nämnd från vilket 
överlämnandet sker (16 kap. 1 § fjärde stycket SoL).

Domstolsavgöranden
Frågan om överflyttning av ärenden enligt 16 kap. 1 § SoL har prövats i ett 
antal ärenden av kammarrätten.�98 Några exempel ges här. Kammarrättens 
domar kan vara till vägledning för socialtjänsten när man överväger en 
överflyttning.

Något prejudikat från regeringsrätten finns ännu inte (sept. 06).

�96 JO 1996/97 s. 331
397 Prop. 2002/03:53 s. 110
�98 Kammarrätten i Stockholm Mål nr 2912-04, Kammarrätten i Göteborg Mål nr 2003-04 och Kam-

marrätten i Göteborg Mål nr 984-05
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Folkbokföring
Huvudregel
Bestämmelserna om var en person ska vara folkbokförd finns i folkbokfö-
ringslagen. Huvudregeln är att man ska vara folkbokförd där man är bosatt 
(6 §), dvs. där man regelmässigt tillbringar sin dygnsvila (7 §). Om en per-
son under en på förhand bestämd tid av högst sex månader regelmässigt är 
bosatt på en annan fastighet än där han har sitt egentliga hemvist, innebär 
detta inte någon ny bosättning (8 §). Då behöver någon anmälan om ändrad 
bosättning inte göras.

Barn och unga som är placerade i familjehem eller är privatplacerade 
ska vara folkbokförda där hemmet ligger. För barn under 18 år ska en flytt-
ningsanmälan göras av barnets vårdnadshavare. Barn som fyllt 16 år har 
dock rätt att själv göra en sådan anmälan (30 §.) En anmälan ska göras 
inom en vecka (25 §).

Socialtjänsten kan lämpligen medverka till att vårdnadshavaren gör en 
flyttningsanmälan till familjehemmet. Däremot kan socialtjänsten inte bry-
ta sin sekretess och själv lämna ut de uppgifter Skatteverket behöver för en 
flyttningsanmälan. Eftersom familjehemmet inte är bundet av någon sekre-
tess finns det däremot inget som hindrar att familjehemmet lämnar uppgift 
till skattemyndigheten om att de har ett barn placerat hos sig. Skatteverket 
får därmed möjlighet att besluta om barnets folkbokföring.

Undantag från huvudregeln
En placering i ett hem för vård eller boende leder inte till ändrad folkbok-
föring (10 § 5). Barnet är i dessa fall fortfarande skrivet hos vårdnadsha-
varen.

En elev som har sin egentliga hemvist tillsammans med föräldrar eller 
andra anhöriga anses bosatt där även om han till följd av skolgång regel-
mässigt tillbringar sin dygnsvila på annan fastighet. Detta gäller även efter 
det att eleven fyllt 18 år så länge han eller hon genomgår grund- eller gym-
nasieskola eller motsvarande utbildning (11 §).
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