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Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner f5r egen del föreslagna ändringar av riktlinjerna för handläggning och dokumentafion av bam- och ungdomsärenden.
2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att anta förslaget att gälla för socialtjänsten i Stockholms stad.
Ärendet
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har i kommunfullmäktiges budget för
2008 fått uppdraget att revidera riktlinjerna för handläggning och dokumentafion av
bam och ungdomsärenden. Orsaken till behovet av ändringar härrör från förändrad
lagstiftning ochfiråninförandet av verksamhetssystemet BBIC (Bam behov i centrum). Bamuppdraget i Stockholm socialtjänst (BUSS) och stadens revisorer har också uppmärksammat vissa behov av förtydliganden ftämst när det gäller förhandsbedömningar och inledande av utredning. En hel del redaktionella förändringar har
gjorts för att göra materialet mer lättOverskådligt.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett ^jänsteutlåtande daterat 2 mars 2009.
Förslag till beslut
Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande ftån samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.
Vid protokollet
Lisbeth Westerlund
sekreterare
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Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har i kommunfullmäktiges budget
för 2008 fått uppdraget att revidera riktlinjema för handläggning och
dokumentation av bam och ungdomsärenden. Orsaken till behovet av ändringar
härrör från förändrad lagstiftning och från införandet av verksamhetssystemet
BBIC (Bam behov i centrum). Barnuppdraget i Stockholm socialtjänst (BUSS)
och stadens revisorer har också uppmärksammat vissa behov av förtydliganden
främst när det gäller förhandsbedömningar och inledande av utredning. En hel del
redaktionella förändringar har gjorts för att göra materialet mer lättOverskådligt.
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Ärendetharberetts inom socialtjänst-och arbetsmarknadsförvaltningens stabi
samarbete med stadsledningskontorets juridiska avdelning.
Stadens nu gällanderiktlinjerantogs av kommunstyrelsen 200^-02-18och har
uppdaterats 200^-0^-l^^örvaltmngenharikommunfullmäktiges hudget för 2008
fått uppdraget att reviderariktlinjerna för handläggning och dokumentation av
bam och ungdomsärenden.
De störstaredaktionella förändringamaharskettiavsnittet om utredning. Alla
begrepp och dokument som det hänvisas tillite^tenutgårftånBBlO-systemet och
följerutrednings-och dokumentationsprocessen enligt BBIO.BBlO-triangeln är
inlagd på tvåställen förökad pedagogisk tydlighet och enförmuläröversikt över
allaBBlO-formulärenärinlagd.^elaavsnittetom utredning harstrukturerats om
och lagts in redan efter de merallmänna inledande avsnitten om hams rätt och
socialnämndensskyldigheter.lförkommande fall hänvisas till socialstyrelsens
handböckers allmännaråd^tillämpningsföreskrifterochförordningar
Adoption
lenlighetmed socialtjänst-och arbetsmarknadsnämndens beslut 200^-0^-1^
föreslårförvaltmngenförändringaririktlinjernasåattfterbami^ellerinför^
långvariga placeringar skakomma att övervägas för adoption.^id en utredning av
ettnyfött eller ännu ofött barntinns det skäl för socialtjänsten attiett tidigt skede
ställa frågan till föräldrarna om de kan tänka sig möjligheten att adoptera bort
bamet som ett alternativ till en tamiljehemsplacering.l^ikasåftnns det skäl att
underplaceringstiden^ när det blir aktuellt med att övervägaattftyttaöver
vårdnaden till tamiljehemsföräldrarna^ivissa fall ställa ftågan om adoption vore
lämpligare, ^ed dagens lagstiftning är det bamets biologiska föräldrar som
bestämmer om de vill adoptera bort sitt bam.^riktlinjema har det inte uttryckts
tidigare att socialtjänsten ska ställa frågan tillföräldramautan initiativethar
förväntats komma ftån föräldrarna. Det bariden svenska barnavården sedan lång
tid varit inriktningenattarbetaföråterföreningavbarn och föräldrar,
^öräldrarättenisvensklagstiftningärmycketstark, forskningharvisatatt
kontinuitet ochstabilitetförbamet ibland har fått stå tillbakaförföräldernsbehov
av att vara förälder. Debattens forskningen och praktikenhar alltmer gåttmot att
fökusera på bamets behov ochilinje med dettase adoption som ett alternativ till
tamiljehemsplaceringivissa tall.Ett lediatt uppmuntra en sådan utvecklingi
Stockholm är attiföreliggande riktlinjer för handläggning se till att ftågan
kommer upplett tidigt skede när en placering av ett spädbarn övervägs(s.^^)^l
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det förtsattaarbetetiförvaltningen kommer också riktlinjernaför
ta^iljehemsvårdenattsesöveroch förändras.Ettökatstöd till socialsekreterama
behöver utvecklas dådetställernya krav påkomplicerade etiska överväganden.
Det får aldrig uppståen situation därföräldrariefterhand anklagar socialtjänsten
föratthablivit övertalade ellertvingadetillattadoptera bort sitt bam.
I^örhandsbedömnin^ar
tavsnittet om utredningsmodellen ftnnsocksåde förtydliganden som har
efterft^ågats av stadens revisorer (revisionsrapport nr 200^^^ ^^Anmälningar om
bam och ungasomriskeraratt^railla^^) rörande rutinemaförförhandsbedömning
(s.21). Seäven förvaltningens ärende till nämndens sammanträde april 200^ som
gälleryttrandeangåenderevisionsrapporten(dnrl.^-0ll^-200^).Anvisningarna
ärskrivnaisamråd med juridiskaavdelningen och stadsarkivet. De innehåller en
detaljeradbeskrivning av hurhandlingarnaskaregistreras och sparas. Där beskrivs
ocksåmtinemaförhur informationen ska delges nämnd ellerutskott.l^ågra
stadsdelsnämnderharuttryckligenefterftågatdetaljerad införmation om
anmälningar som inte har letttill utredning. Dettahar lett till attman inom de
stadsdelsförvaltningarnaharskapatlistoröverdessaställningstagandenvilketinte
ärförenligtmed sekretesslagen, informationen till nämnd^utskottkan endast ske
genomredovisning avantaletställningstagandenochanmälare under en viss
tidsperiod vilket också tydliggörsiriktlinjerna.^eddagensregelsystemärdet
inte tillåtetattförasökbararegisteröverindividerelleranmälningsorsaker. Den
statligaBarnskyddsutt^edningens(Dir2007^1^8)betänkandesompresenterasijuli
200^kankommamedförslagpåförändringarpådettaområdedådetsomidagär
ettställningstagandeattinte inleda utredningiställetkanbh ett besluta som dåkan
och skaregistreras. Om Bamskyddsutredningens betänkande inte ledertill någon
förättdradlagstiftningkanentänkbarvägvaraatt socialtjänst-och
arbetsmarknadsnämndenförfattarenförmellbegärantillDatainspektionenom att
taregistreraställningstagandenattinte inledautredning som gäller bam och ungai
ett digitalt register.
l^ärdetgällerungdomarsomriskeraratt utsättas för hedersrelaterat våld eller
förtrycktydliggörriktlinjemaattsocialtjänstenkanhaettantal klargörande samtal
med den unga inom ramen för en förhandsbedömning utan att inleda utredning
ochkontaktavårdnadshavama.Detär avgörande att klarläggarisken för hot och
våld och behovet av skyddför den unga personen. Om man bedömer att den unga
personen behöver omedelbart skydd måste man inleda utredning.ldettaskede ska
vårdnadshavarnaunderrättasochnämndenta ställning till omvården kan ske
frivilligt med bibehållet skydd för den unga eller om den måste ske med stöd av
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Inleda utredning
Stadens revisorer hariovan nämnda revisionsrapport kritiska synpunkter på
stadens riktlit^er avseende handläggningen av anmälningar till socialtjänsten och
menar att dessa behöver utvecklas för att ge ett bättre och mer entydigt stödi
handläggningsarbetet. Detta område har utrettsiBi^SS-utredningen^ kapitel ^^
"^ättsäkerhetimyndighetsutövningen".^iktlinjete^tenharnuförtydligatsi
avsnittet "Erbjudande om service"(s.22) såatt det klartftamgåratt endast dåman
kanuteslutaatt detftnnsbehov av skyddeller stöd direkt till ettbam kan hänvisa
till service utanföregåendeutredning.
^rott mot barn
^tthehnytt kapitel har lagts in därrutinerna vid handläggning av anmälningar om
brott mot barn har förtydligats(s.^^). handläggningen av anmälningar som rör
misstanke om att ett barn är utsatt för fridskränkning^ våld eller sexualbrott har
tydliggjorts. Skillnaden mellan polisens utredning om brott och socialtjänstens
utredning om barns behov av skydd och stöd klarläggs ocb den önskvärda
strukturen för samverkan mellan polisens åklagaren och socialtjänsten är
beskriven. Socialtjänsten måste alltid ta ställning till om ett bam behöver skydd
och ska inte invänta polis och åklagares bedömning menimöjligaste mån
samverka med dem. Bamcentrums medverkan bör påkallas för att underlätta
samverkan. Barncentrum kan också stå till tjänst med konsultation vid misstanke
ombrottmotbam.
Idetta kapitel ftnns också ett avsnitt om barn som upplever våldihemmet och
rutiner för handläggningen då den ena vårdnadshavaren behöver akut biståndi
form av skyddat boende, ^onkanidessa fall ta med sig bamen vilket gör att den
andra vårdnadshavaren inte får kännedom om var barnen vistas, l^an hör alltid
inleda utredning av bamenide fall de kanha bevittnat våldmen barnens
vistelseort kan sekretessbeläggas om den andra vårdnadshavaren kräver att få
kännedom om deras vistelseort så att det skyddade boendet inte röjs.
t^a^enomvårdavunga(l..^l^)
De avsnitt som rör tvångsvård och de beslut som hänger samman med denna har
förts samman och lagts in direkt efte^ kapitlet om hrott mot bam(s.^^).
I^n^a lagöverträdare
Det har under de senaste åren skett en mängdförändringarav lagstiftningen kring
unga lagöverträdaren bl.a. harpåföljdssystemet ändrats och två nya
ungdomspåföljder har införtsiförm av ungdomstjänst ocb ungdomsvård (200^01-01). Ändringarilagstiftningen syftar bl.a. till att renodla vilka av
socialtjänstens insatser inom påföljdssystemet för unga som ska tillgodose ett
vårdbehov hos den enskilde ungdomen (ungdomsvård) och vilka som ska ha en
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mer gränssättande funktion (ungdomstjänst).l^kap.lb^Sol^ har införts
bestämmelser om att ungdomstjänst är en obligatorisk uppgift för kommunen.
l^ya bestämmelser har iförtsibådeSot^ och l^^l^ som ger möjlighet att utse en
särskiltkvaliftcerad kontaktperson, ansatsen ärtänktattgeettsärskilt stöd till barn
ochungdomarförattmotverkariskförmissbmk^ brottslig verksamhet eller annat
sociah nedbrytande beteende, föratt säkerställa att påföljden ungdomstjänst
genomförs påett likartat sättistaden har ansvaretförverkställighetenlagts på
förvaltningens enhet Stockholms t^ngdomstjänst.
l^edling infördes denljanuari 200^ som ennybestämmelseiSof^och ger
kommunema ett obligatoriskt ansvar att erbjuda medling med anledning brott,
medling är ingen strafträttslig åtgärd utan en metod för konfliktlösning som är
tänktattanvändasbl.a.vidbrottmotperson.l^edling ska enligt de nya
bestämmelserna för unga lagöverträdare ha en merftamträdanderoll än tidigare
och den tinges viljaatt delta vid medling ska beaktas särskih vid beslut om
åtalsunderlåtelse.l^edlingssamordningskeriStockholmsstadinärasamverkan
meddetrepolismästardistriktenochingåristödcentrumförungabrottsofteroch
tillhör organisatoriskt l^ariat^ngdomsenhet.
genomförande
8n av förvaltningens huvuduppgifter är att genomföra utbildningartill
stadsdelsförvaltningamas personal avseende riktlinjerisyfte att säkerställa
likställighetenistaden.Bt^SS-utredningen kunde konstatera ett stort
förbättringsbehov avseende likställigheten gällandeivilka situationer
stadsdelsförvaltningarna inledde utredningarav barnoch ungdomar som
misstänktes tarailla. förvaltningen planerar att redaniapril 200^ genomföra en
utbildningsomgång för nya socialsel^eterare och gruppledare som utreder harn
och ungdomar då antalet nyanställda socialsekreterare är stort. Denna omgång
kommer att bh en tvådagarskursiavvaktan nämndens beslut avseende riktlinjerna,
tender förutsättning att nämnden fattar beslut kommer det att under hösten
genomföras längre^ mer fördjupade riktlinjeutbildningar som ska erbjudas samtliga
utredande socialsekretare. Dessutom kommer alla gruppledare som ansvarar för
arbetet med utredningar av bam och ungdomar som riskerar att tara illa att
erbjudas ett seminarium under maj 200^ för attförankraB^SS-utredningens
resultat med de förtydliganden om förhandsbedömningar och inledande av
utredning som föreslåsiutredningen och riktlinjema.
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Dessariktlinjerbaseras huvudsakligen på socialtjänstlagen ^^oL^, lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga ^LVU^ och beröräven sekretesslagen ^^ekrL^, föräldrabalken
^FB^^ Förvaltningslagen ^FL^och socialtjänstförordningen ^^oF^. Underavsnitt III hänvisas till
ytterligare lagstll^tning som särskilt berör unga lagöverträdare.
Övriga riktlinjer^föreskri^er som gälleri^tockholms stad och som har relevans även för
handläggning av socialtjänstens barn-och ungdomsärenden är^
^ Familjevård för barn och ungdom
^ Vårdnads boendes umgänge och namn
^ Adoption
^ Faderskap
^ Kontaktverksamhet
^ Bnsamkommande barn och ungdomar
^ Föräldrars ersättningsskyldighet för placerade barn
^ Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten
^ Ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna
^ ^lllämpningsföreskril^er för administrativa rutiner närlamlljehem blir särskilt förordnade
vårdnadshavare
^ök riktlinjers ^v^^.stockholm.se^socialtianstförvaltnin^en
stadens riktlinjerärgiltigaförhandläggningochdokumentationav ärenden vid stadsdelsnämnder
och socialtjänstnämnd, socialstyrelsens föreskri^erärtvingande och har arbetats iniförehggande
dokument.Även socialstyrelsens allmänna råd har inarbetats, socialstyrelsens handböcker kan ge
ytterligarevägledningvid handläggningen.Följandeföreskrit^er^allmännaråd och handböcker
berör handläggning av bam-och ungdomsärendena
^O^F^1997^15^^^
^O^F^ 2003:16^^^
^O^F^ 2006:5^^^
^O^F^ 2006^12^^^
^O^F^ 2006:14^^^
^O^F^ 2006:20^^^

^illämpningenavlagen^l990^52^ med särskilda bestämmelser om
vård av unga
socialstyrelsens allmänna råd om anmälan om missförhållanden
enligtl4kap.l^^oL
socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid
handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt ^oL,
LVU^LVMochL^^.
socialstyrelsens allmännaråd om handläggning och dokumentation
av ärenden som rör barn och unga
socialstyrelsens allmänna råd om personalen kompetens vid
handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga
socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens ansvar vid behov
av ny vårdnadshavare

Handböcker och liknande stöd för rättstillämpning:
^^Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten^^ ^2006^
^^Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn^^ ^2004^
^^Barn och ungaisocialtjänsten. Utreda planera och följa upp beslutade insatseB^ ^2006^
^^Om bamet behöver ny vårdnadshavare^^ ^2006^

"BBIC i praktiken - att knäcka koden" Dahlberg&Forsell Studentlitteratur 2006
Grundbok BBIC Socialstyrelsen (2006)
Rikspolisstyrelsens, Myndigheten för skolutveckling och Socialstyrelsens skrift Strategi för
samverkan (2007),

Med "barn" avses i det följande underåriga O till 18 år. I vissa fall omfattar lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) personer upp till 21 års ålder. Begreppet "den unge"
återfinns därför också I texten.
Det ansvar som enligt lag åvilar kommunerna genom socialnämnd ligger i Stockholms stad i
huvudsak hos stadsdelsnämnderna (sdn) men även hos socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden
Handlingsprogram och riktlinjer
All verksamhet som rör barn ska vila på de grundläggande bestämmelserna i gällande lagstiftning
och i FN:s barnkonvention. Konventionens synsätt ska enligt Stockholms stads handlingsprogram
genomsyra stadens alla verksamheter.
I kommunens skyldigheter ligger att bedriva basverksamheter av god kvalitet. Med basverksamhet
avses verksamheter som vänder sig till alla barn - förskola, skola, skolbarnsomsorg och viss
fritidsverksamhet. Dessa riktlinjer omfattar stadsdelsnämndens skyldigheter att med stöd av SoL
utreda enskilda barns behov av skydd eller stöd och att fatta beslut i sådana ärenden.
Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för skydd och stöd när barn far illa. Kommunstyrelsen har
enligt stadens reglemente befogenhet att utfärda riktlinjer för stadsdelsnämndernas verksamheter.

Grunden i barnkonventionen är principen om barnets bästa. Denna princip uttrycks i svensk
lagstiftning som rör barn. Barn ska behandlas som subjekt med egna rättigheter. När åtgärder rör
barn ska det enligt I kap. 2 § SoL beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Vid beslut enligt
I § LVU gäller att det som är bäst för den unge ska vara avgörande. I lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) återfinns ingen bestämmelse om att barnets bästa ska vara
vägledande, men iförarbetenatill ändringar i lagen från 1 juli 2005, betonas vikten av ett
barnperspektiv. Stockholms stad ska frän 2008 arbeta enligt BBIC, ett utrednings- och
uppföljningssystem som syftar till att barnets bästa ska vara i fokus i allt arbete som rör barn och
unga i staden. Barn med funktionsnedsättningar är särskilt utsatta och sårbara, och därför gäller
för Stockholms stad att principen om barnets bästa även avser tillämpningen av LSS.
Barns rätt att komma till tals
Barns rätt att komma till tals i mål och ärenden är lagfäst sedan 1 januari 1996. Bakgrunden är
bl.a. artikel 12 i barnkonventionen som stadgar att barnet ska ha rätt att uttrycka sin mening i
frågor som berör det och att barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder
och mognad. En regel om särskild ställföreträdare för barn i mål och ärenden enligt LVU är
införd. Barn som fyllt 15 år har partsställning i mål och ärenden enligt SoL och LVU som rör
barnet. Det innebär bl.a. att ett barn över 15 år kan Överklaga ett beslut om vård enligt LVU. Är
barnet däremot under 15 år har det ingen möjlighet att själv föra talan. Den som förordnats som
barnets offentliga biträde enligt rättshjälpslagen för ett barn som inte fyllt 15 år kommer också att
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varaden unges ställföreträdareidetmål eller ärende som förordnandetavser. Det innebäratt det
offentliga biträdet kan föra barnetstalan och överklaga beslut om vård.
Kraven på att inhämta bamets inställning har skärpts dels genom FN:s barnkonvention, dels
genom bestämmelseriSoL.Nären åtgärd rörett barn elleren ungdom ska han eller hon få
relevant information och hans eller hennes inställning ska så långt detär möjligt klarläggas (3 kap.
5^SoL).Detär inte bara faktauppgifter som ska delges, även möjliga resultatav utredningen.
När information lämnasochbametsellerden unges inställning inhämtas, ska hänsyn tas till
bamets viljamed beaktande av ålder, mognad, tidigare kännedom om vad som häntm.m.
Motsvarande bestämmelse finnsil^sjättestycketLVU.
Barn under 15årharingensjälvständigtalerättimålenligtSoLochLVUB^ngre barn bördock
^^höras om detkan vara till nytta förutredningen och barnet inte kan antas ta skadaavdet^^(ll
kap.lO^SoL,36^LVU).DettasynsättåterfinnsäveniFB6kapl^B^Bam skall behandlasmed
aktning för sin person och egenart" oehibarnkonventionen, artikel 12.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Socialtjänsten ska görasittytterstaförattkommatill tals med de berördabamenförattfå del av
deras berättelse. För att underlätta detta behövs ett gottsamarbete och förtroende mellan barnets
vårdnadshavareoehsocialtjänsten.Ianmälningssituationer ärvårdnadshavare utsatta för en
granskning och detärlättattde känner sig kränkta. Oavsettvad som framkommitianmälan måste
de behandlas med både respektochtydlighet. Om vårdnadshavaren ändå motsättersig att
utredarenharsamtal med bamet utgördethinderförattgenomföra samtal eftersom
vårdnadshavaren enligt FB har bestämmanderätten.Har barnet nått viss mognad ochålder är det
dock tillräckligtmed barnets eller den unges samtycke. Socialtjänsten härtill uppgift att
dokumentera barnets åsikter och om vårdnadshavaren motsätter sig samtal med bamet ska detta
dokumenteras.
Barnetellerden unge haren unikkunskapomsinverklighet. Utredaren måste försöka träffa
barnetmen får inte pressa bametpå synpunkterutan försöka få till stånd en dialog med bamet och
mötabarnetpåettsättsomgördetmöjligtförbametattberättaomsinvardagBttbarnfåraldrig
avtvingas någotställningstagandesåattdetriskerarattförsättasienlojalitetskonfliktmed sina
föräldrar, ^ttsamtal med ett barn behöver inte föras med barnet enskiltochdetmåsteivarje
situation göras en bedömning av var, när och burman ska genomföra ettsamtal med ett barn för
att det verkligen ska gagna bamet och utredningen.Btt samtal med ett barn inom ramen fören
utredning inom socialtjänsten ska inte förväxlas med förhör av barn inom exempelvis polisen och
syltar inte till att samla bevis utan till att lyf^a fram barnetsomsubjektiutrednlngen.
Ikontaktmedbarnkanmed fördel olikahjälpmedel användassåsompapperoeh färgpennor,
nätverkskartor, dockor,skalor och önskefrågor.
Respekten förbarnetställerstoraprofessionella krav påsocialtjänsten.Utredaren ska under
utredningen genom samtal med barneteller,närdet gäller de yngsta barnen, egna observationerav
barnetihem-eller förskolemiljö skaffasig en egen bild av barnet, lyssna till barnetsåsikter och
önskemål.Denna bild bliren viktig faktorvidden sammantagna bedömningen av bamets behov
av skydd, stöd och vård.Detär också av psykologiskt värdeien eventuellt kommande process att
utredare har en relation till barnet. Utredaren kan därigenom mer övertygande företräda bamets
intressen bådeidokumentationocbidomstolsförhandlingar.lvissa fall kan det vara omöjligt att
få till stånd en dialog med barnen. Då börutredaren sträva ef^erattåtminstone ge barnetsaklig
information om socialtjänstens funktion, hurutredaren uppfattar barnets situation och behov och,
om möjligt, vad som kommer att ske den närmaste tiden.

Barns och ungas inställning inhämtas, förutom genom utredarens egen kontakt, med utsagor av
andra som har nära kontakter med barnet-föräldrar, syskon, personaliförskola, skola.

Barn företräds av sin^avårdnadshavareit.ex. mål och ärenden enligt föräldrabalken (FB),
socialtjänstlagen(SoL)ochlagenmedsärskildabestämmelseromvårdav unga (LVU). Barnet
kan också höras inför rätten, om särskilda skäl talar för det och det är uppenbart att barnet inte tar
skada(6kapl9^FB). Det är viktigt att vara observant på förändringarivårdnadsfrågan, och Inte
utgå från gamla uppgifter. Aktuella uppgifter ska inhämtas.
Bam som kommittill Sverige utan legal vårdnadshavare(ensamkommandebam)och ansöker om
asyl,ska enligt SFS 2005^429,företrädasav en god man, som Inträderisåväl förmyndares som
vårdnadshavares ställe. Det vanliga är aft Migrationsverket ansöker om god man för dessa barn.
Annars harstadsdelsnämndenskyldighetattutandröjsmål ansöka hos Stockholms
överförmyndarnämnd om god man för barnet, ^nsamkommande barn som får permanent
uppehållstillstånd (FU^) ska ha en särskilt förordnad vårdnadshavare. Stadsdelsnämnden ska
anmäla behovettill tingsrätten, somisin turförordnar den personen som nämnden föreslagit.
Även för ensamma utländska ungdomar som vistas tillfalligtiSverige, kan överförmyndaren,
ef^er ansökan från stadsdelsförvaltningen, utse god man. Se vidare om handläggning och
dokumentationiriktlinjema för ärenden gällande ensamkommande bam och ungdomar.
Ungdomar som fyllt 15år har rätt att själva föra talanimål eller ärenden enligt SoL ochLVU.
Den unge kan under vissa förutsättningar själv ansöka om och få bistånd även om
vårdnadshavaren inte samtycker till insatsen. När barnet är Överl5år kan en kontaktperson enligt
3kap6^SoL aldrig utses mot bamets vilja. Om ett barn, som är överl5år begär att få en
kontaktperson, har vårdnadshavarens inställning inteioch för sig någon avgörande betydelse.Det
innebär att manivissa lägen skulle kunna förordna om kontaktperson som stöd även om
vårdnadshavaren motsätter sig det. Biståndiform av placering utom det egna hemmet kan dock
inte beslutasom vårdnadshavaren motsätter sig det.Vård utan vårdnadshavares samtycke
förutsätterbeslutenligtLVU
Biståndiform av t.ex. kontaktperson eller stödsamtal efter ansökan av vårdnadshavare, kan inte
beviljas utan den unges eget samtycke om han^honfylltl5år.
Vårdnadshavare har som regel rätt art ta del av uppgifter som rör deras barn. Detta följer av
vårdnadshavares rätt och skyldighet att företräda bametipersonliga angelägenheter. Att en
utredning inletts kan inte sekretessbeläggas för en vårdnadshavare, men man kan avvakta något
med att underrätta vårdnadshavaren om inledd utredning, om det finns särskilda skäl, t.ex. att
vårdnadshavaren är svartsjuk och inte bör oroas eller att vårdnadshavaren eller någon annan
familjemedlem är misstänkt för ett övergrepp mot barnet. Se även ^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^,
nedan.
Vad gäller vårdnadshavares rätttill insyni^^^^^^^^^^^^^^^^^, gäller att vårdnadshavare alltid är
part och har partsinsyn. Dock tunnas vårdnadsrätten ut med barnets stigande ålder, och då
begränsas vårdnadshavarens rätt att ta del av sekretesskyddadeuppgifl^er och handlingar rörande
barnet. Barnitonåren kan sägas ha uppnått sådan ålder, att de kan anses ha ett berättigat intresse
av integritet gentemot sina föräldrar, t.ex. anses vårdnadshavare inte längre kunna göra anspråk på
att få veta vad barnet har berättat fört.ex. socialsekreteraren. Det blir här fråga om en grannlaga

bedömning där handläggaren måste väga betydelsen av karaktären av den sekretesskyddade
uppgiften samt den mognadsnivå barnet uppnått mot vårdnadshavarens rättigheter och
skyldigheter.
Sekretessen mellan en underårig och hans vårdnadshavare är regleradiSekrL.Sekretess gäller för
uppgift^^^^^.^^^^ för underårigiförhållande till vårdnadshavaren, om det kan antas att den
underårige lider ^^^^^^^^^^^, om uppgiften röjs för vårdnadshavaren(14kap.4^2st.SekrL).
Med betydande men avses t.ex. att den unge löper påtaglig risk att skadas allvarligt psykiskt,
fysiskt eller på annat sätt, om uppgiften lämnas ut. Det kan vara fråga om särskilt
integritetskänsligauppgif^er, men även andra uppgifl:er,som kan missbrukas av vårdnadshavaren
på ett sätt, som allvarligt skadar barnet. Bestämmelsen gäller oavsett bamets ålder och kan gälla
t.ex. vid vårdnads-och umgängestvister, vid behandling av sådana störningar hos bamet, som har
sittursprungifamiljeförhållandenaochiomhändertagandesituationer
Rätten att ta del av handlingarrörande barnet tillkommer föräldrarnaiegenskap av
vårdnadshavare. Någon motsvarande rätt för förälder som inte är vårdnadshavare finns inte.
Däremot har vårdnadshavaren enligt6kap.l5^FB en skyldighet att ge en umgängesberättigad
förälder sådana upplysningar rörande bamet, som kan främja umgänget. Bn förälder som inte är
vårdnadshavare kan dock bh partiett mål eller ärende som gällervårdnad eller umgänge med
barnet, tillföljd av sin partsställning gesdennerättatt få del av annars sekretesskyddade
uppgifter gällande barnet och vårdnadshavareniden utsträckning uppgifterna förekommeri
utredningsmaterial, som ska ligga till grund för beslutimål eller ärende. Någon gång kan det bh
aktuellt att vägra lämna ut handlingar eller uppgifter därför att man måste skydda anmälare. (Se
^^^^^^.^.^^^^^^^^^^^^^^^,nedan.)
Normalt har vårdnadshavare rätt att få reda på barnets adress. Detta gäller även om barnet vårdasi
familjehem oeh flyttningsförbud meddelats. 14^LVU ger socialnämnden vissa möjligheter att
begränsa denna rätt, s^^v.^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^1^^^^^.

Ilagstiftningen används begreppet "socialnämnd" för ansvarig myndighet. För Stockholms stad
gäller att stadsdelsnämnderna har ansvaret för de verksamheter som rör enskilda inom individs
och familjeomsorg, äldres och handikappomsorg. Samlingsbegrepp för dessa verksamheter är
socialtjänst. Stadsdelsnämnderna och deras sociala delegationer^utskott har ett övergripande
ansvar för barns uppväxtvillkor.Ansvaret omfattar bl.a. skydd, vård, stöd och psykosocial
behandlingavutsattabamochungdomarienlighetmedSoL,FB,LVU och LSS.Detta ansvar
understryks av bestämmelserna om andra myndigheters och befattningshavares anmälnings-och
uppgif^splikttill socialnämnden. Idet följande används begreppen "socialnämnd","nämnd" och
"stadsdelsnämnd" för att tydliggöra skillnaden gentemot tjänstemannanivån. Begreppen
"socialnämnd","nämnd" och "stadsdelsnämnd" innefattar sociala delegationer^utskott.
Stadsdelsnämnderna beslutar om sin egen delegationsordning och nivåerna förhur besluten är
delegerade kan variera, det är därför nödvändigt att noggrant kontrolleraiden egna
delegationsordningenvem som har rätt att fatta vilka beslut.
Ifamiljerättsliga avseenden för barn har lagstiftaren ålagt socialnämnden ett ansvar för att
ta Initiativ till överflyttning av vårdnad, förordnande av ny vårdnadshavare eller god man mm (5
kap.2och3^^ Socialtjänstförordningen, SoF).
Få nämnderna åligger också att bevaka behov av kompetensutvecklingibarn-och ungdomsfrågor
hos den egna personalen, jfr3kap.3^socialtjänstlagen(SoL)och att förse ansvarig personal med
de resurser och verktygiövrigt som krävs för verksamheten. (.Ifr Socialstyrelsens allmänna råd
SOSFS2006:14(S))
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Socialnämndens särskilda ansvar gäller alla underåriga, dvs. barn upp tilll8årsålder.Även
ungdomar upp till21års ålder omfattasivissa fall av detta ansvar(t.ex. placerade ungdomar och
ungdomar som vårdas med stöd avLVU). Socialtjänsten har skyldighet och ansvar även för unga
^omfylhl8år och stadsdelsnämndernas organisation får inte omöjliggöra eller försvåra för unga
vuxna att få hjälp och stöd.
^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ och står inte längre under någons vårdnad, och utredningar
får som regel inte göras mot en myndig persons vilja. Undantag kan göraside fall det inte kan
uteslutas att den unge äribehov av vård med stöd av3^LVU(eget beteende), somivissa fall
gäller upp till21 års ålder. Om en myndig person förtgående missbrukar kan uppgifter om honom
eller henne lämnas till socialtjänsten, om det behövs för att den enskilde ska få nödvändig vård,
behandling eller annat stöd (I4kap.2^nionde stycket SekrL).^n utredning kanidessa fall
inledas enligtllkap.l^SoL. Bestämmelsen bör användas med urskillning och varsamhet. Den
unges tidigare vårdnadshavare(oftastföräldrarna)ska inte underrättas omen utredning inleds, och
inte heller kommuniceras utredningen. Om den unge bor kvar hemma, eller nyligen har lämnat
hemmet, kan dock föräldrarna behöva kontaktas även mot den myndige ungdomens vilja, för att
ge sin synpåden unges situationoch deras möjlighetatt hjälpa honom eller henne.
Sdn:s utredningsansvar kan inte överlämnas till annan (2 kap 4, 5 §§ SoL). Ansvaret ligger hos
sdn även om nämnden kan ta annan myndighet eller fristående person till hjälp för att komplettera
den egna utredningen. Denna kompletterande utredning definieras då alltid som ett led i nämndens
myndighetsutövning.
Olika typer av beslut
I samband med handläggning av ärenden som rör enskilda inom socialtjänsten fattas olika typer
av beslut; slutliga beslut, handläggningsbeslut och verkställighetsbeslut. Det är viktigt att skilja på
dessa beslut då de delvis hanteras olika. T.ex. gäller vissa bestämmelser i förvaltningslagen bara
slutliga beslut. Se Socialstyrelsens handbok "Handläggning och dokumentation inom
socialtjänsten"
Barn som far illa - definitioner
Socialtjänstens uppmärksamhet ska i första hand riktas till barn som far illa eller riskerar att fara
illa på grund av förhållandena i hemmet eller sitt eget beteende.
Ett barn riskerar att fara illa och barnets personliga utveckling riskerar att skadas när det utsätts
för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller när den som vårdar barnet
försummar att tillgodose bamets grundläggande behov. Kommittén mot barnmisshandel ger
följande exempel på situationer när barn riskerar att fara illa. Se regeringens proposition
2002/03:53 Stärkt skydd jor barn i utsatta situationer.
Fysiskt våld innebär att ett barn av någon annan orsakas kroppsskada, sjukdom, smärta eller blir
försatt i vanmakt eller annat liknande tillstånd. Det kan innebära att en annan person slår barnet
med eller utan tillhygge, nyper, sparkar, knuffar, kastar, skakar, luggar, river eller biter barnet,
trampar eller stampar pä det eller tvingar in föremål i barnets mun. Det är också fysiskt våld och
övergrepp att förgifta, bränna, skålla, riva, försöka dränka eller kväva barnet.
Varje form av kroppslig bestraffning räknas som fysiskt våld. I flera former av sexuella övergrepp
ingår fysiskt våld dels för att tvinga barnet till underkastelse, dels som en del av övergreppet.

II

^^^^^.^^^v^^^betyder att ett bam systematiskt, oftast under lång tid utsätts för nedvärderande
omdömen, nedbrytande behandling eller avsiktligt känslomässigt lidande.Även en enstaka
allvarlig händelse kan innebära att ett bam riskerar att fara illa.
Orimligt hårda bestraffningar,förlöjligande, hån, nedvärdering, avvisande, utfrysning, orimliga
krav,påtvingad isolering från sociala kontakter och åldersanpassade aktiviteter eller konstant
vägran att lyssna till bamets synpunkter är ytterligare exempel på psykiskt våld. Som exempel på
nedbrytande behandling kan nämnas föstran till asocialt beteende eller kriminalitet. Att ett bam
tvingas bevittna(se eller höra) våldisin närhet eller levaien miljö därvåld och hot om våld
förekommer ofta, kan också göra att ett barn far psykiskt illa.
^^^^^^^^^v^^^^^ mot ett barn innefattar alla former av sexuella handlingar som påtvingas ett
bam av en annan person. Sexuella övergrepp innebär att personen utnyttjar bamets
beroendeställning, att handlingen utgår från den personens behov, att handlingen kränker barnets
integritet, att handlingen sker mot barnets vilja eller är en handling som barnet inte kan förstå, inte
är moget för eller inte kan ge informerat samtycke till.
Det finns stor variation mellan handlingar som rymsibegreppet sexuella övergrepp. Lärtare
former av icke-fy^sisk kontakt som verbala anspelningar, att någon blottar sig inför bamet eller att
titta på pornografisk film^video tillsammans med bamet kan vara både obehagliga och
skrämmande för barnet. Fysisk kontakt som t.ex. sexuellt betonade smekningar av bröst eller
könsorgan inklusive onani på den andra personen är andra handlingar som begås av personer som
utsätter barn för övergrepp. De allvarligaste formerna av sexuella övergrepp kan handla om
fullbordade vaginala,anala eller orala samlag.
^^^^^^^^^^ innebär att bamets psykiska hälsa skadas eller äventyras, oftast under lång tid, genom
att en personiord eller handling behandlar bamet på ett nedlåtande sätt eller angriper barnets
personlighet. Kränkningar kan ske genom att exempelvis på ett fömedrande sätt kommentera
barnets utseende, språk eller begåvning, förolämpa bamet fy^siskt eller verbalt inför kamrater eller
vuxna, läsa barnets dagbok, frysa ut barnet eller liknande.
Att utsätta ett barn för fysiskt eller psykiskt våld eller sexuella övergrepp är alltid kränkande.
^.^^.^^^^.^^^^^^^^ innebär att barnets vårdnadshavare, oftast under lång tid, skadar eller
äventyrar ett barns ^siska hälsa eller utveckling genom att underlåta att ge bamet god fysisk
omsorg.
Bristande omsorg gäller alla aspekter av ett barns fysiska hälsa och utveckling, d.v.s. hygien, kost
och omvårdnad, årstidsanpassadekläder,möjlighettill vila och sömn, skydd och husrum, tillsyn,
förebyggande hälsovård, medicinsk vård inklusive tandvård samt skydd mot olycksrisker eller
skadlig exponering. Till skadlig exponering räknas t.ex. attåterkommande vara utsatt för skadligt
hög bullernivå, att vistasimiljöer med droganvändning, ständig tobaksrök eller hög
alkoholkonsumtion.
^.^^^.^^^^.^^^^^^.^^ är när barnets psykiska hälsa skadas eller äventyras, ofta under lång tid,
genom att ett barns grundläggande behov av t.ex. uppmärksamhet, tillhörighet, fostran,
vägledning, stimulans och utveckling inte tillgodoses.
Nämndens ansvar omfattar förutom barn som utsätts för skadlig behandling eller bristande omsorg
ihemmet även barn och unga som genom sitt eget beteende^t.ex. missbruk, kriminalitet eller
annat självdestruktivt beteenden utsätter sin hälsa eller utveckling för risker för skada.
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Socialnämndens yttersta ansvar att hindra att barn utvecklas ogynnsamt fråntar inte andra
myndigheter och verksamheter att inom ramen för sina åligganden svara försina skyldigheter som
syftar till att främja personlig och social hälsa och utveckling hos barn och motverka social
utslagning eller marginalisering.
^^^^^^^^^

Samhällets särskilda skyddsansvar för utsatta bam förutsätter nära samverkan mellan myndigheter
och organisationer.I5kap.la^SoL stadgas att socialnämnden skaifrågor som rör bam som far
illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.
Nämnden ska aktivt verka för att samverkan kommertill stånd (prop. 2002^03^53). Med det
omfattandeansvarsomdärmedliggerhos stadsdelsnämnden följeratt stadsdelsnämnden ska
bygga upp en strukturerad samverkan med förskola, skola, hälso-och sjukvård samt polis.
Skyldighet att samverka om bam och unga som far illa eller uppvisartecken på en ogynnsam
utveckling, är inskriveniskollagen,hälso-och sjukvårdslagen, lagen om yrkesverksamhet på
hälso-och sjukvårdens område samtipolislagen.^^^^^^^^^.^^^^^.^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Om socialtjänsten exempelvis mottar en ansökan, en anmälan eller erhåller information på annat
sätt, exempelvis genom begäran om yttrande, uppstår hos myndigheten ert ärende. Ärenden
avseende bam-och ungdomar inom socialtjänsten innefattariprincip alltid myndighetsutövning.
För ärendehandläggning finnsiSoL och FL rättssäkerhetsregler om insyn, kommunikations-och
dokumentationsskyldighet, motivering av beslut m.m.
Utanförbegreppetärendehandläggningoch myndighetsutövning sorterar det som kallas
^^^^^^^^^^^,^^^^v^^^^^^^^.^^^^^^^^. Flera stadsdelsnämnder erbjuder profession
tjänster utan biståndsbedömning eller beslut. De regler som gäller för ärenden som avser
myndighetsutövning mot någon enskild blir då inte tillämpliga. Inte heller
dokumentationsreglerna enligt SoL ellerförvaltningslagen.Om ett råd eller en upplysning är
felaktig kan dock under vissa omständigheterett skadeståndsansvar inträda för kommunen.
Irådgivandeochupplysandeverksamhetkandockuppkommabehovav insatserenlig t.ex. SoL.
De regler som gäller för ärendehandläggning måste då naturligtvis följas. Därutöver gäller för alla
som arbetarimyndigheter som handlägger frågor som rör barn och ungdomar
anmälningsskyldighet enligtl4kapl^SoL.Framkommerikontakter sådana uppgifter som
innebär att socialnämnden är skyldig att ingripa med skydd eller stöd måste det klargöras för den
enskilde.Oavsett organisation är det viktigt att detärtydligt för dem som arbetar med barn och
ungdomar var gränserna för myndighetsutövning och råd och stöd går.
Det är inte antalet rådgivningstillfallen^samtal som avgör om det rör sig om myndighetsutövning
utan innehålletikontakten. Så snart det gäller att samla in ytterligare information om ett barn för
att kunna ta ställning till barnets behov inträder utrednings-och dokumentationsskyldigheten.
Kravet på utredning är ovillkorligt när enförhandsbedömninginte kan utesluta att det kan finnas
behov av skydd eller annat stöd direkt för barnet eller den unge.
Stadsdelsnämnderna ansvarar för handläggning och beslutienskilda barn-och ungdomsärenden.
Handläggningen sker inom ramen för stadsdelsförvaltningarnas individ-och familjeomsorg. Det
gäller även ärenden enligt FB. Mot bakgrund av samhällets särskilda ansvar för barn och barns
utsatta ställning vid intressekonflikteriförhållande till vårdnadshavare ska dessa ärenden ha
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högsta prioritet. Särskih ärenden som rör bam som misstänks fara illaihemmet eller genom eget
skadligt beteende och kan varaibehov av skydd ska handläggas med förtur.
Socialtjänsten haren ovillkorlig skyldighet att utreda misstänkta missförhållanden.Med utredning
avses den aktivitet hos socialtjänsten som syftartill att få fram ett allsidigt och tillförlitligt
underlag för nämndens beslut. Utredningen ska bedrivas skyndsamt.
Den nämnd som inlett utredning har skyldighetattslutföraden även om familjen flyttartill annan
kommun. Den nya vistelsekommunen är dock skyldig att på begäran av den utredande nämnden
bistå den med utredningen(llkap.4^SoL). Om den nya vistelsekommunen samtyckertillattta
över en pågående utredning, bör den fatta beslut om detta och skriftligt införmera den kommun
som inledde utredningen om när beslutet fattades och av vem.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^

F16kap.l^SoLstadgasatt överflyttning ska ske om den som berörsav ärendet harstarkast
anknytning till den andra kommunen och det med hänsyn till den enskildes önskemål,
hjälpbehovets varaktighet och omständigheternaiövrigt framstår som lämpligt.
Om de berörda kommunema inte kan komma överens får den kommun där frågan om
överflyttning uppkommitansöka hos länsstyrelsenidet län där den andra kommunen ligger om att
ärendet Överflyttas. Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos länsrätten enligt 16kap.4^SoL.
Utöver detta har staden egna riktlinjer för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna. Om
överflyttning sker bör information överlämnas till mottagaren vid personligt sammanträffande
mellan företrädare för de bådanämnderna och dem ärendet rör. Den som lämnarärendetmåste
försäkra sig om att mottagaren är beredd att följa uppgjorda vård-och^eller genomförandeplaner.
Närdetgällerutredningenligtllkap.loch2^^ SoL är nämnden skyldig attslutföra den om inte
den nya vistelsekommunen^stadsdelsnämndensamtyckertill att överta utredningen(llkap.4^

Med öppenvård avses här alla former av behovsprövade insatser som inte är heldygnsvård.
^^^^^^^^^^^^

De placeringsalternativ som finns inom socialtjänsten är främst placeringifamiljehem eller olika
kategorieravHVB.Förtillfällig placering ellerplaceringisamband med utredning är jourhem ett
vanligt altemativ.Vård av barn underl8år^^^^^^^^^^^^^^^^^^ är av så ingripande karaktär
för dem ärendet rör och har sådan dignitet, att beslut alltid bör fattas av n^mnd. Undantagna från
regelnomnämndbeslutärutredningsplaceringpåHVB och kort^idsplaceringarijourbem eller
annat tillfälligt boende. Vid ställningstagande till vad som kan betraktas som korttidsplacering ska
tidsperspektivet vägas mot barnets ålder.För föräldrartill de minsta barnen innebär redan några
dygns separation att de inte kan utöva sitt föräldraskap och separationen får därmed för barnet en
avgörande betydelse, medan föräldrartill äldre barn och ungdomar,trots fysisk separation, kan
upprätthålla sitt psykologiska föräldraskap under längre tid.
^^^^^^^^^^

^tt familjehem är ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden^^^.^^^^^^^^^ tar emot ett barn
eller en ungdom för stadigvarande vård och fostran. Det är socialnämnd som är skyldig att utreda
ett tilltänkt familjebems lämplighet. Nämnden kan inte överlåta till en organisation, stiftelse,
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bolagellermotsvarandeattutredaetttilltänkt familjehem då utredning av familjehem^ourhem
utgör myndighetsutövning. Medgivande krävs från socialnämnd. Flaceringifamiljehemäri
allmänhet den mest naturliga och lämpliga vårdformen förunderåriga,isynnerhet yngre bam,
både enligt SoL ochLVU.Enligt SoL ska nämndenalltid överväga om bamet eller den unge kan
tas emot av någon anhörig eller annan närstående. Nämndens vårdansvar kvarstår även när det
direkta vårdansvaret överlämnats till ett familjehem. (^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^..^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^

Med hem förvård och boende (HVB) avses heldygnsomsorg som yrkesmässigttillhandahåller
vård, behandling, omvårdnad och tillsyn för bam och ungdomar.Verksamheten får inte utan
tillståndav länsstyrelsen bedriva sittarbete och länsstyrelsen hartillsynsansvar.HVB kan
användas dels för kortare tids utredning eller för atttillgodose ettakutvårdbehov,dels för längre
tids vård och behandling. Flacering av ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ på institution bör undvikas.
FlaceringpåHVBkrävernämndbeslut,bortsettfrånnärplaceringengällerakut och utredning,
vilket kanavgörasav tjänsteman, lämpligtvisenhetschef,jfr den enskilda stadsdelsnämndens
delegationsordning. Nämndens vårdansvar kvarståräven när det direkta vårdansvaret Överlämnats
till ett HVB.En placering som inledningsvis varitavsedd att bli kortvarig, menav olika skäl
förlängs, ska föreläggas nämnd för beslut. Beslutetska fattas senast inom fyramånader och bygga
på en vårdplan. Bamets behov och rättssäkerhetkräveratttillfälliga placeringar inte börförlängas.
BarnochungdomarkanvårdaspåHVBbådemedstödav SoL ochLVU.Staden upphandlar
HVB-vård gemensamt och beslut om placering utanföravtal är inte delegerattill tjänsteman. ^^

Från och med denlapril 2008 harettantallagändringarträttikrafttill skydd eller stöd för barn
och unga inom den sociala barn-och ungdomsvården. Enligt6kap6^tredje stycket SoL gäller
att socialnämnd måste utreda förhållandena och förutsättningarna förvårdide enskilda hem som
fungerar som jourhem. Med jourhem avses ett enskilt hem som vid upprepade tillfallen under
kortare tid, men inte stadigvarande, tar emot olika barn för akuta placeringar på uppdrag av
socialnämnden.Nära anhöriga ellergod vän till familj som tillfälligtvis vårdarett barn betraktas
inte som jourhem.
Att utreda förhållandenaietttilltänkt jourhem och förutsättningama förvårdidet ärmyndighetsutövning. Utredningsansvaret kan därför inte Överlåtas på bolag, stiftelser eller motsvarande. En
ansvarig nämnd har dock möjlighet att anlita uppdragstagare som är fysiska personer och som
knyts till nämnden på sådantsättatt de kan ansesdeltainämndensverksamhetföratt utföra
utredning.
Istadens egna samt upphandlade jourhemsverksamheter ska utredning och godkännande av
jourhem utföras av Resursteamen Barn och Ungdom vid Socialtjänsts och
Arbetsmarknadsförvaltningen. Alla dessa utredningar tas upp för godkännandeiSocialtjänst-och
Arbetsmarknadsnämnden och därefterialla stadsdelsnämnder för godkännandeivarje nämnd.
Om stadsdelarna har egnajourhem ligger ansvaret på den stadsdelsnämnden att se till att familjen
är utredd och godkänd som jourhem.
Enligt6kap6^fjärde stycket SoL får ett barn inte vårdasiett jourhem längre tid än ^^^^^^^^B
räknat från den tidpunkt då nämndens utredning enligtllkap.loch2^^ SoL avslutats, om inte
särskilda skäl finns. Om utredningstiden på fyra månader av olika skäl förlängts räknas tiden från
närutredningenfaktisktavslutades.Särskildaskäl kantex vara att en process om vården av
barnet pågårvid förvaltningsdomstol eller att det saknas ett lämpligt familjehem eller annan
lämplig placeringsform där barnet kan placeras för stadigvarande vård och fostran. Det kan också
handla om att barnet kan komma att flytta hem inom kortare tid, att det finns ett tilltänkt hem som
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kan ta emot bamet vid en senare tidpunkt eller att behovet av en placering kommit uppisent
skede under utredningstiden.
En placering som inledningsvis varit avsedd att bh kortvarig, men av olika skäl förlängs ska
senast inom fyra månaderföreläggas nämnd för beslut.(Socialstyrelsens meddelandeblad mars
2008"Ändringariregler om skydd eller stöd för bam och unga inom den sociala barn-och
ungdomsvården m.m.")
^^^-^^^

Målgruppen ärungdomarmellanl2-21år som utsättersig själva eller sin omgivning för
omedelbar fara t.ex. genom kriminalitet, missbruk, våld eller prostitution. Det är statens
institutionsstyrelse (SiS) som ärcentral förvaltningsmyndighet för de särskilda ungdomshemmen.
SiSsvararföranvisning av platseroch föreståndaren vid den anvisade institutionen är ansvarig för
vården och harrättatt fatta beslut undervårdtiden. Flaceringpå^l2-hem sker enligtll^första
stycketLVU och föregåsalltid av nämndbeslut, antingeniförm av beslut omomedelbart
omhändertagande elleriform av beslut om vård.Detsenare förutsätter att domstol har beslutat
om vård.En placering påett^l2-hem kan ske vid akut vårdbehov,förutredningellervid behov
av längre tids vård och behandling.

BBIC är ett handläggnings-och dokumentationssystem för utredning, planering ocb uppföljningi
social barnavård.Det geren struktur för attsystematiskt hämta in uppgif^erom, dokumentera och
följa upp barnsoch ungas behov av insafser.BBIC erbjuder, förutom en uppsättning
strukturerade formulär, en teoretisk kunskapsbas för den sociala barnavården. Formulären vilar på
dennakunskapsbas^främstutvecklingsekologiochanknytningsteori. Formulären reflekterar
också grundprinciper som bland annat innebär att utveckla ett bra samarbete med barn, föräldrar,
familjens nätverk och andra professionella, med bameticentrum. Helhetssynen illustrerasiden
BBIC-triangeln där de olika sidorna innefattar områden för bamets behov,föräldrarnas förmåga
och faktoierifamilj och miljö.
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Ovanstående modell illustrerar socialtjänstens handläggning från det att information inkommer till
det att beslut i enskilt ärendet fattas av nämnd eller tjänsteman. Modellen är hämtad ur
socialstyrelsens handbok Barn och unga i socialtjänsten (2006).

En förutsättning för att socialtjänsten ska kunna ingripa till barns skydd eller utreda deras behov
av stöd och behandling i övrigt är att socialtjänsten får vetskap om förhållanden som kan innebära
en risk för ogynnsam utveckling. SoL:s regler om anmälningsplikt har tillkommit just för att vidga
informationsflödet och därigenom ge barn ett bättre skydd (14 kap. I § andra stycket SoL).

Anmälningsplikten riktar sig främst till myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdomar,
t.ex. BVC, förskolan och skolan, men också till andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,
socialtjänsten, kriminalvården och annan rättspsykiatri sk undersökningsverksamhet. Någon
skillnad mellan privatpraktiserande och offentliga yrkesutövare finns inte, utan det är samma
skyldighet att anmäla oavsett om man är anställd inom en offentlig eller en privat verksamhet.
Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten m.fl. omfattas inte av anmälnings- eller
uppgiftsskyldighet gentemot socialtjänsten. Trots det får myndighet som inte omfattas av
anmälnings- eller uppgiftsskyldighet gentemot socialtjänsten, lämna ut sekretessbelagd uppgift
enligt 14 kap. 3 § SekrL till socialnämnden, om det är uppenbart att intresset av att överlämna
uppgiften, har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda (generalklausulen).
I SoL står att "var och en" som befarar att ett visst barn eller ungdom far illa eller löper risk att
fara illa, bör anmäla detta till sociala myndigheter. Allmänheten har möjlighet att lämna anmälan
anonymt, d.v.s. utan att uppge sin egen identitet. Uppger anmälaren sitt namn är anmälan inte
anonym. Däremot kan behovet av sekretesskydd för uppgiftslämnare prövas enligt 7 kap. 6 §
SekrL. Se vidare Socialstyrelsens allmänna rådSOSFS 2003:16 om anmälan om
missförhållanden enligt 14 kap. 1 § SoL samt Stödför rättstillämpning och handläggning:
"Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn ".
Information och anmälningsplikt inom stadsdelsförvaltningen
Utredningsansvaret ligger hos individ- och familjeomsorgens (loF) barn- och ungdomsenhet.
Anställd vid annan enhet inom loF, t.ex. vid en missbruks- eller försörjningsstödsenhet, som
uppmärksammar förhållanden som kan vara till skada för barn eller ungdomar, har en ovillkorlig
skyldighet att omgående Överlämna denna information till den enhet inom verksamheten som har
ansvar för barn- eller ungdomsutredningar för ställningstagande. I 11 kap. 1 § SoL stadgas en
utredningsskyldighet om något "kommit till nämndens kännedom som kan föranleda någon åtgärd
av nämnden". Informationen anses ha kommit till nämndens kännedom när den blivit känd på
annan socialtjänstenhet. Uppgifterna anmäls inte med stöd av 14 kap. 1 § SoL, utan är att betrakta
som överföring av information mellan olika loF- enheter inom samma nämnd. Handläggare av
LSS-ärenden tillhör dock en annan verksamhetsgren och omfattas därmed av den ovillkorliga
anmälningsplikten enligt SoL. Detsamma gäller personal inom förskola m.m. inom den aktuella
stadsdelsnämnden. Det är IoF:s ansvar att bedöma uppgifterna eftersom socialtjänsten ensam har
utredningsskyldigheten.
Underlåtenhet att anmäla eller överlämna information kan riskera att dömas till ansvar för
tjänstefel (brottsbalken BrB 20 kap.l §) eller åläggas disciplinpåföljd enligt lagen om offentlig
anställning (LOA). Det kan också finnas bestämmelser i kollektivavtal som gör det möjligt för
arbetsgivaren att vidta disciplinåtgärder.
Det är angeläget att stadsdelsnämnderna i samband med nyanställning och fortlöpande instruerar
sin personal om gällande regler och samtidigt om vem eller vilka som är informationsmottagare.
Informationens form
En anmälan kan komma in till socialtjänsten i skriftlig, muntlig eller annan form. Observera att
anmälan ska beaktas och registreras oavsett i vilken form den kommer in, alltså även e-post, DVD
eller cd-skiva etc. Se JO:s beslut 2009-02-16 dnr 1143-2008. De handläggare hos nämnden som
tar emot anmälningar om oro för utsatta barn och ungdomar, ska använda BBIC-formuläret för
anmälan och med stöd av det ställa de viktiga frågor som behöver ligga till grund för en
bedömning av om utredning ska inledas eller inte. Uppgifterna från samtalet ska dokumenteras i
formuläret. De som omfattas av anmälningsplikt ska alltid uppmanas att inkomma med en
skriftlig anmälan (i efterhand om fallet är brådskande). Se JO:s beslut 1991-12-12 dnr 2964-1990.
Allmänheten däremot får inte avkrävas att göra skriftlig anmälan.
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Enligtllkap.6^SoL bör den enskilde hållas underrättad om de journalanteckningar och andra
anteckningar som förs om honom.Huvudregeln äratt uppgifter av enskilda personer och
uppgiftslämnarens identitet inte får hemlighållas för den person som berörs av dem. Därför är det
viktigt att en privatperson som anmälernågot får denna information innan han eller hon har
lämnat sitt namn.
^enom en bestämmelsei7kap.6^SekrL ges möjlighettill sekretesskydd inom socialtjänsten för
anmälan eller annan utsaga av enskild om någons hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden, om det kan antas att fara uppkommerför att den som g^ortanmälan eller avgivit
utsagan eller honom närstående utsätts förvåld ellerannatallvarligt men om uppgiften röjs^ Det
måste vara fråga om obehagipåtaglig form.Till allvarligt men räknas exempelvis telefönterror.
l^estriktivitet ska iakttas till tillämpning av bestämmelsen. Det är bara fråga om de fall då behovet
av skydd för en uppgiftslämnare är särskilt uttalat och då riskerna för repressalier är stor^
Uppgiftslämnarens namn ska antecknas. Har uppgiftslämnaren begärt att införmationen ska
sekretesskyddas ska detta också antecknas. När någon begär att få ta del av uppgifter som röjer
uppgiftslämnarens identitet ska socialtjänsten vid var^e enskilt till^lle pröva om uppgiften kan
lämnas ut. Socialtjänsten kan således inte fatta ett för framtiden bindande beslut om att
uppgifterna inte ska lämnas ut. Uppgiftslämnaren^informatören bestämmer alltså inte över om
sekretess ska gälla^l^yndigheten beslutar om det finns skäl till sekretess med stöd av7kap6^
SekrL. Sekretesskyddet gällerendast för enskilda personer och inte för offöntliga funktionärer
(politiker och tjänstemän).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Vid var^e stadsdelsförvaltning ska finnas rutiner som gör det mögligt att omedelbart ta emot
information om barn som riskerar fara illa. Det får inte råda någon tvekan om till vem en anmälare
skahänvisas. Alla anmälningar(skriftliga och muntliga)ska tas om hand genast för
förhandsbedömning. Hänvisning till socialjouren ska ges av växeln efter arbetstidens slut. Det
åligger vaije stadsdelsnämnd att dokumentera de rutiner som gäller för hur och av vem
information om barn och ungdomar som far illa ska tas emot och behandlas, och att skriftligt
sprida detta till olika samverkansparter lokalt.
mottagande av anmälningar om barn som riskerar att fara illa ställer stora krav på den som tar
emot information hos nämnden. BBlO^sanmälningsförmulär innehåller alla de frågor som
behöver ställas och är därför ett nödvändigt stöd för den mottagande socialsekreteraren. Om
anmälaren inte vill lämna sitt namn och telefonnummer kan mottagaren be anmälaren att ringa
igen efter några dagar då det senare kan uppstå behov av kompletterande information.
Den mottagande socialsekreteraren är skyldig att omedelbart se till att informationen kommer
berörd arbetsledare till del så att enförhandsbedömningkan ske skyndsamt.
Det är angeläget att socialtjänsten alltid ger en återkoppling till anmälareniform av bekräftelse på
att vi tagit emot anmälan samt låter anmälaren^namn och telefönnummertill lämplig person hos
förvaltningen att kontakta vid behov,lämpligenarbetsledaren.Se anmälningsförmuläret.
Det i^llda anmälningsformuläret betraktas som en upprättad handling. Om utredning inleds
förvaras anmälanipersonakten.
Det ärviktigt att det finns en möjlighet för både professionella och privatpersoner att samråda
med socialtjänsten utan att röja ett barns identitet. Detta är en bra möjlighet att sprida information
om socialtjänsten och attiförekommande fall samråda inför en framtida anmälan tillsammans
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med socialt^änsten.lvissa fall framkommer att det är frågan om så allvarliga förhållanden art en
utredning behöver inledas snarast och det är då väsentligt aft med bibehållet förtroende uppmana
personen att röja barnets identitet. Om man på ettförutsättningslöstsätt kan diskutera på vilket
sätt anmälan ska ske, hurvårdnadshavaren, bamet och andra viktiga personer ska få
informationen och tänkbara scenarier för hur man kan gå vidare Ökas möjligheten av en god
samarbetsrelation med både barnet, familjen och anmälaren betydligt. Eftersom anmälaren oftast
är en person som på något sätt står ^miljen nära är det av stor vikt att anmälaren känner sig
delaktigiförfarandet så långt det ärmöjligt.
En anmälare kan aldrig ta tillbaka information om exempelvis ett barns identitet utan har
socialtjänsten väl fått informationen gäller att besluta om utredning ska inledas eller inte.

Förhandsbedömning kallas det moment som ligger mellan mottagandet av anmälan och
ställningstagande till behov ävutredning.Var^e inkommen uppgift granskas för bedömning t.ex.
om socialtjänsten och den aktuella stadsdelsnämnden är rätt instans, om uppgifterna som lämnats
är uppenbart fölaktiga, om barnet ellerfamiljen kan varaibehov av stöd eller skydd och om
införmationenkräveromedelbara skyddsåtgärder från socialtjänsten. Som underlag för
förhandsbedömningen fårdet som är känt om barnet eller familjen inom socialtjänsten på den
egna stadsdelsnämnden hämtasin.^anfårta kontakt med anmälarenom det finns behov av att få
förtydligat^den om inhehålletianmälan. Inom ramen för enförhandsbedömninghar man också
möjlighet att träf^ den anmälan rör, barnet och dess vårdnadshavare, tillsammans med anmälaren
för attfå en fördjupad bild av hur oron hos anmälaren ser ut och hur barnet och vårdnadshavaren
ställer sig till den. Lankan dock aldrig kräva av en anmälare att deltaiett sådant möte. Om man
hämtarin information av någon annan än anmälaren eller den det rör har manipraktiken inletten
utredning och det är inte tillåtet inom ramen för enförhandsbedömning.En förhandsbedömning
ska ske skyndsamt och fårta högst tio arbetsdagar.
Ett ställningstagande som resulterariatt man inte inleder utredning ska dokumenterasiBBlOformuläret. Ett ställningstagande ärinte att betraktasom ett beslut. Dokumentationen ska, förutom
ställningstagandetart utredning inte inleds^ innehållarisk-och skyddsbedömning och motivering
till ställningstagandetsamtdatum och underskriftmed befattning. Dokumentationen med
ställningstagandet sparasien pärm tillsammans med anmälanidatumordning ftån när anmälan
kom in.Handlingarna får ett löpnummer som ocksåskrivs in på ett försättsbladipärmen. Få
försättsbladet skrivs löpnummer och datum. Iregistret påförsättsbladetfår inte innehålla namn,
personnummer eller varifrån anmälan kom.Farmen ska förvarasiett låsbart brandsäkert skåp.
dallring sker efter fem årienlighet med Arkivnämndens beslut.Ävenförsättsbladet ska gallras.
Om det finns ett pågående ärende(utredning eller insats)avseende barnet ska ställningstagandet
med anmälan läggasipersonakten och kopplas till ärendetiFaraplysystemet. Anmälan ska
dokumenteras som inkommande införmationlFaraplysystemet och ett ställningstagande om en
utredning behöver inledas ska göras. Om ärendet är avslutatiFaraplysystemet sparas handlingen
och ställningstagandeipärm som ovan.
Nämnden eller utskott^delegation bör hållas införmerad om inkomna anmälningar som lett till
ställningstaganden att inte inleda utredning, dock är det inte tillåtet att upprätta listor med namn,
personnummer eller anmälare.
Informationens innehåll och barnets eller den unges behov av skydd och^eller stöd, oavsett vem
som lämnat den, är det som ska styra socialtjänstens fortsatta handlande.llagtexten står att
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nämnden utan dröjsmål ska inleda utredning om informationenkan leda till någon åtgärd av
nämndemKravetpåskyndsamhetskaställasmotallvaretianmälan.Oälleranmälan stor oro för
ettbarn börförhandsbedömningenskeomedelbartochettställningstagandetill om utredning ska
inledasellerintegörassammadaginförmationenkommerin.En förhandsbedömningskaske med
stöd av en arbetsledare och böraldrigöverlämnasåt enskildasocialsekreterare.
Dokumentationen av ställningstagandetatt inte inleda utredning bör delges den det gällerom det
inte finns starka skäl däremot. Enligt FB har en vårdnadshavare både rättigheter och skyldigheter
och ska därföraldrig undanhållas information som hindrardem från att upp^lla sina skyldigheter^
Om detvid enförhandsbedömninginte kan uteslutasattdet finns behov av stöd ellerskydd förett
barn måste utredning inledas. Om familjen ärmotiveradatttaemot hjälp kan man göra en kort
utredningochbeviljaettbistånd.Omdetstårhehklartattdetärföräldrarnasomstödetskariktas
till ochmanharuteslutitattbarnetäribehov av stöd ellerskydd kan ^miljenhän
stöd utan föregående utredning och beslut om bistånd^Dockskahandläggareförstha tagit
ställningtill att inte inleda utredning och dokumentera detta enligt ovan. Det fåraldrig förekomma
någon form avförhandling därföräldrarsamtyckertill service förattlntebehövagenomgåen
utredning. Någon rätt försocialt^änstenattangehurnärvaronskase ut, ellerattfölja upp om
familjenväntsigtillerb^udenrådgivningelleravbrutitkontaktenfinnsinte. Om den rådgivande
verksamheten under arbetets gång upptäckerbeho^ av skydd eller stöd för bamethar den
naturligtvis skyldighetattförainformationenvidaretill de som utrederbam och unga.

Nären pojkeellerfiicka under l^år berättar attde är utsatta för kontroll, hotellervåldihemmet
och ärräddaförsinaföräldraroch^ellersläktingarkansocialt^änstenträffa ungdomen några
gångerför klargörande samtal utan att informera vårdnadshavarem Att en ung person kan vara
utsatt för hedersrelaterat förtryck och befinnersigirisk^on förvåld aren svårsituation att
bedömasomkrävermyeketav den person som ska förasamtalen.Detärviktigtatt ha kunskap om
familjeförhållanden, kultur, religion^hedersrelateratförtryck och HBT-frågor(förkortning för
homosext^litet,bisext^alitetoehtransperson), men allraviktigastärattlyssnatill den unges
egen berättelse och uppfattning om sir^ livssituation. Samtalen med den unge ska fokusera på vad
somkan göras påkortoch på lång sikt, klargöra olikahandlingsaltemativ,vilkenpraktiskhjälp
som finnsattfåoch införmation om hansellerhennesrättigheter.Därtill ska den unge informeras
omhuren utredning gårtill och om eventuell polisanmälan samt rätttill juridisktombud.Detär
fundamentaltviktigtattsocialsekreteraren ^rfi^am den unges egen inställning och gerstödåthans
eller hennes beslut, samt fårframtillräckligtmed information för attkunna göra en noggrann
bedömning av hur allvarlig situationen är.
Tre öppna frågeställningar att diskutera med den unge^
- Vad vill du göra som du inte får gÖra7
- Vad måste du göra som du inte vill göra7
- Vilka regler eller normbrott anser familjen^släkten att du har brutit eller begåtts
Vid misstanke om hedersrelateratförtryck ska socialtjänsten inleda utredning. Skyddsaspekten är
extra viktig. Sdn måste överväga om det finns skäl för omhändertagande. Socialtjänsten har
möjlighet att avvakta viss tid med att informera vårdnadshavarna att en utredning har inletts. Detta
för att kunna skydda den unge genom omedelbart omhändertagande(6^LVU) och placering (11
^LVU)iskyddat boende. Först därefter underrättas den unges vårdnadshavare.Vid fara för att
familjen ellersläktenkommerattletaefterden unge kan sdn hemlighållaadressen för
vårdnadshavaren (7kap^^SekrLochl4^LVU)
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Vid bedömningen av vilkaskydds-och stödinsatser som är lämpliga förfiickor^ungakvinnor som
vuxit upp med hedersrelaterat förtryck, är det viktigtatttänka påatt fiertalet kan behöva mer
skydd och stöd över längre tid än vad fiickor^ungakvinnorimotsvarande ålder vanligtvis
behöver, t.ex.kanplaceringifamiljehem vara lämpligareistället för hjälp till ett eget boende.

Utredningar inom socialtjänsten utförs med stöd a v I l k a p . l ^ S o L . Där anges att socialnämnden
utan dröjsmål ska inleda utredning när något genom ansökan eller på annat sätt kommer till vår
kännedom som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Syftet med utredningen är att tå fram ett
allsidigt underlag för beslut att avslå eller bevilja en ansökan, att vidta åtgärder.
Närutredningen rören underårigs behov av stöd ellerskydd ger lagen socialtjänsten vissa
särskilda befögenheterenligt2^11kap. SoL. Socialtjänsten får konsulterasakkunniga och ta de
utomstående kontaktersom behövs
förutredningen(llkap.2^ochl4kap.l^SoL).lllkap.2
^angesatt utredningen inteonödigtfårutsättanågon för skada eller olägenhet och att den ska
vara slutförd, inberäknatsammanställningoch delgivning, mom ^ramånader(se Beslut om
förlängd utredningstid). Utredningen ska inte göras mer omfattande än vad som ärmotiverat av
omständigheternaiärendet, och får inte pågå längreän vad som ärmotiverat för attkunna
bedöma barnets eller den unges behov av skydd. Framgår det klart under en utredning att
vårdnadshavaren, eller bamet när han eller hon tylhl^år, inte kommer att ta emot erbjudna
stödinsatser, kan socialtjänsten inte tvinga dem till det varför utredningen avslutas. Det är viktigt
attidessa fall noga dokumentera varför utredningen avslutades utan insats. Endast om
förhållandena är sådana aftLVU inte kan uteslutas, kan utredningen fortsätta mot
vårdnadshavarens och den unges vilja.
Utredmng gällande ofödda bam och unga mellanl^-21 år bedrivs med stödavllkap.l^SoL.
Vid utredning gällande ofödda barn, är det modern som registrerasiparaplysystemet och utreds.
Först när barnet fötts kan utredningen inledas av bamet enligtllkap.loeh2^^ SoL.
Utredningen avseende modern måste då avslutas.Vadgällerungdomarmellanl^^20 år, får
socialljänsten genomföra utredning även mot den unges vilja om grunderna för^3LVU
föreligger, d.v.s. missbruk, brottslig verksamhet och^eller annat socialt nedbrytande beteende
(t.ex. skolskolkistörre omfattning, oförmåga attacceptera samhällets grundläggande normer,
vagabonderande). Skyldighet att lämna ut sekretesskyddade uppgifter från exempelvis skolan eller
hälso-och sjukvården finns dock endast vid utredning gällande minderårig. Enligt den s.k.
^^^^^^^^^^^^^^^^iSekrL får emellertid sekretesskyddad uppgift lämnas till en myndighet om det
är uppenbart att intresset av att lämna ut uppgiften väger tyngre än vad uppgiften ska skydda^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^. Exempelvis kan skolan efter en intresseavvägnin
sekretesskyddade uppgifter om en ungdom mellanl^-20årtill socialtjänsten, för att han eller hon
ska få stöd och hjälp.
l^ed
^
^
^

stadsdelsnämndens särskilda ansvarför barn och unga följer att utredning a^Ht^id ska inledas
Vid ansökan om bistånd.
Om den minderårige kan varaibehov av stöd från socialtjänsten.
Om risk för den underåriges hälsa eller utveckling kan misstänkas föreligga till följd av
bristerihemmiljön eller den unges eget beteende.
^ Om annan myndighet(domstol,åklagare)begär nämndens yttrande.

Inånga utredningar inleds med anledning av att den enskilde själv ansökt om biståndinågon
förm. Även om socialtjänsten självständigt bestämmer hur en utredning ska genomföras för att ett
allsidigt beslutsunderlag ska kunna arbetasfi^amska utredaren alltid eftersträva samförstånd med
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dem utredningen rör och noga informera om vilka kontakter som tas och vad som kommer frami
dessa. Om det inte är olämpligt bör den enskilde vara närvarande vid de olika sammanträf^nden
utredaren arrangerarvid insamling av införmation.lde fall vårdnadshavaren ellerbamet om det
fyllt l^årmotsättersig utredning ärdetsärskiltangelägetatt sträva efter öppenhet och
delaktighet.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Det bör ligga påarbetsledare att ^tta beslut om att inleda utredning^ Beslut skaalltid motiveras
och motiveringen ska dokumenteras, likaså när och av vem beslutet ^ttats^ Det är viktigt att vara
tydligiförhållandetill den enskilda familjeniskälen till varförutredning inleds. Dokumentation
skeriparaplysystemet.Beslutatt inleda utredning ärregleratilag och kan inteöverklagas av den
enskilde. Beslutet ska anmälas till utskott^delegation.
Begreppet utredning avser den aktivitet hos socialtjänsten som ska leda fram till ett beslut.
Utredningar kan vara av mycket olika beskaffenhet.Vissa utredningar kan beståav ettsamtal,
andraavomfattandeinformationssamlandegenom samtal medenskilda, myndigheter och andra.
Inför inledande av utredning ärdetav största viktattta reda på vem^vilka som harvårdnaden om
barnet. Det kan ske genom kontakt med lokala skattemyndigheten. Observeraatt vårdnaden om
ett barn kan komma attändras under pågående utredning, varför detärviktigtattalltid se till att
manharalldelesnyauppgifter.Vårdnadshavare underrättas muntligt och skriftligt om att
utredning inleds.
Avrättssäkerhetsskälskabeslutfattasomsåvälinledandesomavslutandeav utredning. Det^r
aldrig råda minsta tveksamhet om vilken aktivitet som pågår-rådgivning, utredning eher så kallat
faktiskt handlande, d.v.s. verkställighetav ett beslut om stöd, vård eller behandling.
De som berörs av utredningen ska ha tydlig information om vem som ansvararför utredningen
och om hur beslut fattas. Den muntliga informationen bör kompletteras med skriftlig information
om vad en barn-och ungdomsutredning innebär, vilka lagregler som gäller, utredningstider och
om hurinförmation inhämtas. De berörda ska också införmeras om sina rättigheter-såsom
besvärsrätt, insyn m.m. enligt SoL ochförvaltningslagen(FL), möjligheten att rådfi^åga
länsstyrelsen etc. Stockholms stad har utgivit en särskild informationsbroschyr för detta ändamåh
"Barnets rättigheter och socialtjänstens skyldigheter^^,vilken kan beställas från staben eller laddas
ner på nätet v^^v^.stockholm.se^socialtianstforvaltnin^en^se Informationsmaterial. Broschyren
finns översatt till fiera språk. För att ytterligare förtydliga informationen om att utredning inletts
är det bra om vårdnadshavarna skriver på att de hartagit del av beslutet att utredning inletts.
Det är viktigt att både vårdnadshavare och barn hela tiden görs delaktigaiutredningen och
informeras om orsaken till att utredning inletts, vad som framkon^r^er under utredningen och om
vilka bedömningar utredaren under hand gör.Det slutliga resultatetav utredningen bör således
inte komma som en överraskning för dem den berör.
Det utredningssystem som ska användasiStockholm betecknas BBIO^BarnsBehovlOentrum.
BBIO är ett av Socialstyrelsen framtaget enhetligt handläggnings-och dokumentationssystem för
socialtjänstens arbete med barn och ungaiåldrarna 0-20 år BBIO ger en grundstruktur för att
utreda, planera och följa upp insatser.Se^^^^^^^^^^^^
BBl^ bygger på ett antal grundprinciper om hur socialt utrednings-och uppföljningsarbete ska
förstås och bedrivas. Teoretiska utgångspunkter är utvecklingsekologisk teori, anknytningsteori,
teorieromrisk-ochskyddsfaktorer,omsårbarhetstaktorer, utvecklingsavvikelser och
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stressfaktorer samt om kritiska utvecklingsperioderibarns utveckling. Därtill kommerteorier om
familjers funktion, föräldrars omsorgsförmåga och ft^ktorerimiljön^närsamhället.l^odellen
förstärker och förtydligar barnets ställning som eget rättssubjekt^heltilinje med de åtgärder som
genom den svenska lagstiftningen sattbarnsrättifökus. Bamets vilja och åsikter ska beaktas med
hänsyn till barnets ålder och mognad.lkomplexa situationer kan socialsekreterarens
uppmärksamhet ledas bort från barnets eller den unges behov av stöd och hjälp, till problem som
finns hos de vuxna, t.ex. akuta bostadsproblem, starka familjekonfiikter eller psykisk sjukdom hos
enförälder.I^esultatetkanbliattmanmissarhurdettapåverkarbarnetellerdenunge.BBlOsystemet ska säkerställa att barn och unga blir uppmärksammade och lyssnade på,ialla
utredningar.
Under 200^ kommer alla som arbetar med barn och ungaiStockholms stad att genomgå
grundutbildninglBBIO för att staden eftertvå år ska kunna söka den licens som krävs för att få
arbeta med BBIO.Alla utredningar ska efter det att utbildningen har genomförtsisamtliga
stadsdelar dokumenteras och genomföras enligt BBIO. Alla formulär inom BBlO-systemet som är
obligatoriskaattanvändafinnsiFaraplysystemet.lngaandramallarfår användas inom staden.
FOl^ULÄI^^VEl^SlI^T
översikt över BBIC;s formulär och stöddokument

GrunduppgWtor

Utredning!-

Uiredning/
nijli för
utredning

Vårdplan

Pl.icerinEs.
intomratioo

Anmaijn cl ter
pnlormaiion
päiii^natsSit

Övervägande

Ompi-övnlng

ftJrandcrJan

Ganonifonui'
dephn med
uppföljning

Samtal med
placerade bai'n/
ungdomar

SamrAdsddtumenl

Pralokoll
lippföllnlngs-

YMirxlWil".

.Socialstyrelsen

Utredningsplanen bör alltid göras i samarbete med familjen och barnet/den unge men behöver
förberedas av arbetsledaren och den eller de socialsekreterare som ska genomföra utredningen.
Alla uppgifter som behöver vara med finns i formuläret men eftersom alla utredningar är olika är
det viktigt att tänka igenom och planera vad man behöver samla in för information i varje enskilt
fall. Under utredningens gång kan det komma fram ytterligare riskfaktorer och planen kan då
behöva revideras. Det är dock fortfarande oerhört viktigt att hålla fokus pä det som har
framkommit i anmälan för att inte utredningen ska svälla och ta mer tid än de fyra månader en
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utredning fårta.^utredningsplanenförmulerasfrågeställningarsom man vill ha svarpå, vad ska
utredningen ge svarpå och vad behöverman få vetaförattkunnaavslutautredningen71^ed hjälp
av tydliga och konkreta frågeställningar som är kopplade till den oro som anmälan innehåller
kartläggermanvilkabehovsområdenoehföräldraförmågorsombehöverbelysas.l^ed hjälp av
skalfrågor och frågorom undantag från problemet kan man formulera mål förvad som ska vara
uppnått när utredningen kan avslutas.
Beslut omförlängd utredningstid
Om utredningen blir mycket omfattande och inte kan avslutas inom fyra månader, kan beslut om
föriängd utredningstid fattas (11 kap. 2 § 2 st SoL). Ny längsta tid (t.o.m. -datum), och skälen för
förlängningen ska anges i beslutet. Beslutanderätten bör delegeras till lägst arbetsledare.
Förlängningsbeslut ska fattas med stor restriktivitet eftersom avsikten med korta utredningstider
dels är att förstärka den enskildes rättssäkerhet, dels att minska osäkerheten iförhållandetill
socialtjänsten. Hög arbetsbelastning eller handläggarbyte är inte godtagbara skälförförlängning.
Beslutet dokumenteras i paraply systemet och anmäls till sdn. Skäl till förlängningsbeslut kan t.ex,
vara att utlåtande från BUP eller utredningsinstitution inväntas. Om skälet är att utredaren inte
kunnat komma i kontakt med familjen, krävs dokumentation av vad som gjorts för att nå barn och
vårdnadshavare.

Med utredning avses både den aktivitet - insamlande av uppgifter - som senare ska ligga till
grund för en analys och bedömning av behovet av insatser samt dokumentationen av de insamlade
uppgifterna. Utredningsplanen leder till olika aktiviteter såsom samtal, hembesök, inhämtande av
utlåtanden från experter utanför socialtjänsten. Den information som samlas in dokumenteras
fortlöpande i journalanteckningar och formulär.
Socialtjänsten har makt att ensidigt avgöra hur utredningen ska genomföras och därmed vilka
kontakter som behöver tas. Det är dock viktigt att denna makt används på ett sätt som gagnar
barnet och det samarbete som krävs med för barnet viktiga personer. Därför bör alltid
vårdnadshavarens synpunkter på vilka kontakter som ska tas beaktas i möjligaste mån. Genom att
inledningsvis bygga upp ett förtroende med vårdnadshavarna och gemensamt komma fram till
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vilket slags införmation som behövs för att utredningen ska ge en bra bild av barnets situation
utifrån de frågeställningar somfi^amkommitianmälanhar man den största möjligheten att
förmulera gemensamma mål för vad som behöver förändras.
Det är viktigt att redan inledningsvis även lyfta fram det som fungerar väl för barnetoch vilka
resurser barnet och familjen bar för att få en nyanserad bild. Det är också avgörande vid förslag
till insatser att dessa är ämnade att förstärka resurserna och inte ensidigt fokusera på att undanröja
brister.
Familjens krav på integritet talar för att socialtjänsten inte ska ta fier kontakter än vad som är
nÖdvändigt.lSoL finns regler om detta,llkap.2^.Eftersom utredningen rör barnets behov och
rättigheteriförsta hand har dock socialtjänsten ettstort ansvar för att det beslut som ska fattas
efter genomförd utredning blirriktigt sett ur ett barnperspektiv.Avhänsyn till barnet måste
utredningen ge tillräckligt underlag för en helhetsbedömning inför beslut om stöd, vård och
behandling. .I^u mer relevant kunskap som inhämtats om och direkt från det enskilda barnet eller
denenskilda ungdomen, desto mindre risk föreligger förfölaktiga beslut,
lutredningsarbetet är socialtiänsten beroende av medverkan från andra professioner och
myndigheter och från enskilda.ldessa kontakter ställs stora krav på utredaren. Utredaren måste
tydligt klargöra socialnämndens utredningsskyldighet, hur lämnade uppgifter kommer att
användas,tänkbara konsekvenser för uppgiftslämnaren (t.ex. att figurera som reförenti
beslutsunderlag eller att uppträda som vittneidomstol) samt skyldigheten för myndigheter att
lämna uppgifter av betydelse för utredningen(14kap.l^SoL).
Det som redan är känt om familjen kan hämtas ur ^ocialregistret^paraplysystemet. kontrollera om
någonitamiljen är aktuell vid annan enhet, exempelvis missbruk, inom den egna
stadsdelsnämnden. Familjen kan ha varitaktuell vid en annan stadsdelsförvaltning eller kommun
och tidigare utredningarkan då rekvireras därifrån. AnvändBBlO-blanketten för grunduppgifter.
Inhämta aktuellt besked om vem som är vårdnadshavare. Interimistiska beslut om vårdnad har inte
alltid hunnit registreras varför kontroll kan behöva göras hos domstol. Om det är fråga om barn
utan vårdnadshavareiSverige måsteansträngningar göras för att utreda barnets familjerättsliga
ställning.lförekommande tall ska initiativ tas till förordnande av god man (5 kap.2^SoF). Se
även riktlinjer för handläggning och dokumentation av ärenden gällande ensamkommande barn
och ungdomar.
Formuläret sparas och kan ändras och fyllas på under ärendets gång.
När barn eller föräldrar levermed skyddade personuppgifter får ingasekretessbelagda uppgifter
lämnas ut, som kan röja förälderns, barnets eller den unges adress, såsom namnet på barnets
förskola^skola-ellerensivilken stadsdel den ligger.När ärenden med skyddade personuppgifter
förekommer kan en stadsdelsnämnd som inte har koppling till barnets adress, handlägga och
dokumentera ärendet, så att de skyddade uppgifterna kan värnas, juridiska avdelningen kan vara
behjälplig med att utse ansvarig stadsdelsförvaltning. Se Socialstyrelsens^^^^^^^^^i^^^^^^^
.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^(2005).

Triangelns bas benämns ^^^^^^^^^^^^^^^^ och används för att beskriva den familj som barnet
befinner sigioch det sammanhang som familjen befinner sig i.Här ska familjens ekonomiska
situation beskrivas, föräldrarnas sysselsättning, familjens bostadssituation och en kartläggning av
nätverket finnas med. Faktorernaitriangelns bas påverkar barn och föräldrar både positivt och
negativt. Faktorer kan försvåra eller tillgodose behov hos barnet och de kan försvåra eller
underlätta för föräldern att klara sin föräldraroll. Föräldrarnas egna uppväxtförhållanden och
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bamdomserfarenheter kan påverka livssituationen, liksom eventuell fysisk/psykisk ohälsa eller
utvecklingsstörning. Tidigare sociala utredningar rörande omsorgssvikt iförhållandetill det
aktuella barnet och eventuella syskon ska beaktas. Tidigare insatser till familjen som prövats från
socialtjänsten eller andra myndigheter och verksamheter ska redovisas och analyseras. Se
Socialstyrelsens grundbok om BBIC och BBIC i praktiken - att knäcka koden (Studentlitteratur).
Barnets behov
Den vänstra sidan av triangeln kallas Barnets behov och innehåller sju olika behovsområden.
Dessa utgör stommen i BBIC- systemet. Urvalet bygger på forskning och erfarenhet om vad bam
och ungdomar behöver samt vad föräldrar i allmänhet vill ge sina barn och ungdomar, för att de
ska utvecklas till välfungerande vuxna. Se Socialstyrelsens grundbok om BBIC och BBIC i
praktiken - att knäcka koden (Studentlitteratur).
Vid utredning av ungdomar med egen problematik bör kompletterande strukturerade
kartläggnings- och riskbedömningsinstrument användas. \ Stockholm används ADAD
(Adolescent Drug Abuse Diagnosis), som är ett omfattande kartläggningsinstrument och
SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth), som är ett riskbedömningsverktyg.
Läs mer på SiS hemsida www.stat-inst.se och under avsnitt III kring unga lagöverträdare.
Området innefattar barnets eller den unges fysiska hälsa och utveckling, inklusive faktorer som
påverkar hälsan, t.ex. kosthållning, fysiska aktiviteter, hälsorisker och missbruk. Här redovisas
lämpligen det som kommit fram i de kontakter (i förekommande fall) som har tagits med barneller skolhälsovården, habilitering eller barnpsykiatrin.
Utbildning
Området innefattar barnets eller den unges försko le- och skolsituation och deras fritid och
eventuellt arbete. Barnets/den unges kognitiva utveckling återfinns inom detta område, inklusive
prestationer, arbets- och inlärningsförmåga, ambifioner, favoritämnen samt behov av stöd och
uppmuntran.
Känslo- och beteendemässig utveckling
Detta område innefattar barnets eller den unges känslomässiga utveckling och hur denna påverkar
beteendet. Olika faktorer som kan påverka barnets eller den unges känslo- och beteendemässiga
utveckling, exempelvis relationer, temperament, stress, kriminellt beteende, olika typer av
utsatthet och övergrepp ingår under denna rubrik.
Identitet
Detta område innefattar barnets eller den unges självbild, självförtroende, identitetsutveckling och
kapacitet.
Familj- och sociala relationer
Området innefattar barnets eller den unges alla viktiga relationer och hur dessa relationer
fungerar.
Socialt uppträdande
Under denna rubrik beskriver man hur barnet eller den unge uppfattas av omvärlden och
barnets/den unges egen insikt i detta.
Detta område berör barnets eller den unges förmåga till självständighet och praktisk kompetens
och ansvar.
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Föräldrarnas förmåga
Den högra sidan av triangeln kallas Föräldrarnas förmåga och används för att beskriva hur
föräldrarna klarar sitt föräldraansvar och sin föräldraroll genom att tillgodose sitt/sina barns
behov. Tänk på att beskriva både brister och resurser i föräldraförmågan. Föräldrarnas
omsorgsförmåga kan påverkas negativt av sådant som känslomässig omognad, psykisk ohälsa,
utvecklingsstörning och missbruk. Se Socialstyrelsens grundbok om BBIC och BBIC i praktiken att knäcka koden (Studentlitteratur).
Grundläggande omsorg
Denna aspekt av föräldrarnas förmåga innefattar föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets
grundläggande behov inom de olika behovsområdena. Det kan röra sig om allt från skälig bostad
och ekonomi, att föräldrama har uppsikt över bamet, ger möjlighet till sömn och vila, sköter
barnets hygien och kläder, går på hälsokontroller, är en förebild för motion och aktiv fritid, till att
i takt med att barnet blir äldre lära barnet ta ansvar.
Säkerhet
Området innefattar föräldrarnas förmåga att se till att barnet skyddas mot faror, hot och skador,
både i och utanför hemmet. Här ingår frågor om övergreppsproblematik, fysisk och psykisk
misshandel, våld i hemmet och kontakt med för barnet farliga personer.
Känslomässig tillgänglighet
Denna aspekt innefattar föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets känslomässiga behov, ge
barnet uppskattning och lämplig form av känslomässig värme och kärlek, förmedla en positiv bild
av sitt ursprung och kulturell identitet.
Stimulans
Området innefattar hur föräldrarna sertill att barnet ges möjligheter fill lärande och intellektuell
utveckling genom uppmuntran, kognitiv sfimulans, inspirera till och delta i lek och
fritidsaktiviteter, stödja i skolarbetet och främja social samvaro.
Vägledning och gränssättning
Denna aspekt handlar om föräldrarnas förmåga att vara goda vuxna förebilder och att vägleda
barnet i dess utveckling av moral, etik, normer, värderingar och socialt uppförande/beteende
gentemot omgivningen.
Stabilitet
Denna aspekt handlar om föräldrarnas förmåga att skapa en familjesituation som är tillräckligt
stabil för att barnet ska kunna utveckla trygga anknytningar till sina föräldrar samt förmågan att
tillförsäkra barnet trygghet och ett visst mått av förutsägbarhet i tillvaron.
Informationen som man får in under behovsområden, föräldraförmåga och familj och miljö
behöver kopplas till varandra för att ge en helhetsbild av barnets situation och vilka risk- och
skyddsfaktorer som finns. I en omfattande utredningen är det bästa att göra detta under varje
behovsområde, det kan bli vissa upprepningar men det är ändå ur olika perspektiv man belyser
frågan. I en enklare utredning kan man göra en sammanfattning av behovsområden,
föräldraförmågan och familj och miljö var för sig. I detta stadium i utredningsprocessen är det
fortfarande en beskrivning, de egna slutsatserna ska vänta till senare. Alla uppgifter förs löpande
in i utredningsformuläret.
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Insatser under utredningens gång
Om barnet, den unge eller familjen behöver insatser under utredningens gång, kan nämnden inte
underlåta att vidta nödvändiga åtgärder. Det kan handla om placering under utredningstiden eller
någon form av stödinsats i hemmet, t.ex. familjepedagogiskt stöd i familjen. Ett beslut om insats
måste fattas i vederbörlig ordning.
Konsultationsdokumenten
Ska användas för att samla in information från skolan och barnhälsovården. Det kan vara befogat
att ha en muntlig kontakt med den som ska fylla i dokumentet om det är någon som man inte har
samarbetat med förut och som är ovan vid dokumentet. När dokumentet är ifyllt bör man gå
igenom med vårdnadshavaren och den som fyllt i det.
Psykologutlåtanden
I vissa fall kan det vara nödvändigt med en psykologutredning för att få svar på frågeställningar
och man får då vända sig till närmaste BUP-mottagning,

Under utredningen samlas informationen in gällande alla sidor i BBIC- triangeln: basen, barnets
behovsområden och föräldrarnas förmåga. Informationen kommer från barnet själv, föräldrarna,
släktingar och andra i familjens nätverk samt de professionella som känner till bamets
levnadsförhållanden. Utredningen ska resultera i och visa på följande aspekter:
En analys av bamets behov och föräldrarnas förmåga att tillgodose dessa behov inom familjen
Identifiera behov av eventuella insatser för att säkerställa bamets välbefinnande utifrån triangelns
olika sidor
Bedömningen ska sedan ske med utgångspunkt från analysen. Vilka insatser kan behövas, vad
tycker barnet om dessa insatser, vad tycker familjen? Hur ska de utformas för att barnets behov
verkligen tillgodoses? Har det beslutats om insatser tidigare som inte har uppnått syftet och hur
kan det förstås? Insatser som har varit framgångsrika? Vad är målet med insatsen, hur ska man
veta om det är uppnått? Det är viktigt att föra en diskussion med barnet och med familjen och
nätverket för att hitta en "minsta gemensamma nämnare". Hur kan nätverket engageras och
nätverkets resurser mobiliseras? En insats som utformas med utgångspunkt från nätverkets
gemensamma oro och engagemang för ett barn har många gånger större chanser att lyckas än en
insats där nätverket inte är involverat.
Utredaren ska å ena sidan formulera sin professionella bedömning oberoende av
vårdnadshavarens och bamets inställning, Å andra sidan är det avgörande att engagera barnet eller
den unge och hans/hennes föräldrar I processen för att insatserna som föreslås ska leda till avsedd
förändring. Denna process måste pågå fortlöpande och har som tidigare nämnts störst
förutsättningaratt lyckas om utredarna redan inledningsvis har lyckats etablera en bra kontakt
med barnet och föräldrarna.
Barnet/den unge kan ha behov av insatser från andra myndigheter eller delar av organisationen
och då behöver dessa självfallet involveras i processen. Bedömningen kan utmynna i olika
förslag fill beslut:
*

Barnet, den unge eller familjen har inte behov av skydd eller stöd från socialtjänsten.
Utredningen avslutas utan insatser.
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Barnet, den unge eller familjen har behov av stödiöppenvård från socialtjänsten och
vårdnadshavarna eller den unge samtycker till föreslagna insatser^genomförandeplan
upprättas (.^^^^^^^).
Barnet, den unge eller familjen har behov av stödinsatsermen den unge eller vårdnadshavaren
avböjer och det finns inte tillräckliga skäl för vård enligtLVU.Utredningen avslutas utan
insatser.
Barnet eller den unge har behov av vård utanför det egna hemmet^vårdplan upprättas (.^^
^^^^^^.IförstahandmedstÖdav SoL.Om samtycke inte kan uppnås kan det bli aktuellt med
LVU
Barnet eller den unge har behov av vård utanför det egna hemmet och andra vårdnadshavare
som kan företräda barnet^denunge.Vårdplan upprättas. Anmälan görs av sdn till domstol att
det föreligger behov av ändring av vårdnaden. Förslag på lämplig särskilt förordnad
vårdnadshavare inges till rätten.
Barnet ärtillgängligt för nationell adoption. ^ ^ ^ . ^ ^
Beslutet ska delges vårdnadshavaren och den unge om han eller hon är överl^år.

Vad som kommer fram under utredningen dokumenteras förtlöpande som joumalanteckningar och
iBBIC:sutredningsformuläriFaraplysystemet,
föurnalanteckningar ska föras löpande, vara kortfattade men ändå ge en bild av ärendets
framskridande och vara neutrala utan värderande omdömen. Omdömen från andra behöver
dokumenterasmendetmåsteståklartfrån vem omdömet kommer.^ournalanteckningar ska inte
vara långa uppsatser utan beskriva tid, plats, vem som var med och vad som beslutades samt
annan för ärendet relevant information. Det är tillåtet att föra minnesanteckningar men dessa
måsteförstörasnäruppgifternaförtsinijournalen. Det är olämpligt att vänta med
joumalanteckningarna till utredningen ska sammanställas utan de ska föras så näraitiden till det
de beskriver som det är möjligt.
Utredningsförmuläret går att användaialla typer av ärenden oavsett om det är en ansökan eller en
anmälan, om det gäller ett bam eller en ungdom, om det avser bristerihemmiljön eller den unges
eget beteende, eller om det rör ett ärende med mycket eller lite information,lanpassningen av
dokumentationisjälva utredningsförmuläret, ska hänsyn tas till kravet på att utredningen inte ska
vara mer omfattande än nödvändigt. Om ärendet gäller förslag till beslut om öppenvård ska en
genomförandeplan upprättas och bifögas som bilaga. Om ärendet gäller förslag till beslut om vård
utanför det egna hemmet, ska vårdplan upprättas och bifogas som bilaga.
Oavsett vilken slutsats utredningen utmynnariska den dokumenteras lika noggrant och med
tydlig beslutsmotivering så att de personer ärendet rör samt beslutsfattare får en klar bild av vad
som kommit fram under utredningen, utredarens professionella analys och bedömning samt
slutsatser och förslag. Dokumentationen ska också vara lättförståelig och ge historia och
sammanhang för de klienter som senare vänder sig till socialtjänst eller stadsarkiv för att läsa sina
handlingar.Fokusidokumentationen ska ligga på barnet eller den unge och hans eller hennes
behov. Det ska framgå vad som är faktiska omständigheter och vad som är analys respektive
bedömningar.Det kan också vara av värde att redovisa vilka resonemang om insatser som har
förts och de förmodade konsekvenserna av olika insatsereller om inga insatser kommer till stånd.
Hittills har utredaren dokumenterat sin utredningi^^^^^^^^^^B^^^^^^^, När all relevant
införmation samtutredarensanalys, bedömning och förslagtill beslut har samlats ihopi
formuläret kan hela dokumentationenfiyttasöveriformuläret^^^^.^^^^^^^^^B^^^^^^Härblir
utredningen mer läsbar men fortfarande möjlig att redigera.
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Gäller det stöd i öppenvård ska en genomförandeplan bifogas, se nedan. Vid förslag om vård
utanför det egna hemmet utgör dokumentationen tillsammans med vårdplanen {se nedan)
underlag för vårdnadshavarens och den unges, om han fyllt 15 år, ställningstagande till samtycke.
Beslutet fattas av nämnd eller tjänsteman enligt stadsdelsnämndens delegafionsordning.
Vårdnadshavare och den unge, om han eller hon fyllt 15 år, delges beslutet.
handläggning av ärenden och genomföranden av insatser enligt SoL, L VU, L VM och LSS samt
Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, 2006.)
Dokumentation vid insatser i öppenvård
Om utredningen visar behov av insatser av stödjande eller behandlande karaktär i öppenvård,
d.v.s. med barnets eller den unges eget hem som utgångspunkt för vården, upprättas förslag till
genomförandeplan,
Genomförandeplanen är uppbyggd utifrån BBIC- strukturen och det framgår klart av formuläret
vad den ska innehålla. Tanken är att det ska finnas en tydlig koppling mellan de behov som
framkommit i utredningen och de mål som ska uppfyllas på både kortare och längre sikt
Förslag till genomförandeplan upprättas av utredare i samråd med arbetsledare. Efter genomgång
av planen med dem ärendet rör kan planen komma att justeras. Om flera parallella insatser
beslutas är det viktigt att dessa samordnas och att alla som berörs får adekvat information, givetvis
med iakttagande av gällande sekretessregler. När överenskommelse träffats med klienten om
innehållet i planen får den karaictären av ett kontrakt mellan den enskilda och socialtjänsten och
utgör tillsammans med övrigt beslutsunderlag och i förekommande fall avtal med vårdgivare
grund för beslut enligt 4 kap. I § SoL.
Dokumentation vid behov av vård utanför det egna hemmet
Så snart socialtjänsten överväger placering utanför bamets eller den unges eget hem ska en
vdn^yfo» uppiaaos. Vårdplanen Or också en del ov BBIC strukturen. Pionen Br ett mycket centralt
dokument som ska ligga fill grund för genomförandet av vården och för uppföljnmgen, oavsett om
vården bedrivs med stöd av SoL eller LVU. Vårdplanen ska redovisa de övergripande målen f5r
placeringen. Av vårdplanen ska klart &amgå soctal^anstens avsikter med den föreslagna vården
och hur den ska anordnas. Vårdplanen måste kunna förstås i alla delar av vårdnadshavaren och
den unge - om han eller hon fyllt 15 år ~ som har att ta ställning till huruvida de samtycker till den
eller inte. Vårdplanen ska fokusera på bamets eller den unges behov och deförutsättningari
övrigt som framkommit under utredningen, vara trovärdig, realistisk och stabil för dem den berör
och för beslutsfattare. Vårdnadshavaren och den unge ska underteckna vårdplanen så att det klart
framgår att de tagit del av den och huruvida de samtyckt fill den eller inte. Samtycket avser endast
vårdplanen, inte övrigt dokumenterat utredningsmaterial.
Våldplanen ska kompletteras med en gewm/BroWepfw; (BBIC), som konkret beskriver Aw
vården ska utformas, vad som förväntas av vårdgivare, föräldrar, skolan m.fl.
Vårdplanen utgör tillsammans med övrigt beslutsunderlag grund för beslut om bistånd enligt SoL
eller nämndens ansökan om vård enligt LVU,
Om barnet/den unge ska beitdas v&rd i familjehem överiämnas befintliga uppgifter omgående till
den enhet/avdelning som har till uppgift att rekrytera och utreda familjehem - se stadens riktlinjer
Familjevård för barn och ungdom.
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Om détfinnsettsamtycke till vårdens innehållivårdplanenskasocialtiänsteniförsta hand
tillgodose vården enligt SoL. Finns det inget samtycke återstår för nämnden att överväga ansökan
om vård enligtLVU.
Ävenifall då det finns ett samtycke till vårdens innehållivårdplanen, finns situationer där
socialtjänsten anser att samtycket inte garanterar den unge behövlig vård ochLVU kan då vara
tillämplig. Exempel påsådana situationer ärföljande.Det finns risk för att ett samtycke kan
komma att återkallas.Vidare kan samtycket vara begränsatitiden eller så kan samtycket avse
endast en del av vårdplanen och inte hela vårdplanen eller att vårdnadshavaren kan befaras ingripa
ivårdenpåett,fördenunge, störande sätt.Vidareattden unge inte har insikt ellerförmågaatt på
frivilligväggenomföravården.^^^^^^^^^^^^^^^^B^B^^^^^^^^^^^^^^^^^v

Vid misstanke om misshandel, fridskränkning eller sexualbrott mot barn ska utredning alltid
inledas. Ett bam som misstänks vara utsatt för denna typ av brott av någon närstående kan ta
allvarlig skada och varaibehov av omedelbartskydd. Det första ställningstagandetsocialtjänsten
ska göra är om barnet eller den unge behöver skydd, d.v.s, fiyttas från den miljö där övergrepp
kan misstänkas pågå. Barnet ska skyddas från Övergrepp samtfi^ånrepressalier och påverkan från
närstående som kan bh följden av attsocialtjänst och polis intervenerarifamiljen.Ett beslut om
omedelbart omhändertagande enligt^^LVU kan vara nödvändigtatt fatta. Socialtjänsten ska
också ta ställning tih om polisanmälan ska göras och dokumentera detta.
De utredningarsom görs hos socialtjänst och polis har skilda funktioner-socialtjänsten utreder
om barnet har behov av skydd eller andra insatser och ska ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ både på
kort och på lång sikt. l^isstanken om övergrepp utgör en del av socialtjänstens utredning. Folisens
huvuduppgift är att ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ och vem som är gärningsman.
Ett ensidigt fökus på övergreppetfrån socialtjänstens sida kan, om polismyndigheten inte kan
styrka brott, allvarligt påverka socialtjänstens möjligheter att få barnets psykologiska och sociala
behov utredda. Socialtjänsten ska inte inväntaåklagares eller domstols beslut utan ska
självständigt och skyndsamt bedöma behov av åtgärder till skydd och stöd för barnet.
Barn harrätttill särskild företrädare. Syftet med bestämmelsen äratt stärka möjligheternaattta
tillvara barnets rätt när en vårdnadshavare eller någon annan som ståriett nära förhållande till
barnet misstänks för brott mot barnet. En ansökan om förordnande av en särskild företrädare för
barn görs av åklagare hostingsrätten som utseren advokat, biträdandejurist eller någon annan
som är lämplig för uppgiften. Den särskildaförett^ädarentar övervårdnadshavarens befogenheter!
frågor som rörförundersökningoch rättegångom det aktuella brottet.Iuppdraget ligger bl.a. att
samråda och samarbeta med socialnämnd.
Vid misstanke om övergrepp på ett barnien syskonkrets bör även övriga barnifamiljenbh
föremål för socialtjänstens intresse eftersom övergrepp inom familjen ofta riktas mot fiera
familjemedlemmar.Ävensyskonsom inte själva varit direkta offer för övergrepp, löper påtaglig
risk för utvecklingsförseningar och psykiska skador.Detsamma gäller för ett barn som upplevt
våld mot någon närstående,ieller utanför hemmet.
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Vid misstanke om brott ärdet optimalt om samråd kan ske omedelbart med polis, åklagare och
somregelävenmed läkare. Barncentrum Stockholm hariuppdragattsvara förkonsultation till
stadsdelsförvaltningar m,fi,samt församordning mellan berörda myndigheteridetakuta
utredningsskedet. Få Barncentrums initiativ kallas socialtjänsten, polis, åklagareochiregel även
BUF och vid behov barnmedicin till s.k. mötessamråd. Detta samrådsförfarandeärav konsultativ
karaktäroch barnets identitet får inte röjas.Avsikten med samrådsförfarandetäratt göra en
gemensamtvärprofessionellbedömningavtillgängliginformationsamtatt göra en planering och
arbetsfördelningiärendet.
Huvudprincipen är att en misstanke om brottmot barn och unga skyndsamt börpolisanmälas, om
detärtill barnets bästa, Beslut^^^polisanmälabörfattas av arbetsledare ^fr stadsdelsnämndens
delegationsordning). Om ansvarig personal vidstadsdelsförvaltningenavnågotskäl bedömer att
en polisanmälan skulle kunna vara till uppenbar skada för barnetellerden unge kan nämnden
besluta attavvaktaellerunderlåta polisanmälan. Detta kan förekomma exempelvisisituationer
närunderlagetbedömsvaraalltförvagt, exempelvis diffusa misstankardärdetvarken finns
skadorellernågon berättelse från barnetellerden unge.
Så snärten polisanmälan föreligger ska de berörda professionerna^regelmässigt socialtjänst och
polis, etablera en kontakt och lägga fast en samlad strategi fördetfortsattahandlandet från
respektive myndighet. Bamcentrum kan här ha en samordnande funktion.
Den första kontaktenmed familjen måste planeras nogaisamrådmed polis och åklagare. Detär
viktigtatt polisen har den första kontakten med barnet och bamets föräldrar. Folisens utredning
kan försvårasoch till och med bh omöjlig, om en vårdnadshavare informerasav socialtjänsten om
attutredning inletts och polisanmälan gjorts. En förutsättningförattsocialtjänsten ska kunna
avvakta medatt underrätta vårdnadshavarna om inledd utredning och åtgärderiövrigtärdock att
förundersökning inleds omgående och attdet inte finns någotomedelbartskyddsbehov för barnet.
Hur länge socialtjänsten kan avvakta med sin kontakt med barnet och dess familj måste
bestämmas från falltill fallisamrådmedpolisochåklagare. Förutsättningen förattkunna
avvakta från socialtjänstens sidaärdock att barnetseller den unges behov av skydd kan garanteras
underväntetiden. ^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Enligt5kap.l^SekrL(förundersökningssekretess)gällersekretessiannanverksamhethos
myndighet (t.ex. kommunens socialtjänst) för att bitradaaklagarmyndighetenm.fi.attuppdaga,
utreda och beivra brott. Det innebärattstadsdelsnämndens utredning, som liggertill grund för
polisanmälan och själva anmälan kan sekretessbeläggas med stöd av denna bestämmelse, om
åklagarenanserattdetbehÖvs,Detärstadsdelsnämnden som prövar skälen och fattar besluti
frågan. Som part harvårdnadshavare och den ungesjälv om han^hon fyllt 15år, alltid rättattta
del av detmaterial som tillförts ett pågående ärende, men av l^kap5^SekrL framgåratt
handling eller annat material inte får lämnas uttillpart^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
anledning kan vara att det fÖreliggerförundersökningssekretess.Nären part begär materialiett
ärende därdetkanföreligga förundersökningssekretess, fattar sdn beslutattsekretessbelägga
uppgifterna enligt både5kap.l^ochl^kap5^SekrL.
Förundersökningsledarenavgörvarochnärbarnetska höras, FÖrden fortsatta sociala utredningen
och av omsorg om barnet kan det vara en fördel om socialtjänstens tar del av förhören antingen
via videolänkisamband med förhöret elleriefterhand genom bandupptagningen.
Förundersökningsledaren avgörvilka som ges möjlighetatt direkt följa förböret. Ofta kan en av
3^

föräldrarna följa med barnet tillförhörslokalenmen om båda vårdnadshavarnaär misstänkta för
brott bör en särskild företrädare var utsedd för att fatta nödvändiga beslut kopplade till
rättsprocessen, t.ex, förhör och läkarundersökning. Socialtjänsten kan inte utan samtycke från
vårdnadshavarna biträda polisen med hämtning av barnettillförhör.Närvaro vid hämtning på
särskild företrädares begäran, bör ske endast om socialtjänstens representant bedöms utgöra ett
viktigtpersonligtstödförbarnet.OmbarnetäromhändertagetenligtLVU kan socialtjänsten
närvara utan samtycke från vårdnadshavarna.
När ett barn misstänks ha varit utsatt för våld eller sexuella övergrepp är detangeläget att en
läkarundersökning sker omgående. Detsamma gäller om bamet har utsatts för vanvård. En
barnläkare med specialistkompetens bör anlitas, Bamcentrum Stockholm har en barnläkare knuten
till sig. Om ärendet rör en puberteradfiieka som misstänks varit utsatt för sexuellt övergrepp kan
detiställetbh aktuellt att vända sig till Södersjukhusets mottagning förvåldtagna kvinnor, vilken
har särskild kompetens att bedöma och behandla.
Läkarundersökningen kan vara ett led antingenipolisens brottsutredning ellerisocialtjänstens
utredning enligtllkaploch2^^ SoL.Endast poliseller åklagare kan beställa rättsmedicinsk
undersökning. Den undersökningen genomförs som regel av rättsläkare knuten till
I^ättsmedicinskaavdelningeniStockholm tillsammans med barnläkare och dokumenterasiett s.k.
rättsintyg.
Om socialtjänsten inför sitt ställningstagande till eventuell polisanmälan behöver ett medicinskt
utlåtande kan den ordinarie hälso-och sjukvården anlitas.Vårdnadshavarens samtycke krävsi
dessa fall såvida ärendet inte rör barn som nått sådan ålder och mognad att han eller hon själv kan
bestämma. Endast om vård enligtLVU övervägs kan socialtjänsten fatta beslut om
läkarundersökning utan vårdnadshavarens samtycke med stöd av 32^första StycketLVU.
Även om polisen väljer att inte begära rättsmedicinsk undersökning ska socialtjänsten för egen del
initiera en läkarundersökning. Skälen för läkarundersökning ärfiera. Dels är det angeläget att
undersöka om barnet har kroppsliga skador som behöver medicinskt omhändertagande. Dels kan
utsatta barn och ungdomar och även föräldrar behöva få en medicinsk bedömning av huruvida
övergreppen förorsakat kroppsliga skador eller förändringar.
Om barnet är omhändertaget eller genomgår vård enligtLVU kan sdn vid misstanke om att barnet
har utsatts för misshandel eller sexuella Övergrepp, vidta åtgärder för läkarundersökning utan
vårdnadshavarnassamtycke, om dettabehövsföratt bedöma behovet av vård enligtLVU, eller
för att genomföra sådan vård. Omhändertagande enbart för att tillgodose polisens önskemål om
läkarundersökning ärfölj^tligen inte tillåtet. Är detfi^åga om ett lite äldre barn bör barnet själv få
vara med och bestämma om han^hon vill genomgå läkarunderökning,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

En vanligtfÖrekommandeorsaktill anmälan till socialtjänsten ärv^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.
Socialtjänsten har enligt5kap,II^SoL ett särskiltansvar för brottsofför som behöver stöd och
hjälp. Barn som upplever våldihemmet är att betrakta som brottsoffer(5kapll^SoL)men är
inte målsägandeirättsprocessen.De kan dock ha rätt till särskild brottsskadeersättning för barn
som upplevt våld som kan sökas hos Brottsoffermyndigheten.Ävenide fall där det är någon
närstående till barnet som har varit utsatt för våld eller övergrepp ska man ta ställning till om detta
ska polisanmälas och dokumentera sitt ställningstagande. Barn som har upplevt våld har ofta
också varit utsatta för våld.
lärenden om våld, hot och förtryck är skyddsaspekten extra viktig. En hotad eller våldsutsatt
förälder(oftastmodern)kanien akut situation ta med sig barn, som hon har vårdnaden om, till en
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kvinnojour eller annat skyddat boende för våldsutsatta kvinnor utan att underrätta den andra,
våldsutövande vårdnadshavaren. Det föreligger en skyldighet enligt 5 kap 11 § SoL (3:e st.) att
"särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av
närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. " Observera att
skyldigheten också omfattar par i samkönade relationer (och även par utan bam).
I dessa fall är det lämpligt att ge modem bistånd enligt II kapi § SoL i form av skyddat boende.
Uppbrottsprocessen kan vara förenad med fara för såväl kvinnan som barnen. När socialtjänsten
får kännedom om ett barn som upplevt våld i en nära relation, ska beslut alltid fattas om att inleda
en utredning enligt 11 kap. 1 och 2 §§ SoL. I detta skede måste den andra föräldern, om denne är
vårdnadshavare, underrättas om att utredning inleds och skälen för detta. Det kan vara nödvändigt
att fatta beslut om att sekretessbelägga uppgift om moderns och barnets vistelseort (14 kap 4§
andra stycket Sekr.L). Utredaren ska för att kunna bedöma barnets omedelbara behov snarast
försöka inhämta barnets egen berättelse och dokumentera den. Det är också viktigt att båda
vårdnadshavarna får ge sin bild av det som föranlett utredningen även om de har totalt motsatta
uppfattningar. Fokus ska vara på barnens behov och föräldrarnas förmåga att tillgodose dem.
Socialtjänstens skyldigheter omfattar inte enbart akut skydd och stöd till barn och förälder.
Socialtjänsten ansvarar även för att barnet kan få sina behov av mer långsiktigt stöd tillgodosett.
Vid behov av bam- och ungdomspsykiatrisk behandling ska socialtjänsten remittera barnet till
BUP.
Könsstympning
En misstanke om att en flicka riskerar att utsättas för könsstympning är skäl att ingripa omedelbart
till skydd för henne. Om man har skäl att tro att en flicka har utsatts för könsstympning ska detta
polisanmälas. Det kan vara bra att konsultera Barncentrum för att rådgöra kring frågor kring
läkarundersökning och polisanmälan.

I vissa situationer är det nödvändigt att socialnämnden omedelbart ingriper och fattar beslut om ett
omedelbart omhändertagande (0-18 år, § 2 LVU) eller den unge (0-20 år, § 3 LVU). Detta
regleras i 6-9 §§ LVU. Omedelbart omhändertagande förutsätter att utredning har inletts.
Placeringen ska alltid inledas utanför det egna hemmet i minst ett dygn.
Ett omedelbart omhändertagande kan vara motiverat i riskfyllda situationer, t.ex. när misshandel,
allvarlig vanvård eller sexuella övergrepp misstänks eller när ungdomar genom sitt eget beteende
allvarligt skadar sin hälsa och utveckling. Ett annat skäl kan vara att en utredning befaras kunna
omöjliggöras eller allvarligt försvåras, vilket ofta är fallet vid misshandel och sexualbrott som
parallellt i tid ska utredas av polismyndighet. En tredje anledning fill beslut om omedelbart
omhändertagande kan vara risk för att barnet göms undan.
För att ett omedelbart omhändertagande ska få ske måste det vara sannolikt att barnet/den unge
behöver beredas vård med stöd av LVU. Det måste också stå klart att rättens beslut om vård inte
kan avvaktas med hänsyn till
# risken för barnets/den unges hälsa eller utveckling,
# att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller
# att vidare åtgärder hindras.
I de situationer som anges i 1 ocA 2 §§ eller 1 ocA 3 §§ LVU kan det ibland vara nödvändigt
besluta om ett omedelbart omhändertagande av barnet/den unge i avvaktan på en utredning om
hans eller hennes vårdbehov. Socialnämnden kan t.ex. få kännedom att ett barn utsätts för vanvård
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ihemmet och föräldrarna inte kan anträffas. Det är uppenbart att nämndeniett sådant fall måste
kunna ta hand om barnetiavvaktan på den förtsatta utredningen. På motsvarande sätt kan det
finnas Skäl att ta hand om en tonåring som anträffas under sådana omständigheter att omedelbar
vårdärnödvändig.Ävenhärkananledningenvaraattdenunge inte vill medverka till vården eller
att förhållandena inte medger att vårdnadshavarens inställning till vården inhämtas. Grund för
omhändertagandekanäven vara att den unge genom brottslig verksamhet harvisat sig varai
behov av socialtjänstens insatser.Ett omedelbart omhändertagande bör alltid övervägas när en
ungdom underl^århäktas.Även för ungdomariåldersgruppenl8^20 år kan ett
omhändertagande ske som alternativ till häktning. Häktade ungdomar under l^år kan
omhändertas även om ungdomen ska vara kvarihäktet under häktningsperioden. Under
häktningstiden planerar och förbereder sdn såatt den unge kan placeras direkt efterfrigivningen.
Nämnden behövertätt samarbete med åklagare och domstolarför att samordna sina insatser.Vid
behov kan nämnden ta hjälp av polisen för att föra den unge direkt ftån häktettih den ordnade
placeringen(^3^LVU).
Omedelbart omhändertagande kan även kommaifråga om det finns risk för att vårdnadshavaren
eller den unge inte vill medverka till en utredning. Som exempel kan nämnas att föräldrarna
avviker med barnet eller att de motsätter sig läkarundersökning som nämnden anser vara
nödvändig elleratt de på annat sätt hindrar eller försvårar utredningen. Nämnden kan med stöd av
^3^LVU ta hjälp av polis för att genomföra läkarundersökning.
Det kan också hända att socialnämnden efterverkställd utredning har kommit överens med
vårdnadshavaren och den underårige om viss åtgärd men att den underårige ändrar sig. Är
förhållandena då sådana att beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till den unges hälsa eller
utveckling kan stadsdelsnämnden besluta om omhändertagande. Omedelbart omhändertagande
kan även beslutasidet fall det finns risk för att verkställigheten av länsrättens beslut ska hindras
t,ex. genom att föräldrarna befaras avvika med barnet.
Ett beslut om omedelbart omhändertagande kan kommaifråga även av den som redan vårdas
med stöd avLVU.Det möter således inget hinder att den som vårdas med stöd a v l o c h 2 ^ ^ tas
om hand omedelbart om det är sannoliktatt vård behöver beredas honom med stöd a v l o c h 3 ^ ^
LVU,t.ex. vid behov av placeringihem med särskild tillsyn enligt 12^LVU.
Beslut om omedelbart omhändertagande fattas av stadsdelsnämnden. Om nämnden inte hinner
sammankallas kan nämndens ordförande eller annan ledamot som nämnden har förordnat ha rätt
att fatta beslutet(6^andra StycketLVU).Om ett skyddsbehov blir känt kvällar och nätter eller
under helger ombesörjer socialjouren att nämndens ordförande kontaktas och beslut fattas.
Stadsdelsförvaltningen underrättas nästföljande arbetsdag om vad som skett och om var
barnet^familjen befinner sig. Handläggningsansvaret övertas därmed av respektive
stadsdelsförvaltning. Ordförandebeslutanmäls på nämndens nästkommande sammanträde och ska
underställas länsrätten inom en vecka från den dag beslutet fattades (^^LVU). Om underställning
inte sker eller inte kommer in inom föreskriven tid till länsrätten, upphör beslutet att gälla, l^ah
finnsiparaplysystemet.
Stadsdelsnämnden kan begära polishandräckning för att verkställa beslut om omedelbart
omhändertagande ellervård(^3^LVU).Vid verkställande av beslut enligtLVU ska någon som
kan vara till stöd för barnet vara med (jmfbestämmelserna om verkställigheti21kap.
föräldrabalken.)Sedan nämnden ansökt om vård med stöd avLVU kan även rätten besluta om
omedelbart omhändertagande. Beslutet om omhändertagande gäller omedelbart.
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LVU är en kompletterande skyddslag som reglerar situafioner då frivilliga insatser av olika skäl
inte kan komma till stånd eller inte bedöms som tillräckliga. Syftet är att samhället ska kunna
fullgöra sin skyldighet atttillgodose barns och ungdomars behov av skydd, stöd och behandling.
Målsättningen är att med olika stödinsatser arbeta så att barnet eller den unge kan återvända till
sitt eget hem eller eget boende. Även om detta ska vara strävan, kan man inte bortse ifrån att det
förekommer fall där en återförening inte är realistisk trots långvariga och omfattande insatser. I
dylika fall ska sdn undersöka om det inte vore bättre för barnet/den unge om det utsågs en annan
vårdnadshavare för barnet, t.ex, familjehemsföräldrarna, och i så fall ta initiativ till en vårdnadsöverflyttning med stöd av FB.
Vård med stöd av LVU fråntar inteföräldrarnaderas funktioner som regleras i föräldrabalken
(FB); de fortsätter att vara vårdnadshavare och är alltjämt underhållsskyldiga. Intrånget i
vårdnadshavarens rätt sker i utövandet av vården genom att socialnämnden övertar
bestämmanderätten över barnet eller den unge under vårdtiden. Emellertid ska nämnden enligt 1 §
första stycket LVU så långt det är möjligt utforma vården i samförstånd med familjen.
Ombud/offentligt biträde
Så snart det för socialtjänsten står klart att det blir fråga om ansökan om vård enligt LVU ska
anmälan om behov av ombud/offentligt biträde göras hos länsrätten. Sdn kan lämna förslag på
vem de önskar som ombud för barnet.
Förebyggande insatser enligt LVU- mellantvång
Mellantvånget riktar sig fill ungdomar som behöver stöd och hjälp på grund av sitt eget beteende.
Syftet med mellantvång är att ge socialtjänsten möjlighet att gripa in oberoende av samtycke i ett
tidigare skede än då en ansökan om vård enligt LVU måste göras. Sdn kan besluta om
förebyggande insatser enligt LVU om det kan antas att den som är under 20 år kommer att behöva
vård enligt 3 § LVU och det stöd och den behandling som behövs inte kan ges med samtycke av
vårdnadshavaren och den unge om han/hon fyllt 15 år. De insatser som kan beslutas är särskilt
kvalificerad kontaktperson och/eller behandling i öppna former inom socialtjänsten (22 § LVU).
6k v^<&%re^^(WflS: /PPZ./J 7Y/Mmpn/7%eMm'/crgen f'/PPO.j;!; metffdrft/WgfwjfaMmebe?-om
vård av unga sid. 94-97.
Ansökan om vårdenlist L
När samtycke inte lämnas till föreslagen vårdplan ska nämnden ansöka om vård enligt LVU. Av
4 § LVU och 5 kap. 1 § SoF framgår att förutom ansökan ska dokumentet innehålla;
* Sammanfattning med rekvisiten tydliggjorda(se nedan)
* En social utredning/redogörelse för den unges förhållanden (PM om vårdbehov)
innehållande de omständigheter som utgör grund för att den unge behöver beredas vård,
tidigare vidtagna åtgärder och den vård som socialnämnden avser att anordna
* En vårdplan. Om utlåtande från psykolog införskaffats ska detta bifogas. Läkarintyg
bifogas. Aktuellt personbevis för barn och föräldrar ska också bi läggas ansökan.
Förutom de dokument som redan upprättats - dokumentationen av utredningen som innehåller
bedömning av vårdbehovet samt vårdplanen - ska i sammanfattningen till nämnden dokumenteras
de omständigheter i ärendet (rekvisiten) som motiverar vård enligt LVU nämligen;
® Att det föreligger ett missförhållande med anknytning till den unges hemmiljö (2 §, de s.k.
miljöfallen) eller till den unges eget beteende (3 §, de s.k. beteendefallen).
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* Missförhållandet medför att det finns QU påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling
skadas.
* Att behövlig vård inte kan ges på frivillig väg, d.v.s, med samtycke av vårdnadshavaren eller
den unge om han eller hon fyllt 15 år.
* Ett resonemang om samtycke; Om det finns risk för att ett samtycke kan komma att återkallas,
samtycket vara begränsat i tiden eller så kan samtycket avse endast en del av och inte hela
vårdplanen. Man kan även ha starka skäl att tro att vårdnadshavaren kommer att ingripa i
vården på ett, för den unge, störande sätt eller att den unge inte har insikt eller förmåga att på
frivillig väg genomföra vården.
Eftersom dokumentationen ska användas i en domstolsprocess ställs stora krav på tydlighet och
stringens. 1 beslutsunderlaget ska de fakta lyftas fram som styrker att barnet eller den unge löper
en påtaglig risk att ta skada, att indikationerna i §§ 2 eller 3 LVU är uppfyllda och att vården inte
kan ges med samtycke eller alternativt att ett lämnat samtycke inte garanterar vården. Utredaren
bör ta hjälp av arbetsledare i arbetet med att ta fram alla för LVU-vård relevanta fakta ur befintligt
utredningsmaterial, Stadsledningskontorets juridiska avdelning kan i vissa fall vara behjälpliga
med genomgång av det skriftliga materialet.
Hela beslutsunderlaget delges vårdnadshavaren och den unge, om han fyllt 15 år, och dessa
informeras om sin rätt att lämna synpunkter och närvara vid nämndens sammanträde. Deras
synpunkter på materialet nedtecknas och biläggs ärendet. Även barn som är yngre än 15 år ska
höras om det kan antas att barnet inte tar skada av att höras.
På framsidan ska anges att SLK/Juridiska avdelningen får i uppdrag att enligt tidigare utfärdad
fullmakt föra sdn:s talan. Fullmakt inges av den jurist som är ombud vid den muntliga
förhandlingen.
Beredande av vård enligt 2§LVU- miljöfallen
De olika grunderna för att bereda den unge vård enligt 2 § LVU är följande:
# Fysisk eller psykisk misshandel
# Otillbörligt utnyttjande
# Brister i omsorgen (bådejysisk och psykisk bemärkelse)
# Annat förhållande i hemmet (t.ex. då missförhållandena beror på en sambo till
vårdnadshavaren)
Med "hemmet" avses både föräldrahemmet och annat hem där barnet stadigvarande vistas. Värd
med stöd av 2 § LVU kan beslutas för barn och ungdom under 18 år och sådan vård upphör senast
dåden unge fyller 18 år.
Dokumentet ska fokusera på barnets/den unges utveckling och riskerna för den, föräldrarnas
förmåga och/eller oförmåga att tillgodose barnets/den unges behov samt familjens och
omgivningens resurser och brister. Även om ett vårdbehov kan te sig självklart utifrån en
beskrivning av t.ex. förälders allvarliga missbruk eller psykiska sjukdom ska konsekvenserna av
föräldrarnas svårigheter för barnen beskrivas för att fokus i den fortsatta processen Inte
uteslutande ska handla om bevisning av föräldrars tillkortakommanden. Det är brister i
omsorgsförmågan snarare än föräldrarnas huvudproblem, som ska lyftas fram I utredningen, d.v.s.
på vilka sätt barnets behov inte blir tillgodosedda av föräldrar och nätverk med stöd av samhällets
basverksamheter.
Bgre^foAffe av vdr</ gA/j[g^.) $ i KT/ - Ae/egfifff/öZ/gM
De olika grunderna för att bereda den unge vård enligt 3 § LVU är följande:
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AvSocialstyrelsensallmännarådomLVU1^97:15s31framgårbl.aföljande:Med
beroendeframkallande medel avses alkohol, narkotika eller därmed jämställda tekniska
preparat som thinner. Till beroendeframkallande medel hör även flyktiga lösningsmedel,
ersättningsmedel som hårvatten, deodoranter m.m. som innehåller alkohol. Vidare ingår
även icke-medicinskt bruk av beroendeframkallande läkemedel, främst bensodia^epiner
som Valium, l^ohypnol,Stesolid m.fl.
Frågan om det rör sig om ett missbruk av beroendeframkallande medel måste bedömas
utifrån vilket^vilka preparat detrör sig om, huroftaoch hur mycket den unge konsumerar,
situationen kring användningen, de konsekvenser bruket fått, den unges ålderoch övriga
omständigheter.
EnligtförarbetenatillLVU (prop. 1979^80:Is582)framgårattmankansöka vård med
stöd av denna lag på etttidigare stadium där den ungeärpå väg att utveckla ett beroende
av droger,"Ett regelbundet bruk av sådana preparatibarn-och ungdomsåren kan mycket
snart leda till fara för den unges hälsa ellerutveckling. Ur bruketav alkohol kan utvecklas
ett beroende som den unge inte själv förmårta sig ur.I^edaniutvecklingen mot en
beroendesituation kan detsåledes ligga en fara för den unges hälsa och utveckling. En
helhetsbedömning av den unges situationirelation till hans^hennesålderärviktig att

AvSocialstyrelsensallmännarådomLVU1^^7:15s32framgåratt:"Brottslig
verksamhetkaninnebäraattLVUärtillämplig. Detta förutsätterattden unge begår
upprepade brottsom inte äravbagatellkaraktärellerattden unge begårett enstaka brott
av allvarligtslag. Enförutsättningär dock att brottsligheten gerutttyck för en sådan
bristande anpassning till samhällslivet att det kan anses föreligga ett vårdbehov."
AvSocialstyrelsensallmännarådomLVU1997:15s32framgårbla.attmed begreppet"
sociah nedbrytande beteende" menas attden unges beteende avvikerfrån samhällets
grundläggande normerpå ettsätt som kan leda till en påtaglig riskför den unges hälsa
ellerutveckling. Exempel på"socialtnedbrytande beteende" ärungdomar som haren
kriminell identitet och påbörjatviss kriminalitet, som umgås med ungdomarsom är
kriminella ellermissbrukar,vistasimissbruksmiljÖer,flyttarrunt och tillfalligtbori
olämpliga miljÖer,skolkarfrånskolanistoromfattning, är utan goda vuxenkontakter,
prostituerarsig eller uppvisarallvarligoförmåga attacceptera gränssättning och
grundläggande normer. Nämnden ska göra en sammantagen bedömning av de olika
beteenden som den unge uppvisar.
Vård med stöd av3^LVU kan beslutas fram till dessden unge har ly^llt 20 år.Vårdenligt3^
LVU upphör senast då den unge fyller21 år.
Dokumentet ska fokusera på den unges beteende och utveckling samt riskerna för den.
Utgångspunkten ska vara ovanståendetre grunder.Föratttydliggöravilken^vilka risker som är
utgångspunkten ska grunderna finnas med som rubrikeridokumentet. Det är viktigt att ange när
en händelse inträffat, vem som sagt vad och när.Ange polisanmälningar och domar. Beskriv
händelserna, den unges inställning och eventuella påföljder. Utlåtanden och annat relevant
material ska biläggas ärendet. Innehålletibilagorna ska dock sammanfattningsvis ingåi
bedömningenmed hänvisning till bilaga. För att göraLVU-ansökan, som ofta består av ett
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omfattande material, tillgängligt för rätten och för andra läsare skrivs innehållsförteckning och
materialet sidnumreras.
Länsrätten beslutar efter ansökan från sdn om barnet eller den unge ska beredas vård enligtLVU.
När domstol beslutat om vård med stöd avLVU, ska nämnden besluta om placering enligtll^
LVU,Utredningen enligtllkap.1^^^2^^ SoL ska anses slutförd närnämnden beslutat om att
ansöka om vård enligtLVU.De befogenheter som följeravllkap.2^SoL upphör att gälla.
Däremot pågår utredning enligtllkap.l^SoL till dess dom vunnit laga kraft. Innan domen
vunnit laga kraft är det möjligt med stöd av den sekretessbrytande regelnil4kap.2^^:e stycket
SekrL att inhämta uppgifter från myndighet inom hälso^ och sjukvården eller socialtjänsten. Är
det nödvändigt att därutöver ta kontakter och inhämta uppgifter erfordras dock att en ny utredning
enligtllkap.loch2^^ SoL inleds.
Det är möjligt att besluta om vård enligtLVU om den som dömts till sluten ungdomsvård med
stöd av 32 kap5^BrB vid verkställighetens slut bedöms varaiuppenbart behov av förtsatt vård
enligt3^andrastyeketLVU.Avl^LVU framgår att detta inte kan bh aktuellt för den som har
fylh 20 år. Beslut fattas avförvaltningsdomstolefter ansökan av socialnämndenivanlig ordning.
Syftet med bestämmelsen enligt3^andra stycket är att öppna en möjlighetatt säkerställa
kontinuitetenivården av dem som äribehov av tvångsvård under en längre tid än vad den
utdömda påföljden medger. Bestämmelsen innebär att ett beslut om vård ska fattas om det är
uppenbart att den unge efter utskrivningen från det särskilda ungdomshemmet annars skulle
riskera att skadas till sin hälsa eller utveckling genom missbrukav beroendeframkallande medel,
brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Det ska föreligga en klar och
konkret risk för att den unge annars skulle riskera sin hälsa och utveckling genom ett sådant
beteende som avsesibestämmelsen.

Om en underårig är placeradifamiljehem enligt SoL och vårdnadshavaren vill ta honom därifrån
ska man överväga om det finns en påtaglig risk att den unges hälsa eller utveckling skadas om han
ellerhonskiljsfrånhemmet. Länsrätten fårisådana fall, efter ansökan av socialnämnden, enligt
24^LVU för viss tid ellertills vidare förbjuda vårdnadshavare att ta den underårige från
familjehemmet. Förutsättningen för fiyttningsförbud är att det finns en påtaglig risk för att den
unges hälsa eller utveckling skadas om han fiyttas från familjehemmet. Flyttningsförbud kan
beslutas både om barnet varit placerat med stöd av SoL och^ellerisamband med ett upphörande
av vård enligtLVU.Ansökan görs av socialnämndenivårdnadshavarens hemkommun. En
övergående störning eller annan tillfällig olägenhet utgör inte tillräckliga skäl för flyttningsförbud,
lärenden omflyttningsförbudska barnets ålder, utvecklingsgrad, egenskaper,känslomässiga
bindningarsamtvårdtidvägas in. Föräldrarnas kontakter med barnet under vårdtiden likaså.Även
barnets vilja ska väga tungt. Har bamet fylh 15år bör barnets vilja dock följas.I2^-30^^LVU
regleras möjligheterna för socialnämnden att besluta om tillfälligt fiyttningsförbud.
Förutsättningar förtillfalligt förbud ärdels attett flyttningsförbud sannolikt behövs, dels att
rättens beslut omflyttningsförbundinte kan avvaktas. Tillfälligt flyttningsförbud kan på samma
sätt som omedelbart omhändertagande beslutas av nämndens ordförande eller annan ledamot som
nämnden förordnat.

Det ankommer på socialnämnden att, när rätten beslutat om vård, fatta beslut om var vården ska
inledas eller att flytta eller inte flytta den unge från det hem där han^hon vistas. Nämndens beslut
kan överklagas till länsrätt(4I^LVU). Beslut om omedelbart omhändertagande gäller
^1

omedelbartochkaninteöverklagasförränlänsrättenharfastställtbeslutet.Däremotkan
placeringsbeslutochbeslutattflyttaden unge från etthem till ettannatöverklagasunderden tid
den unge äromedelbartomhändertagen.Närrättenbeslutaromvårdtarrätten formellt inte
ställningtill vilken vårdden ungeska gesl^lagorättengällerbara vid flyttningarunderden
vårdtid som följerefter detatt länsrätten har beslutatom vård.Inämndbeslutetskaangesatt
SLl^^uridiskaavdelningenfåriuppdragattenligttidigare utfärdad fullmaktförasdmstalan.
Fullmakt inges av den jurist som är ombud.
Närnågon äromhändertagen och placerad med StödavLVUärdettaatt betrakta som underlagför
alla beslut undervårdtiden såsom kontaktperson, behandlingiöppenvårdellerpengartill kläder
ellerresorDetgåralltsåinteattfattabiståndsbeslutenligtSoL förnågon som äromhändertagen
enligtLVU,
SocialnämndenkanfattabeslutattbegränsaumgängetmedstödavI4^LVU elieratt inte röja
den ungesvistelseort, Föräldrarska,närsåkanske,gestillfalletill umgänge med barnet
Umgänge ärsom regel viktigt för bamets utveckling och en förutsättning föråterförening mellan
bam och föräldrar.Omständigheterna kan dock varasådanaatt föräldrar underviss tid ellertills
vidare inte börträffabarnet,t,ex. om risk
föreliggerattdeobehörigenskagripainivårdenl
förarbeten (prop. 1^79^80:1 delAs602)sägsatt bestämmelserna om begränsningariumgänget
börtillämpas restriktivt och att det endastiundantagsfall skaförekommaatt nämnden
hemlighåller barnets vistelseort. Att ge föreskrifter om umgängetärdäremotettnormaltledi
vården av barnet.
Med förälderavsesil4^förutom vårdnadshavare föräldersomharumgängesrättregleradidom,
beslutav domstol elleravtal,Iettmålsomgälleröverklagandeavbeslutenligtl4^LVU
företräds förälderinteavettoffentligtbiträde,utanav ombud enligträttshjälpslagen
InämndbeslutetskaangesattSLI^^^uridiskaavdelningenfåriuppdragattenligttidigare utfärdad
fullmaktförasdmstalan,Fullmakt inges av den jufistsom är ombud.

Barnets föräldrar har skyldighet att efter förmåga bidra till samhällets kostnader för barnet. När
beslut om vård utom hemmet fattas ska därför sdn utreda om föräldrarna kan bidra (8 kap. 1 §
SoL). g^ ffadew rftf/^/^Tgr^r &WWggn/Mg av^rfg/g&'Wf erAWn/mg f/// f fof^n^r p/w%ra<&!
Angivande av kostnaderna för vården - t.ex. storleken på familjehemsersättningen - ska inte
anges i placeringsbeslutet som delges vårdnadshavaren. Avtalad ersättning fastställs i särskilt
beslut.

Planering är en förutsättning för ett målinriktat arbetssätt. Genomförande- och vårdplaner utgör
grunden för sdn:s uppföljning i enskilda ärenden. Ju mer konkreta planerna är, desto lättare blir
det att bedöma effektiviteten i och resultaten av vidtagna åtgärder. Ett systematiskt och konkret
sätt att följa upp vården är att ha uppföljningsmöten, ett arbetssätt som utarbetats inom BBICprojektet. Uppföljningsmötet ska säkerställa att vården utformas så att den möter bamets eller den
unges vårdbehov. Mötet leds av en erfaren person, en så kallad oberoende ordförande, som inte
ska voro inblandad i ärendets handläggning. Det är lämpligt att samma person ansvarar för att
hålla i uppföljningsmötena under hela placeringstiden. Uppföljningsmötet är barnets eller den
unges forum där han eller bon regelbundet får en möjlighet att påverka sin situation. Barnet eller
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den unge uppmuntras till delaktighet och uppföljningsmötet blir ett sätt för socialtjänsten att
regelbundet försäkra sig om att barn, föräldrar och vårdgivare får en möjlighet att göra sig hörda.
Bistånd i öppenvård enligt 4 kap. 1 § SoL
Om det syfte som angetts i genomförandeplanen uppnåtts, underrättas vårdnadshavaren och
ärendet avslutas. Om syftet inte uppnåtts, inleds ny utredning och nytt beslut fattas i enlighet med
reviderad genomförandeplan. Skulle den enskilde inte samtycka till fortsatta insatser trots
motivationsarbete från socialtjänstens sida och inga uppgifter tillkommit som kan föranleda ny
utredning och heller inte indikationer enligt LVU föreligger, avslutas ärendet.
Vård utanför hemmet
Övervägande
Socialnämnden ansvarar för att noga följa vården och att tillse att den bedrivs i enlighet med
upprättad vårdplan. Det är angeläget att uppföljningsrutiner finns vid stadsdelsförvaltningarna så
att samtliga ärenden kan följas upp vid utsatt tid.
Socialnämnden ska vid vård utanför hemmet enligt 4 kap. 1 § SoL enligt 6 kap. 8 § samma lag
minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs.
Vid värd enligt 2 § LVU (miljöfallen) ska nämnden likaså minst en gång sjätte månad överväga
om vården ska fortsätta (13 § LVU). Sexmånadersperioden räknas iförekommandefall från den
dag beslutet om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU verkställdes.
Samma förfarande gäller i tillämpliga delar vård enligt 22 § LVU - vård i förebyggande syfte. Sex
månader beräknas från dagen för verkställighet, således inte från t.ex. beslutsdatum i kammarrätt.
Övervägandet, som ska göras av nämnden, är inget beslut i förvaltningsrättslig mening. Rapporten
ska därför inte kommuniceras. Dokumentation av övervägande sker i BBIC- formuläret med
samma namn.
Flyttningsförbud, inskränkning av umgänge samt hemlighållande av barns vistelseadress (26 resp.
14 §§ LVU) ska övervägas minst en gång var tredje månad. Om vårdnadshavaren begär ett beslut
har de rätt att få ett sådant så att de kan överklaga det.
Sdn beslutar lägga rapporten fill handlingarna eller, om nämnden så finner påkallat, uppdra åt
förvaltningen att utredaförutsättningarnaförupphörande av vård.
Särskilt övervägande efter tre års placering i samma familjehem
För barn som vårdats i samma familjehem i tre år ska särskih övervägande göras (13 § LVU och 6
kap. 8 § SoL). Innebörden av detta övervägande äratt bedöma om det finns skäl att ansökan om
överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap.8 § FB. Frågan om överflyttning av vårdnad ska redovisas
fortlöpande vid överväganden minst en gång var sjätte månad. Se Socialstyrelsens allmänna råd
om socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare SOSFS 2006:20.
Omprövning
Vid vård enligt 3 § LVU (beteendefallen) ska nämnden, till skillnad mot vad som gäller vid
övervägande, enligt 13 § LVU inom sex månader från verkställighet av vårdbeslutet pröva om
vård med stöd av LVU ska upphöra. Därefter prövas frågan fortlöpande inom sex månader från
senaste prövning. Omprövning innebär ett formellt beslut som ska delges parterna och som kan
överklagas.
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En särskild fråga gällervilken rätttill uppföljning socialtjänsten harisituationerdå
vårdnadshavaren inte fullföljerfastställdgenomförandeplanellernärdomstolavslagitansökan om
vård. Socialnämnden har sittsärskildaansvarför barn och ungdom enligt5kap.l^SoL, vilket
innebär attsocialnämnden inte utan vidare kan släppa kontakten med barn, ungdomaroch deras
familjer där oron harvaritstor. Önskvärt vid avslutande av utredning, eller då en frivillig insats
plötsligt avbryts från familjens sida, är att en Överenskommelse med vårdnadshavaren och
barnet^den unge träffas om en uppföljande kontaktefterviss tid. En sådan överenskommelse
antecknasijoumalenibamets^ungdomens personkontakt. Om vårdnadshavarna avböjer dylik
uppföljande kontaktföreligger ingen rättighetförnämnden attsöka upp familjen efterattärendet
haravslutats. Om detvid uppföljningskontakten framkommerattdetalltjämtfinnsanledning att
tro att bamet eller den unge äribehov av skydd ellerstöd, inleds ny utredningför att behövliga
kontakter ska kunna tas.
Socialtjänstens möjligheter att informera t.ex. förskola och skola att en utredning haravslutats och
attåtgärderf.n. inte kan vidtas är inskränkta. Någon rättighet för socialtjänsten att utan
vårdnadshavarens samtycke, och ungdomens om han^honfylltl5år, att göraåterkopplingtill
uppgiftslämnare finns inte.Om man harfåttettsamtycke tih en uppföljande kontaktmåste det
vara ett aktuellt samtycke.
Domstolsavslag påansökan om vård enligtLVU ärisig ingetskäl attavslutakontakten med
familjen. Detkan finnas skäl attupprätthållaen fortsatt kontaktgenomattfölja upp domstolens
beslut. Länsrättens beslutomavslagkanresulterainy utredning och eventuellt beslut om
stödinsatserenligt SoL. De domskäl som åberopas av domstolen haravgörande betydelse för
uppföljningen.

Vård utom hemmetska avslutas så snart den inte längre behövs, men detinnebär inte att
nämndens ansvarupphör.Socialnämnden ska genom attanordna lämplig eftervård eller
utslussningäventillgodosedetsärskildabehov av stöd och hjälp som kan finnas sedan vården
utanfördetegnahemmetharavslutats(5kap.l^). Många ungdomar kan behöva bo kvarisitt
familjehem äveneftermyndighetsåldernochtilldessskolgångenavslutats.Vård enligtLVU kan
ges unga som inte bar lyllt21år.Det är viktigtatt den unge och hans eller hennes familj är
delaktigaiplaneringen ocb att nämnden tar hänsyn till den unges uppfattning.
^

Upphörande av vård enligtLVU (2,3^^): vårdnadshavaren eller den unge, om han^hon
fylhl5år, kan när som helst begäraatt vården ska upphöra och nämnden besluta om det.
Varje begäran om upphörande av vård enligtLVU ska föranleda utredning hos
socialnämnden ("hemtagningsutredning"). Huvudregeln om4månaders utredningstid
gäller.

^

Närvården grundas på den unges hemförhållanden (2^LVU) fordras för attvården ska
kunna upphöra, att hemförhållandena är sådana att vård utanför hemmet inte längre är
motiverat. Det ska ha skett en sådan förbättring av föräldrarnas situation att
förbättringarna är av genomgripande och varaktig karaktär.Vidare är det barnets
vårdbehov som bestämmer hur länge vården enligtLVU ska bestå. Ett barn kan ha ett
särskih vårdbehov som kan kvarstå även sedan förhållandenaihemmet har förbättrats. För
att vården ska kunna upphöra måste vårdnadshavaren kunna tillgodose barnets vårdbehov.
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Detta förutsätter insikt om den unges behov,Vård enligt2^LVU upphör senast då den
ungefyllerl8år,
^ När vården grundas på den unges eget beteende (3^LVU) fordras för vårdens
upphörande att det skadliga beteendet upphört och att det förhållandet kan bedömas som
stabilt.Vidare krävs att den unges vårdbehov upphört,Vårdenligt3^LVU upphör senast
dådenungefyller21år.
^

Till beslutsunderlaget som ställs till nämnden fogas gällande vårdplan.Vårdnadshavaren
och den unge delges beslutsunderlagen, de har rätt att närvara vid nämndens sammanträde
och på samma sätt som vid placeringen har de rätt till ombud respektive offentligt biträde.
Beslutet kan överklagas.lnämndbeslutet ska anges att SL^Juridiska avdelningen fåri
uppdrag att enligt tidigare utfärdad fullmakt föra sdn:s talan.Fullmakt inges av denjurist
som är ombud,

^

Ett omedelbart omhändertagande ska upphöra så snart det inte längre finns skäl för ett
omhändertagande (9^LVU),Beslut om omedelbart omhändertagande får inte
rutinmässigt stå kvar underfyra veckoriavvaktan på ansökan om vård.

^

Upphörande av vård enligt4kap.l^SoL efter begäran från vårdnadshavareneller den
barnet^den unge om han eller hon fylhl5år: vården skaidessa fall avslutas omedelbart
men innan vården avslutas ska socialtjänsten bedöma huruvida syftetivårdplanen
uppnåtts och, om så inte är fallet, pröva om skäl föreligger för ansökan om vård enligt
LVU eller indikationerför fiyttningsförbud enligt24^föreligger.
Upphörande av vård enligt SoL när den unge ^Ilerl8år: beslutet dokumenteras.^^

^

Rättsreglerna i SoL och LVU föreskriver att socialtjänstens arbete ska syfta till en återförening
mellan barn och föräldrar efter att problemen i föräldrahemmet och/eller för den unge har kunnat
avhjälpas. Emellertid finns situationer då omsorgen om barnets eller den unges bästa innebär att
nya vårdnadshavare behöver utses.
Överflyttning av vårdnad till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare:
1. P.g.a. brister I omsorgen som medför bestående fara (6 kap. 7 § FB), Socialtjänsten kan i
ärenden då man redan från början kan förutse en långvarig placering anse det vara bättre
för barnet att nämnden, istället för ansökan om vård enligt LVU, tar initiativ till en
vårdnadsöverflyttning. Det hör dock till undantagsfallen att påbörja en
vårdnadsöverflyttning utan att först ha försökt med placering enligt LVU
2. När ett barn stadigvarande vårdats och fostrats 1 ett annat enskilt hem (som regel ett
familjehem) och det är uppenbart att det är bäst för barnet att det rådande förhållandet får
bestå och att vårdnaden fiyttas (6 kap. 8 § FB), Bestämmelsen innebär att föräldrar kan
fråntas vårdnaden även om de Inte brustit i omvårdnaden om barnet eller den unge på ett
sätt som medför bestående fara för barnet.
3. P.g.a. varaktigt förhinder att utöva vårdnaden (6 kap. 8a § FB). Denna bestämmelse
tillkom för att stärka skyddet för barn och ungdomar som avflyktingskäleller andra skäl
kommit ensamma fill Sverige och fått uppehållstillstånd.
Ändring i vårdnaden p.g.a, att en eller båda föräldrarna dör:
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Om föräldrar har gemensam vårdnad och en av dem dör, blir den andra föräldem automatiskt
ensam vårdnadshavare. Om bådaföräldrarnadör, ska rätten anförtro vårdnaden åt en eller två
särskilt förordnade vårdnadshavare. Om ett barn står under vårdnad av endast en av föräldrarna
och den föräldern dör, ska rätten anförtro vårdnaden åt den andra föräldem eller om det är
lämpligare åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap. 9 § FB).
Se Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare
(SOSFS 2006:20) och handboken Om barnet behöver ny vårdnadshavare.
Se även stadens riktlinjer för vårdnad, boende och umgänge och riktlinjerna för familjevård för
blir särskiltförordnade vårdnadshavare.
Nationell adoption
Nationella adoptioner är ovanliga i Sverige. Årligen rör det sig om totalt mellan 15-25 barn i
åldern 0-1 år som lämnas för adoption. Den sociala barn lagstiftningen är inte uppbyggd utifrån ett
adoptionsperspekfiv utan mer från ett återföreningsperspektiv. Inte desto mindre är det
socialtjänstens skyldighet att verka föratt stärka barns familjerättsliga ställning.
I utredningar som rör gravida eller nyblivna föräldrars omsorgsförmåga kan det, med hänsyn taget
till övriga omständigheter i ärendet, vara viktigt att tidigt väcka frågan om föräldrarna har tänkt på
möjligheten att lämna barnet fill adoption. Särskilt angeläget torde detta vara i de fall då
föräldrarnasförmågainte på mycket lång tid kan förväntas motsvara barnets behov av en trygg
och stabil uppväxt.
Skulle barnets föräldrar vara mofiverade till adoption är det viktigt att de får det stöd de behöver
för att orka hålla fast vid sitt beslut, utan att de känner sig övertalade eller tvingade. Adoption är
ett livsavgörande och oåterkalleligt beslut. Det kan exempelvis vara vikfigt att redovisa hur
omfattande och grundligt en utredning om blivande adoptivföräldrar går till. Föräldrarna har
också möjligheter att uttrycka önskemål vad gäller de blivande adoptivföräldrarna och vara
försäkrade om att dessa blir lyssnade på,
I ärenden då socialnämnden får kännedom om föräldrar som vill lämna det väntade barnet för
adoption, eller får kännedom om ett spädbarn som lämnats för adoption, ska flera olika
utredningar påbörjas. Det är angeläget att ansvariga handläggare samordnar utredningarna och
insatserna. Se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredmng och
juni 2008 samt Allmänna råd om socialtjänstens handläggning av ärenden om adoption SOSFS
2008:8, Socialstyrelsens handbok Att fastställa faderskap och stadens riktlinjer för
socialnämndens utredning och fastställande av faderskap, KS i Stockholm 2006-04-01 samt
stadens riktlinjer för handläggning av adoptionsärenden.
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Under detta kapitel tillkommer nedanstående lagstiftning som berör unga lagöverträdare:
Lagen (1964:16^) med särskilda bestämmelserom unga lagöverträdare (LUL), lag (1998:603) om
verkställighetav sluten ungdomsvård (LSU), förordning (1998:641)om verkställighet av sluten
ungdomsvård, lag(1991:204l)om särskild personutredningibrottmål,lag (2002:445) om
medlingmedanledningav brott, brottsbalken (BrB)och rättegångsbalken (RB).
ytterligare vägledning kring handläggning av ärenden som rör unga lagöverträdare kommer att
finnasiSocialstyrelsen handbok "Barn och unga som begår brott^Utreda, planera och följa upp
beslutade insatseroch handlägga ärenden som rörverkställighet av domstolsbeslut"
(förhoppningsvis klar under år 2009).

Barn och ungdomar som begår brott ska särbehandlas och skaiförsta hand vara föremål för
åtgärder inom socialtjänsten (prop. 1997^98:96 s. 144). Principen om unga lagöverträdare gäller
särskih för åldersgruppen 15-17år,men även för åldersgruppenl8^20år,Principen bygger på
erfarenheten att straffrättsliga ingripanden mot unga människor måste anpassas till den unges brist
på mognad, begränsade erfarenhet och särskilda förhållanden. Barn och ungdomar som begår
brottär ofta socialt utsatta och har ett särskilt behov av stöd och hjälp. Lagstiftaren anser att det
inte är tillräckligt att fokusera på de brottsliga gärningarna som sådana, utan hela den unges
situation måste beaktas.
Ändringarilagstiftningensom infördes 2007 ^01-01,syftar bl.a, till att renodla vilka av
socialtjänstens insatser inom påföljdssystemet för unga som ska tillgodose ett vårdbehov hos den
enskilde ungdomen(ungdomsvård) och vilka som ska ha en gränssättande funktion och vars
omfattning skavararelaterad till hur grovt brottetansesvara(ungdomstjänst).
speciella krav ställs vid ungdomsmål. Förfarandet hos polis, åklagare och domstol ska vara snabbt
och förutsätter nära samarbete mellan berörda myndigheter.Både den unges vårdnadshavare och
företrädareförsocialtjänsten förutsätts medverka till lagföringen av den unge, Alla domstols^
instanser är skyldiga att underrätta vårdnadshavare när den misstänkte är underl8år(26^LUL).
Skyndsamhetskrav gällervid brott med fängelseistraffskalan och åklagaren ska då begära in
yttrande från socialtjänsten senast vid delgivningen av brottsmisstanken.
Tidsfristen för åklagarens förundersökning är sex veckor enligt4^LUL. Tidsfristen får endast
överskridas med hänsyn till att den misstänkte ska deltaimedling eller p.g.a. utredningens
beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter.
Enligtl8^LUL ska beslut om atalsunderiåtelse normalt meddelas den unge inom två veckor efter
det att beslutet fattades.
Socialnämnden har enligt5kap.la^SoL en skyldighet att ta initiativ till att det kommer tillstånd
en samverkan kring barn och unga underl8år som far illa eller riskerar att fara illa, där fokus
ligger på enskilda individer.Målgruppen omfattar även barn och ungdomarmed ett normbrytande
beteende som t.ex. kriminalitet. Stadsdelsnämnderna rekommenderas att tillsammans med
företrädare för respektive polismästardistrikt träffar lokala samverkansavtal som bl.a. behandlar
kommunikationsrutiner kring enskilda ärenden. Rutinerna bör exempelvis omfatta hur aktuell
information om organisation och ansvariga personer inom respektive myndighet ska finnas
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tillgängligförparterna,huren skyndsam överföring av polisanmälningar skaske,arbetssättkrin^
barn under 15år som misstänks för brott ochivilkafall en begäran om utredning enligt
31^första stycket LUL ska görasav socialtjänsten, socialtjänstens närvaro vid polisförhör, hur
återkoppling ska ske mellan myndigheterna etc,
Äklagarmyndighetenharansvaretförattfåtillstånd en lokal samverkan mellan polis,
ungdomsåklagareoch socialtjänsten påen generell nivå (proposition 2005^06:165 Ingripanden
niotunga lagöverträdare sid 45-46).

Enligt bestämmelsernalkap.6^BrB ärett barn inte strafftnyndigt innan 15års ålderoch kan
därmed inte dömas för begångna brott.
När det gäller barn som inte harfylh 15 år kan en brottsutredning inledas av åklagare ellerpolis
undervissa förutsättningar(31^LUL), nämligen om
1. den kan antas ha betydelse förattavgöra behovetav socialtjänstens insatseravseende den
2. det behöverutredas om någon som fylltl5år har deltagitibrottet
3. detbehövsförattefterforska gods som åtkommits genom brottet
4. detannarsärav särskild vikt att en utredning ägerrum
Enligt31^första punkten LUL kan socialnämnden begäraatten brottsutredning inleds för att
t.ex. klargöra ett händelseförlopp och föratt kunnaavgöraeventuella behov av insatserftån
nämndens sida. En begäran från socialnämnden om en utredning enligt31^första punkten LUL
bör göras skriftligen och innehålla en kortredogörelse om varfören begäran görs. Vid en sådan
begäran ska alltid en utredning inledas enligtllkapl,2^^ SoL,
Om den unge inte harfylltl2årkrävsdetsynnerligaskälföratten brottsutredning ska kunna
inledas. Det vanligaste skälettill att en brottsutredning har inletts äratt utredningen bedöms
underlättasocialtjänstensarbete.Den unges vårdnadshavare och socialnämnden ska omedelbart
underrättas om en brottsutredning har inletts. Om ingethinderföreligger ska företrädare för
socialtjänsten närvaravidförhörnären utredning har inletts. Om detfinns särskilda skäl kan en
underrättelse till vårdnadshavaren underlåtas.Vid synnerligaskäl kan ett juridiskt biträde
förordnas vid brottsutredning.
Polisen harrättatt gripa och kvarhålla en misstänkt underl5årnär den unge har begåttett brott
med l^ngelseistraffskalan och tas på bargärningpå brottsplatsen (35^LUL). Den unge fårinte
tasiförvar,menfårkvarhållasihögst3timmarefteravslutatförhörföröverlämnandetill
vårdnadshavare ellertjänsteman inom socialtjänsten. Närnågon under 15årärmisstänkt för att ha
begåttett brottochdetfinnssärskildaskäl(36^LUL)fårpolisen göra beslag, husrannsakanoch
kroppsvisitation mot den unge.Polisen har också rättatt under stor restriktivitet ta fotografi och
fingeravtryck av den unge (27, 28 kap. RB).
Den av regeringen tillsattabarnbrottsutredningenharnyligen avslutaten över^n av ovanstående
bestämmelseriLUL. Flera nya bestämmelser föreslåsibetänkandet^^^^.^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^
(SOU 2008:111).En proposition kommertroligen att läggas framiriksdagen för beslut under
hösten 2009.Förslagen innebär bl.a, ökade befogenheteratt genomföra brottsutredningarmed
brottsmisstänktabarnunderl5år.

Äklagaren får besluta om atalsunderiåtelse för den som har begåttett brott när han^hon var under
18år(16^LUL). Sådan underlåtelse får beslutas om den unge blirföremål för
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1, vård eller annan åtgärd enligt SoL,
2, vård eller annan åtgärd enligtLVU,eller
3, annan åtgärd som innebär att den unge får hjälp eller stöd
Atalsunderiåtelse får också beslutas om det är uppenbart att brottet skett av okynne eller
förhastande,Vid bedömningen ska åklagaren ta hänsyn till den unges viljaatt ersätta, avhjälpa,
begränsa, ellerpå annat sätt gottgöramålsäganden för skada som uppkommit genom brottet, eller
den unges vilja att medverka vid medling med anledning av brottet(I7^LUL). Beslut om
villkorad atalsunderiåtelse kan inte fattas, d,v.s,"under förutsättning" att medling kommer
tillstånd
När åklagaren beslutar om atalsunderiåtelse ska den unge själv och vårdnadshavaren underrättas,
Äklagaren ska arrangera ett personligt sammanträffande inom två veckor efter beslutet.Även
Socialtjänstens representant bör informeras för att vid behov kunna delta(18^LUL).
Socialnämnden ska alltid underrättas vid ett beslut om atalsunderiåtelse, när någon åtgärd från
nämndens sida förutsätts (21^LUL).Om ett personligt möte inte kan genomföras, ska den unge
underrättas skriftligen om beslutet.

Den allmänna principen är att unga lagöverträdareiförsta hand ska bli föremål för åtgärder av
socialtjänsten. Unga lagöverträdare ska dömas tih lindrigare straffan vuxna. Om brottet begicks
innan den unge har fyllt21 år ska domstolen särskilt beakta detta vid straffmätningen(s.k,
ungdomsrabatt).Vid straffmätning ska också hänsyn tas till den unges vilja till att medverkaien
medling,ävenom brottsoffret inte vill medverka. Innehålletide särskilda påföljderna för unga
lagöverträdare ska både vara tydliga och pedagogiska och ta hänsyn till de straffrättliga
principerna omförutsebarhet,proportionalitet samt konsekvens.lkapitel 32 brottsbalken (BrB)
finns bestämmelserna om de särskilda påföljderna ungdomsvård(l^), ungdomstjänst (2^) och
sluten ungdomsvård(5^),Ikapitlet behandlas även bestämmelser om omprövning av påföljderna
vidmisskÖtsamhet(4^). Unga lagöverträdare kan också dömas till böter samttih kriminalvårdspåföljderna villkorlig dom, skyddstillsyn ochlundantagsfall fängelse (kap. 25-30 BrB),
Förekommande påföljder:
1. Böter^endastibegränsad omfattning
2. Villkorligdom
3. Skyddstillsyn
4. Ungdomstjänst
5. Ungdomsvård
6. kombination av ungdomsvård med ungdomstjänst alternativt böter.
7. Sluten ungdomsvård
8. Fängelse^endastiundantagsfall

^

^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

132 kap.l^BrB regleras påföljden ungdomsvård.Påföljden förutsätter att den unge har ett
.^^^^^^7^ v^^^^^^^v.Den som är under21år får dömas till ungdomsvård om han eller hon har
behov av vård eller annan åtgärd enligtsocialtjänstlagen (2001:453,SoL)eller lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Ett särskilt vårdbehov anses föreligga när
den unge efter en kvalificerad bedömning har befunnits löpa risk för ett fortsatt brottsligt beteende
eller för en ogynnsam utvecklingiövrigt. Den föreslagna vården eller åtgärderna ska syfta till att
motverka fortsatt brottslighet och en ogynnsam utveckling hos den unge.
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Påföljden ungdomsvård^^v^^attsocialnämnden har inlämnatettyttrande till åklagaren eller
tingsrätten (11,28^^ LUL). De åtgärdersom socialnämnden avservidtaskaframgåavetts.k.
^^^^^^^^^^^^^^^om åtgärderna vidtas med stöd av SoL elleren s.k. v^^^^^^om åtgärderna
vidtas med stöd avLVU,
Domstolen prövarom socialnämndens planerade insatserframstårsom tillräckligt ingripande med
hänsyn till brottets straffiBärde och art samt den unges tidigare brottslighet.
^^^^^^^^^^^^

Ungdomstjänst reglerasi32kap.2^BrBochären fristående påföljd avseende ungdomarunder
21 år, Ungdomstjänstären obligatorisk uppgift förkommunen attverkställaenligt5kap.lb^
SoL.Ungdoms^änstskabeståav oavlönatarbete och annan särskild anordnad verksamhetilägst
20 timmar och högstl50 timmar.
Ungdomstjänstskahaengränssättandeoch vägledande funktion och användas för unga
lagöverträdare som bedöms ^^^^^ ha ett särskilt vårdbehov enligt SoL ellerLVU. Hänsyn ska tas
till brottets straff^ärde och den unges eventuella tidigare kriminalitet. Ungdomstjänst ska till viss
del ersätta bötesstraff och kortare frihetsberövanden. För att ungdomstjänst ska kunna dömas ut
skadenungeklartha^^^^^^^^^7^detochpåföljdenskavara^^^^^^^medhänsyntill den unges
livssituation,Endastnärsärskildaskälfinnsskaungdomaröverl8år dömas till ungdomstjänst,
Ettsådantskäl kan varaattden unge varunderl8årdå brottet begicks.
Socialnämnden skaisittyttrande ange hurungdomstjänst kan erbjudas, att inget speciellt
vårdbehov föreligger, om den unge är lämplig förungdomstjänstsamt om den unge samtycker,
yttrande från socialtjänsten enligtll^LUL behövs inte alltid för att döma till ungdomstjänst.
Inom StockholmsstadärdetHVB^BoU:sverksamhet^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^som ansvarar
för verkställigheten av påföljden.
Med hänsyn till brottslighetens straff^ärde, art ellerden unges tidigare brottslighetkan ungdoms^
vården förenas med ungdomstjänstellerdagsböter(högst200dagsböter)enligt32kap.3^BrB,
Användningen av böter skaminska och börutdömasendastnärungdoms^änstanses vara alltför
ingripande. Ungdomstjänst som tilläggspåföljd förunga överl8årbörutdömas endast om det
finns särskilda skäl.
Sluten ungdomsvård aren frihetsberövande påföljd för brott som den unge har begått innan
han^honfylltl8årochreglerasi32kap.5^BrB,Påföljden skaanvändas då ungdomar begåttså
allvarligabrottattsamhälletmåstereagerakraftfulltgenomettftihetsberövande. Tiden för sluten
ungdomsvård som rättenkan fastställa är lägst horton dagar och högst ^raår.De närmare
bestämmelserna om sluten ungdomsvård finnsilag (1998:603) om verkställighetav sluten
ungdomsvård (LSU). Statens institutionsstyrelse (SiS) ansvarar för verkställigheten som ska
planläggas och genomförasinära samarbete med socialnämndeniden dömdes hemort.
Verkställigheten ska ske vid särskilda ungdomshem s.k."^12-hem" som avsesil2^ilagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Statens institutionsstyrelse
ansvarar för att efter samråd med socialtjänsteniden dömdes hemkommun, bestämma vid vilket
särskilt ungdomshem som den dömde ska tas in. Sis ansvarar vidare för att en behandlingsplan
upprättasisamråd med socialtjänsten.Socialnämnden ska emellertid fortfarande ha det
övergripande ansvaret för den unge som följeravsocialtjänstlagen(5kap.l^SoL). Att den unge
blir frihetsberövad på straffrättslig grund befriar inte socialnämnden från detta ansvar.
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Vid misskötsamhet kan utdömd påföljd ^^^^^^^^^.^ och ersättas av en ny enligt32kap.4^BrB.
Påföljden kan även undanröjas p.g.a, annan anledning som inte var känd när domen föll (t.ex.
omfattande missbruk). Äklagaren kan också meddela .^^^^^^^^^^^(30b^LUL)vid
misskötsamhet om detta bedöms vara en tillräcklig åtgärd. Straffvarningen ska, så snart det kan
ske, meddelas vid ett personligt sammanträffande med den unge och dennes vårdnadshavare.
Även företrädare för socialtjänsten bör ges tillfälle att närvara. I^an inte ett personligt
sammanträffande genomföras ska den unge underrättas skriftligen om beslutet. Nämnden har en
skyldighetattunderrätta åklagarmyndigheten om den unge missköter ungdomstjänsten ellerom
den vård som redovisatsiettungdomskontraktaltemativtien vårdplan enligt påföljden
ungdomsvård inte kon^mertill stånd (12kap.8^SoL).
Istället för att väcka åtal vid domstol kan åklagarenivissa fall utfärda ett strafföreläggandeiform
av ett bötesstraff. Möjligheterna är utökade kring unga som inte har fylhl8år.Syftet är att hålla
unga lagöverträdare utanför domstolen och få till stånd en snabbare handläggning.
Böter (25 kap. BrB)kan dömas utiform av dagsböter,penningböter eller s.k. normerade böter.
Böter ärirelation till övriga påföljder den lindrigaste formen av påföljd. Om inte annat
bötesstraff finns föreskrivet för brottet döms oftast dagsböter ut.Antalet dagsböter är kopplade
till brottets straffvärde och kan bestämmas till lägst 30 och högst 150 (200 vid dom som gäller
flera brott). Unga lagöverträdare kan enligt 29 kap7^BrB dömas till böter även om böter inte
ingåribrottets straffskala. Ettav lagstiftarens mål är att höga bötesstraff ska minska.

Villkorlig dom (27 kap. BrB) kan dömas ut för ett brott med fängelseistraffskalan när ett
bötesstraffinte ärmöjligt, eller anses som ett för lindrigt straff. Villkorlig dom används främst vid
brottslighet av engångskaraktäroch kan förenas med dagsböter eller föreskrift om samhällstjänst
(lägst 40 och högst240timmar).Vid föreskrift om samhällstjänst krävs samtycke.Idomen anges
ett fiktivt fangelsestraffsom skulle ha utdömts om påföljden istället hade varit fängelse.
^^^^.^^^^^^^

Skyddstillsyn (28 kap. BrB)kan utdömas för ett brott med fängelseistraffskalan när böter anses
vara en för lindrig påföljd för brottet. Hänsyn ska tas till om påföljden anses bidra till att förhindra
fortsatt brottslighet. Skyddstillsyn innebär en prövotid på tre år,där den dömde ställs under
övervakning första året.Vid misskötsamhet kan prövotiden förlängas av domstolen.
Även skyddstillsyn kan förenas med dagsbötereller föreskrift om samhällstjänst.Vid föreskrift
om samhällstjänst gäller samma förutsättningar som ovan.
Skyddstillsyn kan vidare förenas med s.k. kontraktsvård som alternativ till fängelse,
I^ontraktsvård, som innebär en föreskrift om särskild vård och behandling, kan meddelas om
missbrukiväsentlig grad har bidragit till att brottet begicks och den tilltalade samtyckertill
uppgjord vårdplan.ldomen anges ett fiktivt fängelsestraff.
Skyddstillsyn kan även förenas med andra föreskrifter om t.ex, missbruksvård eller psykiatrisk
vård samt dessutom förenas med fängelse.
Fängelse (26 kap. BrB) är lagens strängaste påföljd och döms ut på bestämd tid eller på livstid.
Fängelse på bestämd tid får inte understigal4dagar.För att döma den som är underl8årtill
fängelse krävs synnerliga skäl och för lagöverträdareiåldernl8-20 år krävs särskilda skäl.
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Inkommande information och utredning enligt SoL
Enligt 3 § polislagen ska polisen fortlöpande samarbeta med socialtjänsten och snarast underrätta
om förhållanden som kan föranleda någon åtgärd och i enlighet med 14 kap.l § SoL har polisen en
skyldighet att anmäla fill socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd.
När en underårig är skäligen misstänkt för brott som han eller hon kan dömas till fängelse för ska
socialnämnden genast underrättas enligt 6 § LUL och 14 kap.l § SoL. Vid underrättelse om
misstänkt brott ska nämnden granska rapporten och ta ställning till om utredning enligt 11 kap.
1,2 §§ SoL ska inledas, I övrigt se kapitel " Utredningsmodell II" med delavsnitten om
"inkommande information", "förhandsbedömning", "att inleda en utredning" etc.
Dom om verkställighet av ungdomstjänst kan inkomma till socialtjänsten, utan att yttrande från
socialnämnden har begärts av åklagaren. Domen om ungdomstjänst ska registreras som ett
vericstailighetsbeslut i paraplysystcmet (32 kap. 2 § BrB). För att registrera beslutet måste en
utredning enligt 11 kap. 1,2 §§ SoL inledas.
Regler för vilken stadsdelsnämnd som har ansvaret fÖr ett ärende om ungdomstjänst, när familjen
och den unge har flyttat inom staden innan domen har verkställts, finns i "riktlinjerna för
ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna".
Nämnden ska utan samband med ett yttrande lämna åklagaren de upplysningar som åklagaren
begär i fråga om den unge (11 § LUL). En sådan situation kan vara nör den unge är misstänkt för
ett lindrigair brott och åklagaren gör en förfrågan om den unges lämplighet för ungdomstjänst.
Vid en sådan förfrågan ska en utredning inledas enligt 11 kap. 1,2 §§ SoL.
Närvaro vid polisförhör
Enligt 7 § LUL ska en fÖretAdare för socialtjänsten närvara om det är mqligt och det kan ske
utan men för utredningen, när en ungdom under 18 år är misstänkt fÖr ett brott med fängelse i
straffskalan Vid en begäran ftån socialnämnden om en utredning enligt 31 § första stycket LUL,
när den misstänkte är under 15 år, bör en närvaro vid polisförhöret vara huvudregel oavsett
straffskala för det misstänkta brottet. Närvaro vid ett polisförhör innebär alltid myndighetsutövning, men behöver inte ha föregåtts av ett beslut om att inleda en utredning enligt 11 kap,
1,2 §§ SoL. Närvaro vid ett polisförhör kan betraktas som en del av förhandsbedömnmgen med
syfte att få mer information från anmälaren inför den slutgiltiga bedömningen.
Om den unge risker häktning eller är häktad ska socialnämnden regelmässigt överväga om
grunden för omedelbart omhändertagande enligt LVU föreligger och besluta om placering på ett
särskilt ungdomshem enligt 12 § LVU eller alternativt besluta om annan placering där den unge
kan övervakas på ^ betryggande sätt. Åven fÖr unga lagöverträdare i åldersgruppen 18 - 20 &r
kan ett omedelbart omhändertagande vara ett bättre alternativ än häktning. Ett beslut om
omedelbart omhändertagande kan bestå även under häktningstiden. Beslutet om häktning är
överordnat beslutet om omedelbart omhändertagande och det omedelbara omhändertagandet får
inte verkställas så länge den unge är häktad.
Innan beslut fattas i åtalsfrågan ska åklagare, om den misstänkte var under 18 ar nar brottet
begicks, begära yttrande ftån ansvarig socialnämnd enligt 11 § LUL. Sådant yttrande behöver inte
inhämtas om bmttet anses som ringa, om det är uppenbart att atalsunderiåtelse kan ges eller
annars är obehövligt. Om den åtalade är under 21 år kan motsvarande yttrande i vissa fall begäras
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av tingsrätten enligt 28^LUL. Socialnämndens yttrandeanvändssom underlag näråklagaren
fattar beslut om åtal ska väckaseller om atalsunderiåtelse skameddelas. Om åtal väcksanvänds
yttrandetav domstolen som underlag vid eventuelhpåföljdsval.
Socialnämndens yttrande tillmäts en avgörande betydelse vid domstolens prövning av om
planerade insatser ärtillräckligtingripandeiförhållande till brottetsallvar.Domstolenvägeräven
in den ungestidigare brottslighet. Rätten görsedan en bedömning vid sitt beslut om de föreslagna
insatserna ärtillräckligaellerom de ska kombineras med annan påföljd,
^^^^^^^^^^^^^^^

En begäran om yttrande frånåklagarenskaalltidföranledaen utredningenligtllkap, 1,2^^ SoL
Registrering och dokumentation ska skeiparaplysystemet.
Socialnämndens yttrande ska innehålla(11^3st LUL):
^ Redogörelse för den unges personliga utveckling och levnadsomständigheter:
Familj^socialarelationer,skola^fritid,fysisk^psykiskhälsa,ev,missbruk,känslo^och
beteendemässig utveckling, ev.tidigarekriminalitet(kortfattat),
^

Redogörelse förtidigare vidtagna åtgärder:
Tidpunkt, orsak, insats^åtgärd och omfattning (kortfattat),

^

Upplysningfrån föreståndare för^I2-hem, om den unge varplaceradenligtLVU påett
särskilt ungdomshem (SiS) vid tiden för brottet.

^

Bedömning av om eventuellt särskilt vårdbehov finns för att motverkaen ogynnsam
utveckling.

^

Redovisning av åtgärder som nämnden avser vidta om bedömning görs att den unge har
ett särskilt vårdbehov:
^ ÄtgärdermedstödavSoLredovisasietts.k.^^^^^^^^^^^^^^^
^^ Ätgärdermed stöd avLVU ska redovisasien s.k, v^^^^^^.

^ När bedömningen görs attden unges vårdbehov kan tillgodoses inom ramen för
ungdomstjänst, ska det framgå av yttrandet att inget särskilt vårdbehov föreligger, hur
ungdomstjänst kan erbjudas, att den unge är lämplig förungdomstjänst med hänsyn till
den unges livssituation samt om den unge samtyckertill ungdomstjänst eller inte.
^

Om den unge är positiv till medling, alternativt har hunnit genomgå en medling, ska detta
redovisasiyttrandet.

Socialnämnden ska förhålla sig neutraliyttrandet och ska inte uttala sigiskuldfrågan.Om den
unge vägrar deltaiutredningen ska det framgå avyttrandet. Nämnden ska dock om möjligt göra
en bedömning av vilka insatser som man anservara lämpliga för den unge.Redogörelsernai
yttrandetbörvaraså kortfattade som möjligt.
De nya bestämmelserna som infördes 2007-Ol-Olinnebär ökade krav på socialnämnden attisitt
yttrande precisera om den unge kan antas ha ett särskih vårdbehov. Detta innebär att Ökade krav
ställs på den utredning och bedömning som görs av socialtjänstenisamband med att yttrandet
skrivs^ Enligt lagstiftaren ska bedömningen innefatta följande aspekter:
- Den unges ^^^^^^v.^^^^^^^^^^^^ ska beaktas och inte enbart kriminaliteten.
- Principen om barns bästa ska beaktas,
- Bedömningen ska utgå från förhållanden vid tidpunkten för gärningen.
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-

De åtgärder som föreslås ska vara motiverade med hänsyn till den person som
blirföremål för åtgärden (brottsaktiv,risk förfortsatt brottslighet,
missbruksproblem etc.)
De planerade åtgärdemaska ståiproportionalitettill de brottsom har begåtts
medbeaktandeavbrottetsartoch eventuell tidigare brottslighet. Balans mellan
brottet ochsamhällets reaktion på detta ska vara utgångspunkten.

-

Aktuell förskninglyfterfi^am ettantal individuella, sociala och familje^^ nätverksrelaterade riskoch skyddsfaktorer somisamverkan kan leda till utveckling av ettnormbrytande beteende.
Exempel påriskfaktorerärallvarliganormbrott innan 15årsålder,antisocialaattityderoch tankar,
drogmissbruk, antisociala vänner, bristande skolanpassning samt föräldrarmedproblemiförm av
missbruk,kriminalitetellerpsykisksjukdom.Forskningharvidarevisatattinsatsersom utgår
frånprincipernaomrisk,behov och responsivitetärmereffektiva. Riskprincipen innebäratt
insatser ger bästa effektförungdomarmed medelhög eller hög risk tih återfallibrott.
Behovsprincipen innebäratt insatsernaska riktas mot riskfaktorersombidrartill att upprätthålla
den unges kriminella beteende.Vilka dessa faktorerärbehöverkartläggas och bedömas noggrant
ochvarierarft^ånindividtill individ. Responsivitetinnebärattinsatsemas innehåll och
genomförande måste anpassas efter den unges behov och faktorersom påverkar dennes beteende
(t.ex, motivation),
Förattfångaavgörandefaktorerbehövsytterligarestrukturerade bedömningsinstrumentunder
utredningsprocessen inom ramen för BBIC(seriktlinjernaskapitel om utredningsmodell).
l^artläggningsinstrumentoch system förbeslutsstödsomADAD(AdolescentDrugAbuse
Diagnosis)ochSAVR^(StructuredAssessmentofViolenceRiskin^outh)bördärföranvändas
som komplement vid utredningsarbetet,
ADAD omfattarstrukturerade frågor inom9livsområden(fysisk hälsa, skola, arbete,
fritid^vänner, familj, psykiskhälsa,brottslighet,alkoholochnarkotika)Instrumentetbyggerpå
denenskildesaktivamedverkanibehovsbedömningenochiprioriteringenavvilkaproblemsom
man skaarbetamed,Datainsamlingensker genom en intervjusomtarcirka60^I20minuteratt
genomföra. DatastödetADAD^netfinnsfillgängligtiparaplysystemetfrån och med juni månadår
SA VR^ären strukturerad modell för bedömningav risk föråterfalliallvarligareformerav
kriminalitethosungaiåldrarnal3^l8årSAVR^utgörettstödvidbedömningavrisken föratt
den ungeska fortsättaattbegåkriminellahandlingarochföratthittarättbehandlingsinsats,
beslutsstödet bygger på en manual avseende de risk^och skyddsfaktorer som man enligt aktuell
forskning vet harbetydelse vid riskfören antisocial utveckling elleråterfall,
1^^^^^ på SiS hemsida ^v^v^.stat^inst.^e
Lagstiftaren anserattettsärskihvårdbehovföreliggernärden unge, efteren bedömning anses
löpariskförettfortsattbrottsligt beteendeellerfören ogynnsam utvecklingiövrigtochdärförär
ibehovavkraftfullaåtgäiderfrånsocialtjänstenssidaOmbedömninggörsattåtgärdermer
behövsiform av gränssättning äniförm av vårdinsatser, bör åtgärderna ingåien ungdomstjänst.
När bedömning visar att den unge har ett.^^^.^^^7^v^^^^^^^v ska planerade åtgärderredovisasiett
s.kungdomskontraktalternativtien s.k. vårdplan. Innehållet(vad), omfattningen (hurofta)och
varaktigheten(hurlänge)skaangessålångtdetärmöjligt,såattdetklartframgårvilkaåtgärder
socialtjänsten tänker vidta,
^
^

Ett ^^^^^^.^^^^^^^^^ ska innehålla insatser som vidtas enligt SoL,
En v^^^^^^ ska innehålla insatser som vidtas med stöd avLVU.
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För att öka möjligheterna att nå framgång med de föreslagna insatserna ska insatserna vila på
kunskaper om vad som ger störta möjliga positiva effekt enligt aktuell forskning. Institutet för
utveckling av metoderisocialtarbete (IMS) vid socialstyrelsen har nyligen publicerat en
sammanställning av kunskap om verkningsfulla behandlingsmetoder som kan användasi
socialtjänstens arbete med unga lagöverträdare (IMS(november 2008) 7^^^^.^^B^^^^^^
Insatserna kan skeiöppenvård elleriform av dygnetruntvård. Det viktiga är att insatserna fångar
och relaterar till den unges största riskområden och primära behov av stöd och hjälp. Föreslagna
insatser kan exempelvis röra sig om kontaktperson(eventuellt särskilt kvalificerad kontaktperson), stödiskolsituationen, hjälp med ftitidsaktiviteter,fardighetsträningiform av impuls^ilskekontroll, missbruksbehandling, familjestöd, deltagandeinågot strukturerat behandlingsprogram, placeringifamiljehem eller på något HVB-hem.Om samtalskontakter planeras med den
unge ska det anges hur ofta man ska träffas, hur länge samtalskontakterna beräknas pågå och
uppgifterom innehåll (tema)förträffarna. När planen är att utse en särskilt kvalificerad
kontaktperson(enligtSoLellerLVU)skadetframgåvilken roll kontaktpersonen ska ha,
kontaktpersonens kompetenser,hur innehållet ska se utikontakten och hur det ska struktureras.
Om nämnden avser att placera den unge på ett behandlingshem ska det framgå vilket
behandlingshem som ärtilltänkt, var det ligger,hur länge placeringen beräknas pågå samt vilken
vård och eventuell skolundervisning den unge kommer att få. När åtgärder från nämndens sida
redan pågår p.g.a, tidigare kriminalitet eller av andra skäl, ska detta framgå och hur dessa åtgärder
relaterar till de föreslagna nya insatserna,
^^^^^^.^^^^^^^^^^^ alternativt v^^^^^^^^ ska finnas med som bilaga till yttrandet, som ett
separat dokument, när nämnden har gjort bedömningen att ett särskilt vårdbehov föreligger.FÖr
att rätten ska kunna döma till ungdomsvård krävs att socialtjänstenisitt yttrande har preciserat
vad man planerar för insatser. Om detta saknas kan den unge inte dömas till påföljden
ungdomsvård,
Ipedagogiskt syfte kan ungdomskontraktet undertecknas av den unge, vårdnadshavare och
ansvarig socialsekreterare, men det är även möjligt att lämna ett muntligt samtycke.
Syftet med ungdomskontraktet respektive vårdplanen är att den kommande påföljden ska bh
förutsebar^såvälfördomstolen som förden som döms.
Dom med ungdomsvård ska registrerasiparaplysystemet både som ett verkställighetsbeslut
(enligt 32 kap,l^BrB)och som insatser enligt SoLalternativtLVU,
Nya bestämmelserhar införts bådeiSoL (3 kap6^4stSoL)ochiLVU(22^1stl.LVU)om
möjlighet att utse en särskih kvalificerad kontaktperson för unga som inte fyllt21år. Insatsen är
avsedd att tillgodose den unges behov av .^^^.^^^7^ stöd för att motverka risk för missbruk, brottslig
verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Den unge behöver inte ha begått brott
för att insatsen ska kunna användas. Insatsen kan ingåiett ungdomskontrakt när den sker med
stöd av SoL altemativtien vårdplan om insatsen sker med stöd avLVU,Även för barn underl5
år kan insatsen vara lämplig för att förebygga olika riskbeteenden. Insatsen kan kvarstå när den
unge hinner fylla21år om behovet fortfarande finns av stödet.
När bedömningen görs att inget särskilt vårdbehov föreligger och att den unges vårdbehov kan
tillgodoses inom ramen för ungdomstjänst ska det framgå av yttrandet.lyttrandet ska det anges
hur ungdomstjänst kan erbjudas och om den unge anses lämplig för ungdomstjänst med hänsyn
till dess livssituation. Det ska också framgå om den unge samtycker till ungdomstjänst.
Ungdomstjänst äringen åtgärd enligt SoL, utan en påföljd som kommunen verkställer.Iparaply55

systemet registreras därförungdomstjänstenendastsomettverkställighetsbeslut enligt 32 kap,
2^BrB.Ungdomstjänst kan ^^^^^^^ingå som åtgärdiett ungdomskontrakt ellerien vårdplan.
Förattsäkerställa att påföljden genomförs på ett likartat sätt inom Stockholms stad, haransvaret
för att genomföra påföljden lagts på Stockholm HVB^BoU:senhet^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Näransvarigstadsdelsnämndharerhållitdomenomungdomstjänstska^^^^^^^^^^
^^^^^^.^^^^^^^kontaktasskyndsamtförplanering och genomförande av påföljden,^^^^^^^^^^
^^^^^^.^^^^^^^ska erhålla en kopia av domen samtdetyttrande som ansvarig stadsdelsnämnd har
inlämnat. En förstakontaktbör lämpligen tas med enheten näryttrandetskrivs om att
ungdomstjänst kan bli aktuellt.
^^^^^^^^

Innehålletiungdomstjänsten ska framgåaven upprättad ^^^^^^^^^.
^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^ansvararföratten arbetsplan upprättasisamråd med
den lokala socialtjänsten, den unge och dess vårdnadshavare.
larbetsplanenskaanges vad ungdomstjänsten bestårav,omfattning, när den ska utförassamt
övriga eventuella villkor. Ungdomstjänsten ska bestå av oavlönat arbete och till en mindre del av
annan särskild anordnad verksamhet.
^ Detoavlönade arbetet börbeståav meningsfulla arbetsuppgifterochinteenbart uppfattas
som bestraffning. Inga formella hinder finns för attarbetet kan utföras inom en ideell
förening ellervidettprivat företag. Arbetsplatsen behöver heller inte vara belägen inom
den egna kommunen. Förattstärka ungdomstjänstens vägledande funktion ska den unge
haenhandledarepåarbetsplatsen som ocksåkontrollerarattarbetsplanen fullföljs,
Socialnämndenmåste kontrollera lämpligheten hosden tilltänkta handledaren.
^ Utöveroavlönatarbeteskaungdomstjänstäveninnehålla"annan särskild verksamhet".
Enligtlagstiftaren(SOU2004:122,2005^06:I65)ärdetlämpligtmed:
- Ett inledande samtal därvillkorenförungdomstjänstklargörs.
- Möjlighet ska ges för den unge att reflektera över sin livssituation och diskutera
det brott som han eller hon har begått.
- Ett avslutande samtal meddenungeoch dennes vårdnadshavare om hur
ungdomstjänsten har genomförts,
lungdomstjänst kan även ingå annan programverksamhet, men den får endastutgöra en
mindre del av ungdomstjänsten.
Avsikten med ungdomstjänst ärattden ska ha en pedagogisk och vägledande funktion,Detär
därför inte acceptabehattden unge erbjuds genomföra ungdomstjänsten underallförkort
tidsperiod, exempelvis attungdomstjänsten genomförs komprimerat under ettskollov.Avsamma
skäl ska ungdomstjänsten inte hellerförläggasunderskoltidDömslägstaantalettimmarutmåste
en övervägninggöras kring hurtimmarna ska fördelas mellan "annan särskild verksamhet" och
oavlönatarbete. Hänsyn måste tas till lagstiftarenspedagogiska intentioneroch ungdomstjänsten
måstedärföralltid minimum innehållasamtalen enligtovanStrafftiden kan inte förkortas med
anledning av legal frånvaro p.g.a. sjukdom.
60 dagsbötermotsvararca20timmarungdomstiänstoch6månaders fängelse motsvararl50
timmarungdomstjänst. Denna beräkning gördomstolen.Ungdomstjänstska till viss del ersätta
böter,menintefulltut,Lindrigastedagbotsstraffet,under60dagsböter,skainteersättasmed
ungdomstjänst. Ungdomstjänst ska inte vanligtvis användas för brottslighetmedettstraff^ärde
som överstigerfangelseiettår. Om straffvärdet överskrider ettår är det mer lämpligt med
ungdomsvård elleren kombination av ungdomsvård och ungdomstjänst.
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Verkställigheten behöver inte invänta att domen harvunnit laga kraft(enligtungdomsåklagama
vid åklagarmyndigheteniStockholm). Enligt lagstiftaren (prop. 2005^06:165 s68)ärdetav
pedagogiska skäl viktigt att ungdomstjänsten verkställs så snart det kan ske. Det ska vara tydligt
för den unge att det är en reaktion på brottet. Någon ytterligare reglering om när verkställigheten
ska ske än vad som ståri5kap.lb^SoL behövs inte enligt propositionen. Det kan dock vara
lämpligt att invänta ett eventuellt överklagande av domen.
Socialnämnden har en skyldighet att underrätta åklagarmyndigheten om den unge ^^^^.^^^^^^
ungdomstjänsten eller ungdomsvården(I2kap8^SoL). Underrättelsen bör ske skriftligen.
Socialnämnden är skyldig att underrätta åklagaren när några av dessaförutsättningarföreligger:
^ Den ungeiväsentlig grad missköter ett ungdomskontraktien dom om ungdomsvård,
^ Den ungeiväsentlig grad missköteren dom om ungdomstjänst.
^ När den planerade vården enligt en vårdplan eller ett ungdomskontrakt vid dom om
ungdomsvård inte kommertill stånd av annan anledning än den unges misskötsel.
^ Om vårdeniväsentlig grad avviker från det ursprungliga ungdomskontraktetalternativt
vårdplanen vid dom om ungdomsvård,
^ Om en dom om ungdomstjänst inte till väsentlig del kan fullföljas inom skälig tid p.g.a,
annan anledning än den unges misskötsel.
Ansvaret för att underrätta åklagaren ligger på respektive stadsdelsnämnd om åtgärder eller vård
enligt dom om ungdomsvård inte har genomförts. För påföljden ungdomstjänst har inom
Stockholms stad delegation på denna skyldighet getts till ansvariga handläggare inom ^^^^^^^^^.^
^^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^.^^ ska innan en underrättelse sker, ^^
stadsdelsnämnd. När en underrättelse sker om misskötsamhet av ungdomstjänst till åklagare, ska
en kopia skickas till ansvarig stadsdelsnämnd. Stadsdelsnämnden ska dokumentera och registrera
underrättelseniparaplysystemet.
När en åklagare har beslutat om atalsunderiåtelse under förutsättning att planerade åtgärder vidtas
av socialtjänsten (ungdomskontrakt^vårdplan)äråklagaren skyldig attta reda på om åtgärderna
har kommittill stånd (3^förordningen (1994: 1763)med särskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare). För att snabba åtgärder ska kunna vidtas är det önskvärt om socialnämnden
underrättar åklagaren om planerade insatser inte genomförs, utan att avvakta någon uttryckligt
förfrågan.
Var gränsen gårförvad som betraktas som "misskötsamhet"definierasinteilagstiftningen mer
än som "väsentlig grad underlåtit".Enligt lagstiftaren (proposition 2005^06:165 7^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^v^^^^^^^^^ sid 93) måste socialtjänsten reagera snabbt vid misskötsamhet. Enligt
socialstyrelsens meddelandeblad(december 2006) får praxis utvisa vad som menas med
"väsentlig grad".Socialstyrelsenlyfterfram nedanstående exempel som bör leda till underrättelse
vid påföljden ungdomstjänst:
- den unge uteblir från arbetspass vid upprepade tillfallen, utan godtagbar
förklaring
- den unge begår brott på arbetsplatsen
- den unge vägrar medverkainågot moment under verkställigheten
Vidare så understryks att det alltid bör krävas att misskötsamheten är av allvarligt slag för att ett
undanröjande ska ske.
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Det är viktigt att utslussningen sker successivt från den institution som den unge varit intagen på
vid dom om vård enligt LSU.Utslussningen ska planläggasisamråd med socialtjänsteniden
dömdes hemkommun och börvara en normal del av påföljden vid sluten ungdomsvård. Den kan
innebära olika alternativ alltifrån kortare permissioner till regelmässigt deltagandeiaktiviteter
utanför det särskilda ungdomshemmet. Det kan även vara fråga om att den dömde placeras
utanför det särskilda ungdomshemmet för att han ska kunna bh föremål för särskilda åtgärder som
kan antas underlätta anpassningen. Det bör enligt lagstiftaren inte förekomma att den enskilde
placerasieget boende elleriföräldrahemmet, en sådan placering skulle urholka påföljdens
innehåll.
Nären ungdom som är föremål förvård enligtLVU döms till sluten ungdomsvård bör
socialnämndenbedömahuruvidabehovetavLVU-vårdkvarstår, Socialnämnden är fri att besluta
utifrån vad som är det mest ändamålsenligaidet enskilda fallet. Ibland är omständigheterna
sådana att beslutet omLVU-vård bör kvarstå trots att den unge dömts till sluten ungdomsvård.
Detta kan exempelvis gälla vid korta verkställighetstider.Av3^LVU framgåratt det finns
möjlighet att vid tiden för den slutna ungdomsvårdens upphörande besluta om vård enligtLVU
utan krav på aktuelh missbruk eller andra riskbeteenden. Härigenom har samhället goda
möjligheter att säkerställa kontinuitetenivården av dem som äribehov av vård utan samtycke
under längre tid än vad den utdömda påföljden medger. Det måste dock föreligga tungt vägande
skäl för att den unge ska kunna underkastasett beslut om vård enligtLVU.Det måste med andra
ord föreligga en klar och konkret risk för att den unge annars skulle riskera sin hälsa eller
utveckling genom ett sådant beteende som avsesibestämmelseni3^LVU.Om den unge vårdas
med stöd avLVU och döms till sluten ungdomsvård ska socialtjänsten taställningtill om behovet
av fortsatt vård enligtLVU föreligger. Det finns således inget hinderförattparallellttillämpa
bestämmelserna bådeibrottsbalken ochLVU.
Domstolen kan begära att en personutredning ska genomföras kring den tilltalade.lallmänhet
fattas ett sådant beslutialla 1^11 därden tilltänkta påföljden ärskyddstillsyn.Socialtjänstenär
skyldig att medverkaien sådan personutredning som genomförs av frivården enligt lag om
särskild personutredningibrottmål (2002: 441),
Samarbete mellan ansvarig socialnämnd och kriminalvården bör påbörjas så snabbt som möjligt
senastefteratten dom fallitom en kriminalvårdpåföljd. Syfte ska vara att samordna insatser från
respektive myndighet utgående från den unges livssituation och behov av stöd för att inte återfalla
ikriminalitet.
För att påföljden skyddstillsyn med föreskrift om kontraktsvård ska kunna verkställas krävs en
ansvarsförbindelse från socialtjänsten, vilken sträcker sig efter detatt kriminalvårdens
kostnadsansvar upphör och fram till kontraktsvårdtidens slut. ^kriminalvårdens kostnadsansvar
avser enbart kostnader fram tih kontraktsvårdstidens slut och föreligger fram till tänkt dag för
villkorlig frigivning, vilket inträffar efter 2^3-delar av det alternativa fängelsestraffet. En
överenskommelse har slutits mellan Stockholms stad och l^riminalvården Stockholms frivård
(2006-07-01^t.v.)kring gemensamma rutiner för handläggning av kontraktsvårdsärenden.

Denljanuari 2008 infördes en ny bestämmelsei5kap.lc^SoLom att kommunerna
obligatoriskt ska kunna erbjuda medling med anledning av brott. Medling är ingen straft^rättslig
påföljd utan är en alternativ metod för konfliktlösning vid bl.a. brott mot person. Enligt de nya
58

bestämmelserna för unga lagöverträdare ska medling ha en mer framträdande rollirättssystemet
än tidigare. Den unges vilja att medverka till medling ska beaktas särskih vid beslut om
atalsunderiåtelse. Med anledning av de nya bestämmelserna, ska alla ungdomarsom är aktuella
för en utredning p.g.a. misstankar om ett brott mot en annan person, tillfrågas om de vill
medverkaien medling. Det är angeläget att medlingiså stor utsträckning som möjligt tidsmässigt
förläggs så att det kan ingåiåklagarensbe^lutsunderlag.Även om brottsoffret inte vill medverkai
en medling så ska hänsyn tas till den unges vilja, om viljan bedöms vara allvarligt och uppriktigt
menad.
Inom Stockholms stad bedrivs medlingsverksamhetinära samverkan med de tre
polismästarområden som innefattar Stockholms alla stadsdelar, Medlingssamordnarnaingåri
stadens stödcentrum för unga brottsoffer och tillhör organisatoriskt Maria Ungdomsenhet inom
socialtjänstförvaltningen,Ilag (2002:445) om medlingmedanledningav brottanges innehåll och
ramar för en medlingsverksamhet. Brottsförebyggande rådet (BRÄ)har gett ut handboken
^^^^^^^^^v^^^ ^^^^^^^,därytterligare vägledning finns om hur enmedling bör genomföras.
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