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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka den nya rättspraxis som kom år 2010 i 3 § LVU (1990:52) och 

hur den efterföljs inom Stockholms län. Vidare ska vi även försöka belysa vilken behandling dessa 

barn och ungdomar bör få och för att kunna besvara detta har vi utgått ifrån tre frågeställningar. Vårt 

tillvägagångssätt har varit utifrån en rättsdogmatisk metod och en litteraturstudie genom en kvalitativ 

ansats.  Som hjälp till vår analys och slutsats har vi utgått från den nyinstitutionella organisationsteorin 

för att förstå och tolka systemet vid implementering av ny rättspraxis.  

 Vi har utgått ifrån 15 LVU domar från 2013, där ungdomarna har en AST eller en ADHD diagnos. 

Genom att analysera och tolka dessa domar kan vi besvara vår första frågeställning hur rättspraxisen 

efterföljs. Resultatet visar på att i två av de 15 fall har rätten tagit hänsyn till rättspraxisen och avslagit 

ansökan om tvångsvård. I ytterligare två fall har rätten tagit upp och refererat till rättspraxisen men 

ändå dömt till 3 § LVU och i de övriga elva fallen har rätten varken nämnt eller tagit hänsyn till 

rättspraxisen.  

 De andra två frågeställningarna besvaras och styrks genom litteratur och tidigare forskning och 

resultatet visar på att det är viktigt med tidiga insatser och att barnen och ungdomarna skall få stöd och 

hjälp från kommunen på frivillig grund. Som placeringsalternativ framkommer det att inledningsvis 

skall insatserna främst ske i det egna hemmet, fungerar inte det så erbjuds familjehem och HVB-hem.  

 Enligt bland annat psykologen Hejlskov Elvén (2010) och SKL bör barn och ungdomar med AST 

och ADHD diagnoser behandlas utifrån en skräddarsydd behandlingsform, då straff som en inlåsning 

inte är en bra vårdform eftersom dessa barn och ungdomar inte rår för sitt beteende. Det som är 

centralt och som ligger till grund för besluten om tvångsvård är barnet och ungdomens egna beteende, 

ett annat socialt nedbrytande beteende. Ett annat socialt nedbrytande beteende är ett beteende som 

avviker från samhällets normer och som vid ett neuropsykiatriskt funktionshinder inte skall betraktas 

som ett sådant. För att uppnå bästa vårdform för barn och ungdomar med AST och ADHD diagnos är 

samverkan mycket viktigt mellan de olika berörda aktörerna då dessa barn och ungdomar ofta faller 

mellan stolarna. 
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Abstract 

The aim of the current paper is to investigate the precedent riders to 3 § LVU legislation that emerged 

in 2010 and how it has been implemented since in Stockholm county.  Moreover we aim to shed light 

on the type of treatment these young people should receive in order to thrive. To accomplish this we 

have assumed three research questions to answer.  Our chosen approach is based on a true dogmatic 

method and through a thorough qualitative literature review. In order to understand and interpret the 

system appropriately in implementation of the precedent legislation we have applied the new 

institutionalism organization theory to our analysis and conclusion.  

 We have based our study on 15 LVU legal cases from 2013, involving young people with ASD or 

ADHD diagnosis. By interpreting and analyzing these court cases we are able to answer our first 

research question of how the precedent legislation rider is being implemented in Stockholm County. 

The result show that in two of fifteen cases the court took the precedent rider legislation into account 

and rejected applications of compulsory care.  In another two cases even though court has 

acknowledged and referred to the rider legislation, they have still judged in accordance to the 3 § LVU 

legislation prior to 2010 rider legislation. Finally in the last eleven cases the court has neither 

mentioned nor taken into account the precedent rider legislation.  

 The other two research questions are established and answered through a thorough look at available 

literature and a review of previous research.  The result demonstrates the importance of early 

intervention and young people’s voluntarily participation in the support programs that county offers. 

The studies recommend that support and care should be provided initially in young person’s own 

home. If unsuccessful a family placement or HVB placement should be considered as a second option.  

 According to the psychologist HejlskovElvén (2010) and SKL children and young people 

diagnosed with ASD and ADHD should be treated in accordance of a tailored treatment approach.  

Involuntarily care as a punishment is not recommended as these young people are not in control of 

their behaviour or actions.  Presently involuntarily care is based on the youth’s socially destructive 

behaviour:  behaviour that deviates from the norms of society and that at a neuropsychiatric disability 

shall not be considered as such.  To ensure best care for young people diagnosed with ASD and 

ADHD cooperation between the various actors are vital as it helps to steer clear of the risk of them 

falling through the cracks as it unfortunately is often the case.   
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Begreppsdefinitioner 

ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder/På svenska 

uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet 

AST  Autismspektrumstörning. Ett samlingsnamn för 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom autism 

och Asperger syndrom 

BUP Barn- och ungdomspsykiatrin 

Kormorbiditet Samsjuklighet, att en person har mer än en sjukdom 

samtidigt 

LPT Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 

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

unga 

Prop. Proposition 

RÅ Regeringsrättens årsbok 

SIS  Statens institutionsstyrelse 

SKL  Sveriges kommuner och landsting 

Socialt nedbrytande beteende Med det menas att den unge beter sig på ett sätt som 

avviker från samhällets grundläggande normer 

SoL Socialtjänstlagen (2001:453) 

SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 

SOU Statens offentliga utredningar 

UNS Utan närmare specifikation 
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1. Inledning 

Barnavårdsreformen bildades i Sverige i början av 1900-talet och hade sin grund i att samhället har en 

skyldighet att tillgodose barnens rätt till god uppfostran och vård. Man kunde se redan då att en ökad 

ungdomsbrottslighet kunde innebära ett hot mot ordningen i samhället. Vidare ansåg man att det inte 

skulle vara tillräckligt att ge ungdomar med brottsliga beteende fängelsestraff, utan man ville istället 

titta efter andra lösningar, såsom en behandling (Mattsson, 2010, s.42).  

Den första januari 1982 ersattes tidigare socialvårdslagar med en rad nya komplexa rättsregler som 

definierades som en ramlag för socialtjänstlagen (SoL 2001:453). Detta innebar att vård och 

behandling skulle ske i största grad i frivilliga former. I vissa fall om man inte kunde hjälpa den unge 

tillsammans med dennes föräldrar att genomföra behövlig vård, fick man använda sig av tvång för att 

kunna hindra en ofördelaktig utveckling (Socialstyrelsen, 2007, s. 9).  

 Som ett komplement till socialtjänstlagen tillkom Lagen med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU 1990:52) den 1 juli 1990. Syftet med LVU är att samhället skall kunna tillgodose sin 

skyldighet att se till att alla barn och ungdomar får det skydd, den behandling och vård som dem är i 

behov av. Alla barn och ungdomar ska ha möjligheten att växa upp under goda och trygga 

förhållanden (5 kap 1 § 1 st SoL 2001:453). Om ett barn eller ungdom inte har möjligheten att växa 

upp under lämpliga förhållanden skall socialnämnden tillsammans med vårdnadshavarna se till att de 

får de skydd och stöd som de behöver. Om ingen frivillig vård har fungerat kan tvångsvård bli aktuellt. 

Tvångsvård kan ske både med eller utan föräldrars samtycke (Socialstyrelsen, 2007, s. 9). 

Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas 

genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt 

nedbrytande beteende (LVU 3 § 1 st.). 

1 juli 1993 startades den statliga myndigheten Statens institutionsstyrelse (SIS), som driver 

ungdomshem som ansvarar för vård och tillsyn enligt 12 § LVU. SIS tillhandahåller en individuellt 

anpassad behandling och tvångsvård av barn och ungdomar mellan 12-21 år. Behandlingshemmen är 

en låsbar institution som innebär att ungdomar inte får röra sig fritt i området utan övervakning av 

personal.  De arbetar i samverkan med socialtjänsten där de ger barn och ungdomar med psykosociala 

problem ett bättre socialt fungerande liv med bättre förutsättningar utan missbruk och kriminalitet 

(http://www.stat-inst.se/om-sis/). 

Regeringsrätten kom med en prejudicerande dom år 2010 som innebar en förändring för 

omhändertagande av barn och ungdomar enligt Lagen om vård av unga 3 § 1st (LVU). Den nya 

rättspraxisen (RÅ 2010:24) hänvisar till att barn och ungdomar som har en psykisk störning inte skall 

tvångsvårdas om det neuropsykiatriska problemen förknippas med den unges nedbrytande beteende. 

Praxisen handlar om en 14 årig flicka som har ett medfött funktionshinder och har under sin uppväxt 

varit placerad i flera utredningshem, familjehem samt behandlingshem. Flickan har ett funktionshinder 

i form av autismspektrumstörning samt ADHD som genomsyrar hennes beteende och personlighet. 

”Hon är impulsstyrd och blir utåtagerande och aggressiv när hon inte förstår” (RÅ 2010:24). Med den 
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diagnosen som hon har fått innebär det även att hon har svårt att integrera sinnesintryck vilket gör att 

hon skiftar snabbt från att vara lugn till att bli väldigt aggressiv. Detta gör att hon oftare hamnar i 

destruktiva situationer där hon utsätter sin hälsa och utveckling för fara (RÅ 2010:24). Regeringsrätten 

bedömer:  

Enligt Regeringsrättens mening följer av vad som nu sagts att ett beteende som närmast kan betraktas 

som symtom på en psykisk störning inte utgör ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § 

LVU (RÅ 2010:24). 

När ett barn befaras fara illa har socialtjänsten ett övergripande ansvar för att utreda situationen och 

se till att den unga växer upp under trygga förhållanden samt att dem får de stöd som de behöver 

(Socialstyrelsen, 2006, s. 13).  Tidigare har man inom Sveriges kommuner och landsting (SKL) haft 

projekt som heter Samverkan inom ungdomsvården där Statens institutionsstyrelse (SIS) granskat 

frågan om hur samverkan fungerar mellan dem olika vårdplanerna. I redogörelsen visar det då att en 

stor del av ungdomarna som är placerade på ungdomshem har en psykiatrisk problematik i någon form 

(Aronsson, H, 2005). Även inom Sveriges Radio program Kaliber (Bodin & Velasco, 2010) har det 

uppmärksammats och debatterats om att denna grupp unga tvångsvårdas samt hur den nya 

rättspraxisen fungerar. Radioprogrammet har även intervjuat en socialnämndsordförande ca nio 

månader efter att den nya rättspraxisen trädde i kraft och det visade sig att han fortfarande inte hade 

hörts talas om den. Vid tvångsvård skall socialtjänsten ompröva besluten om LVU en gång i halvåret. 

Detta kan bli mycket problematiskt om socialtjänsten inte uppdaterar och tar till sig de olika nya 

rättspraxis som kommer.  

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) skriver i sitt cirkulär 13:44 (2013), Ansvarsfördelningen 

mellan kommun och landsting när det gäller insatser för barn och ungdomar med psykisk 

funktionsnedsättning, att barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning behöver olika 

insatser från kommun och landsting. Cirkuläret finns för att kunna tydliggöra ansvarsfördelningen för 

vissa personer med neuropsykiatriska funktionshinder som har rätt till vård enligt LSS lagen (a.a., s. 

6). Kommuner har till ansvar att erbjuda olika insatser om personen i fråga är i behov av särskilt stöd 

eller service som man inte kan på något annat sätt tillgodose. När det kommer till beslut om LVU, är 

det nämnden som beslutar var och hur vården och placeringen för den unge ska se ut. 

”Socialnämndens ansvar vid placering är att se till att den unge får god vård och att tillgodose den 

unges särskilda behov av stöd” (a.a., s. 11). Idag är det främst HVB-hem, familjehem och placering i 

det egna hemmet som finns som placeringsalternativ. Som inledning skall insatserna ske utanför 

hemmet (a.a., s.10). 

I Regeringsrätten (nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen) har gränsdragningen mellan LVU och 

LPT varit ett ämne för bedömning. Enligt Psykiatrilagsutredningens betänkande konstaterades att 

Högsta förvaltningsdomstolens praxis ”innebär att vissa barn och ungdomar med ett tydligt vårdbehov 

varken uppfyller kriterierna för vård enligt LVU eller LPT”. Det skall tillsättas en utredare som ska 



 10 

analysera gränsdragningen mellan LVU och LPT där det ska framgå en mer tydlighet i lagstiftningen 

(SKL, 2013, s. 22). 

 I regeringens kommittédirektiv den 12 juli 2012 (Dir. 2012:79), hade regeringen ett sammanträde 

där det bland annat diskuterades en efterfrågan av en översyn av lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga. Där tas det bland annat upp ett behov av en översyn av lagstiftningen angående barn och 

ungas rättigheter. Översynen gäller att det finns brister i såväl lagstiftning samt kompetensbrist hos 

personal, framförallt i vården enligt LVU. Flera instanser har efterfrågat ett stärkt 

rättssäkerhetsperspektiv. Socialstyrelsen har i sin rapport från 2011 observerat att de unga ofta 

upplever sig som icke respekterade och rättslösa. Kvalitén skiljer sig märkbart åt på de olika boenden 

både vad det gäller personalens kompetens och på vården. Det saknas kunskap om hälso- och 

sjukvårdsfrågor vilket innebär att de unga inte får tillbörlig hjälp, särskilt från BUP. 

Enligt psykologen Hejlskov Elvén (Autismforum.se, 2010) (som bland annat arbetar med 

utåtagerande- och självskadebeteenden, kriminella ungdomar och vuxna samt att han har gjort 

autismutredningar åt danska staten) kan det få förödande konsekvenser om barn och ungdomar med 

AST-diagnos tvångsvårdas med kriminella. Metoder och behandling inom de olika grupperna skiljer 

sig nämnvärt åt och det är jätteviktigt att sära på de olika behandlingsmetoderna. Fostran som oftast är 

en metod inom LVU har ingen verkan på barn och ungdomar med AST-diagnos. I och med den nya 

lagstiftningen ska samhället ge adekvat vård till dessa personer.  

 I studien kommer vi att koncentrera oss på de barn och ungdomar som har diagnosen 

autismspektrumstörning (AST) och Attention Defictiv Hyperactivity Disorder (ADHD), detta med 

anledning av att dessa barn och ungdomar behöver ett tydligt skräddarsytt stöd för att kunna klara av 

sin vardag.  I dagsläget finns det fortfarande barn och ungdomar med AST- och ADHD diagnos som 

placeras enligt 3 § LVU 1st, trots den nya lagpraxisen. Avsikten med studien är att undersöka hur den 

nya rättspraxisen efterföljs och hur vården ser ut för denna målgrupp idag. 

1.1 Bakgrund 

För att förstå innebörden av den rättspraxis som vi bygger vår studie på kommer vi här att presentera 

och förtydliga både RÅ 2010 ref 24 samt RÅ 2000:33 under denna del. Detta för att få en förståelse av 

tolkningen av rättspraxisen, vad den innebär och förstå innebörden i vad domarna tar upp för att lättare 

följa med i texten.  

1.1.1 RÅ 2000 ref 33 

Stadsdelsnämnden beslutade den 1 juli 1999 med stöd av 6 § lagen (1990:52) LVU att omedelbart 

omhänderta en pojke. Länsrätten (nuvarande Förvaltningsrätten) fastställde domen den 12 juli 1999. 

Den 28 juli 1999 ansökte Socialnämnden att pojken skulle beredas vård enligt 1 och 3 §§ LVU. Som 

grund för ansökan var att pojken utsatte ”sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk att skadas” samt 

att vården ej kunde säkerställas genom samtycke.  
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Av utredningen framgår det att pojken har varit aktuell hos socialtjänsten vid ett flertal tillfällen 

tidigare. Pojken har under sin uppväxt varit utsatt för missförhållanden i hemmet genom föräldrarnas 

missbruk. Då föräldrarna inte bor tillsammans har pojken även varit med om våld i hemmet av 

styvfadern. Fadern sitter för närvarande i fängelse för narkotikabrott. Socialtjänsten har vid flertal 

tillfällen blivit kontaktad av både pojkens skola men även av styvfadern, modern och 

familjeterapeuten, då de anser att situationen hemma är kaotisk. Pojken har betett sig hotfullt och vid 

ett tillfälle även kastat en kniv mot sin mor som hamnade mellan hennes ben. Pojken har sedan 

tidigare varit placerad på olika familjehem, utredningshem och behandlingshem men personalen har 

upplevt att situationen är ohållbar.  

 Av en utredning hos BUP framgår det att pojken ofta hamnar i konflikt med andra kamrater och har 

stora problem i kompisrelationer. Han ser inte sina egna fel i relationen och ser sig själv som den 

utsatta. Av psykologutredningen framgår det att pojken är välbegåvad men att han har en sviktande 

uthållighet. Han är impulsdriven med ”en hög inre spänningsnivå” vilket gör att han blir lätt aggressiv 

och utåtagerande. Pojken har även en stark misstro till vuxenvärlden samtidigt som han har en längtan 

efter närhet och kontakt. ”Han har en stark dragning till asociala och destruktiva sammanhang”. 

Pojken har även varit misstänkt för att vara delaktig i ett personrån.  

 Länsrätten finner med denna bakgrund att pojken skall beredas vård med stöd av LVU. Beslut om 

vård skall gälla omedelbart.  

 Pojken överklagar domen till Kammarrätten och yrkar på att vård enligt LVU skall upphöra. Detta 

på grund av att han anser att hans beteende inte var fall för ”annat socialt nedbrytande beteende” och 

även att det inte hade visat på vilket sätt hans beteende skulle innebär ”påtagligt risk för hans hälsa”. 

 Socialnämnden bestred pojkens yrkan och yttrade till stöd för ansökan att pojken har ett socialt 

nedbrytande beteende som medför en påtaglig risk för hans hälsa och utveckling, samt att vård på 

frivillig väg inte kunde säkerställas.  

 I utredningen framkommer det att pojken är placerad på ett 12§ hem. Modern yrkar på att han 

endast är placerad där då pojken är svårplacerad och inte på grund av att han är kriminell. Under en 

viss tid när pojken har varit hemma har det fungerat bra. Det har inte förekommit några brott eller bråk 

och han lyssnar mycket bättre nu. Stadsdelsnämnden har anfört att pojken har ett aggressivt beteende 

vilket genom åren har lett till ett flertal anmälningar. På de olika skolor och behandlingshemmen har 

personalen anfört att de inte kan ha kvar honom då de inte kan garantera varken hans eller andra barns 

säkerhet. 

 Kammarrätter tar upp lagen om LVU samt de förarbeten (prop. 1989/90:28 s. 67, 109) som framgår 

av socialt nedbrytande beteende. Med detta menas att ett beteende avviker från samhällets 

grundläggande normer samt att det medför en påtaglig risk för den unges hälsa och utveckling. Med 

socialt nedbrytande beteende menas att man överträder regler och normer som kan anses vara 

kriminella på olika sätt, så som exempelvis snatta, skolka, stjäla eller andra allvarligare 

lagöverträdelser. Kammarrätten anser att pojken inte har ett socialt nedbrytande beteende utan att han 
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är i stort behov av vård för att komma till rätta i sin tillvaro. Kammarrätten bedömer att pojkens 

överklagan skall bifallas och att domen gäller omedelbart. 

 Stadsdelsnämnden överklagar Kammarrättens dom och yrkar på att Regeringsrätten (nuvarande 

Högsta Förvaltningsdomstolen) skall besluta för vård med stöd av 1 och 3§§ LVU.  

 Den 31 maj 2000 höll Regeringsrätten muntlig förhandling. Det framkom att modern inte har 

kunnat tillgodose den vård som pojken behöver och inte klarat av att ha honom hemma. Under denna 

tid har pojken även blivit polisanmäld för flertal brott så som misshandel, stöld och olaga hot. Han är 

mycket aggressiv och använder sig av våld samt hot om våld mot andra personer. Pojken har även 

testats positiv för cannabinior och har en risk att hamna i ett kriminellt beteende, socialt utanförskap 

samt ett ökat missbruk. 

 Regeringsrätten bedömer att pojkens situation har blivit ohållbar efter Kammarrättens dom. Med 

anledning av detta beslutar Regeringsrätten att ändra Kammarrättens dom och att pojken ”skall 

beredas vård med stöd av 1 och 3 §§ LVU”. 

1.1.2 RÅ 2010 ref.24 

Den 20 maj 2008 beslutade socialnämnden att omedelbart omhänderta en flicka på 14 år. Detta med 

stöd av 6 § LVU (1990:52). Den 3 juni 2008 fastställde Länsrättens (nuvarande Förvaltningsrätten) att 

den 14 åriga flickan skall omhändertas enligt LVU.  Socialnämnden ansökte därefter att flickan skall 

beredas vård med stöd av 1 § andra stycket och 3 § LVU. Grunden till ansökan var att flickan ”utsätter 

sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk att skadas på grund av ett socialt nedbrytande beteende”. 

Modern och flickan bestred ansökan medan flickans ställföreträdare gav sitt samtycke till nämndens 

ansökan.  

 I både den skriftliga och den muntliga förhandlingen har nämnden anfört att flickan har ”medfödda 

funktionshinder”. Hon har under en längre period varit placerad på olika behandlingshem, familjehem 

samt utredningshem. Flickan placerades bland annat på ytterligare ett behandlingshem för att genomgå 

en neuropsykiatrisk utredning. Efter utredningen kunde man konstatera att flickan har diagnoserna 

ADHD samt Autismspektrumstörning. Hennes funktionshinder genomsyrar hela flickans beteende och 

personlighet. Detta gör att ”hon är impulsiv och blir aggressiv och utåtagerande när hon inte förstår”. 

Då hon har svårt att förstå olika sinnesintryck kan hon skifta väldigt snabbt i humöret och får 

våldsamma utbrott. Flickan är även farlig både för sig själv men även för andra då hon vid flera 

tillfällen har skadat andra och sig själv. Hon har även vid ett tillfälle sprungit rakt ut i trafiken utan att 

tänka på följderna. Enligt nämndens ansökan hamnar flickan till följd av hennes funktionshinder i 

destruktiva situationer och genom detta ”utsätter hon sin hälsa och utveckling för påtagligt risk att 

skadas genom ett socialt nedbrytande beteende. Ett socialt nedbrytande beteende som är en följd av 

flickans funktionshinder”. Länsrätten bedömer att utifrån bakgrunden som har angivits är vård enligt 

LVU nödvändigt och bifaller Nämndens ansökan.  
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Modern bestrider domen och yrkar att Kammarrätten skall återkalla domen. Hon anser att hon har 

angett sitt samtycke till socialnämndens vårdplan och därmed saknas det grund för vård enligt LVU. 

Hon har påtalat att hon inte klarar av att ha flickan hemma men även att hon är missnöjd med de olika 

placeringarna som flickan har varit på tidigare, speciellt ett HVB-hem där flickan utsattes för 

missförhållanden. Detta gör att flickan inte ser skillnad på olika HVB-hem utan kopplar detta till de 

övergrepp som hon har varit med om.  

 Socialnämnden bestred det överklagandet och yrkade på att modern uppvisar en ambivalent 

inställning till de olika vårdformerna.  

 Kammarrätten åberopar RÅ 2000 ref 33 och finner att flickans beteende strider mot samhällets 

normer. Därmed anses det att ett sådant nedbrytande beteende ligger till grund för ett 3 § LVU, då 

flickans utagerande beteende utsätter hennes hälsa och utveckling för fara. Kammarrätten dömer 

därmed att 1 § andra stycket och 3 § LVU är uppfyllda. Kammarrätten avslår överklagandet. 

 Både flickan och modern överklagade Kammarrättens beslut och yrkar att Regeringsrätten 

(nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen) skall upphäva domen genom att förkasta socialnämndens 

ansökan för vård enligt LVU. Dem yrkar även på att flickans beteende inte är följd av en psykisk 

störning utan en del av hennes funktionshinder. ”För att ett beteende ska anses vara en följd av en 

psykisk störning måste det vara frikopplad från störningen i sig”. Med detta vill man säga att flickan 

inte har fått vård enligt LVU till följd av hennes funktionshinder ”utan på grund av det”. Därmed kan 

man inte åberopa RÅ 2000 ref 33 i flickans fall. 

 Socialnämnden bestrider moderns och flickans överklagan och menade att flickan har vid flertal 

tillfällen skadat sig själv samt varit våldsam och hotfull vid ett stort antal tillfällen mot personer i sin 

omgivning. Genom hennes beteende har hon även gjort sig skyldig till skadegörelse.  

 Regeringsrätten hämtar in yttranden från Socialstyrelsen och gör en sammanfattning där det 

framgår att:  

En psykisk störning eller utvecklingsstörning hos den unge utgör i sig inte grund för vård med stöd av 

LVU. Den psykiska störningen eller utvecklingsstörningen kan dock ibland utgöra orsaken till ett 

missbruk, till att den unge begår brott eller annat socialt nedbrytande beteende. De kan i sådana fall 

finnas stöd för ett omhändertagande enligt LVU. 

 

 Socialstyrelsen menar även på att flickan behöver hjälp för att kunna förändra sitt beteende då hon 

behöver lära sig att hantera sin aggressivitet och impulsivitet. Därmed även hjälp med att inte skada 

sig själv eller andra personer i sin omgivning. Med detta menar Socialstyrelsen att man kan koppla 

flickans beteende till ett annat socialt nedbrytande beteende som avses i LVU. Socialstyrelsen menar 

att de inte vill ta till ställning huruvida det är lämpligt eller inte med LVU-vård i en sådan situation 

som denna. Denna fråga tar Socialstyrelsen ingen ställning till. 

  Regeringsrätten tar hänsyn till den information som framkommit av Länsrätten och Kammarrätten. 

De tittar över flickans beteende och de funktionshinder som hon har samt ser även över förarbeten för 

ett annat socialt nedbrytande beteende, och går även igenom den tidigare rättspraxisen RÅ 2000 ref 

33. Regeringsrätten tar upp att gränslandet mellan LVU och LPT är väldigt vagt och beslutade därefter 
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att tillkalla barnpsykiatrikommittén för att tydliggöra gränslandet. Det råder en stor rättsosäkerhet när 

det kommer till de unga när de inte kan beredas vård inom socialtjänsten för sitt eget beteende 

konstaterade barnpsykiatrikommittén.  

 Regeringsrätten gör följande bedömning:  

Enligt Regeringsrättens mening följer av vad som nu sagts att ett beteende som närmast kan betraktas 

som symtom på en psykisk störning inte utgör ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § 

LVU… För att ett visst beteende ska karakteriseras som ett socialt nedbrytande beteende i LVU:s 

mening bör krävas att det framstår som ett uttryck för den psykiska störningen utan i princip lika väl 

kan iakttas hos någon utan ett sådant funktionshinder.  

 I målet har det framkommit att flickans beteende betraktas som symptom på hennes 

funktionshinder och därmed kan det inte hänföras till ett annat socialt nedbrytande beteende som 

avses i 3 § LVU. Regeringsrätten bifaller moderns överklagan. 

1.2 Problemformulering 

För att man ska kunna tvångsvårda barn och ungdomar skall den unge ha ett socialt nedbrytande 

beteende enligt 3 § LVU eller om det brister i omsorgen och den unge utsätts för påtaglig risk för sin 

utveckling och hälsa enligt 2 § LVU. 

I dag finns det många barn och ungdomar inom Statens institutionsstyrelse (SIS) ungdomshem med 

AST och ADHD, trots att det kom en ny rättspraxis Lag (1990:52) år 2010. Denna lag innebär att unga 

med den neuropsykiatriska problem (såsom AST och ADHD) som begår brott inte kan omhändertas 

enligt 3§ LVU, om den unges nedbrytande beteende förknippas med sin diagnos.  Detta med 

anledning av att man anser att de tvångsverktyg som används genom LVU inte är betydelsefulla vid 

beteendeproblem hos unga som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.   

Wing (2012, s. 111-112) skriver i sin bok Autismspektrum, Handbok för föräldrar och 

professionella om hur viktigt det är att barn med AST-diagnos har rutin, ordning och ett mönster i sin 

vardag. När rutin och mönster ändras i vardagen kan påföljden bli aggressivitet hos barnen och 

ungdomarna. Barn och ungdomar med AST-diagnos har många gånger svårt med det sociala 

samspelet. En liten majoritet av barn och ungdomar med AST-diagnos kan komma att hamna i ett 

kriminellt beteende. Oftast handlar det om att ungdomen är ovetande om att lagen gäller även dem 

(a.a., s. 200).  

Radioprogrammet Kaliber (Bodin, Valesco, 2010) har undersökt om den nya rättspraxisen 

efterföljs. Trots denna omvälvande ändring verkar ingen ha märkt det. Programmet tar upp flera fall av 

placering enligt LVU där två av placeringarna blev upphävda av Regeringsrätten. Det diskuteras 

huruvida det är möjligt att kunna särskilja på beteendestörningar och beteendestörningar som beror på 

ett neuropsykiatriskt tillstånd. Ankarsäter, professor i rättspsykiatri menar på att det är omöjligt medan 

psykologen Hejlskov Elven är mycket positiv till den nya rättspraxisen. Enligt Bodin och Valesco har 

117 av 339 tvångsplacerade ungdomar en neuropsykiatrisk diagnos. Vid tvångsvård skall 

socialtjänsten ompröva besluten en gång i halvåret men enligt reportrarna har 
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socialnämndsordföranden de talat med inte hört talas om den nya rättspraxisen. Av de fallen de 

undersökt fortsätter tvångsvården i nio fall av 10. 

Personal på BUP akutenhet i Stockholm har skrivit en artikel på Debatt.svt.se (20130210) där de 

beskriver glappet i vårdlagen för ungdomar. De menar på att i dagens samhälle råder det en 

rättsosäkerhet för barn och ungdomar med bland annat AST- och ADHD diagnoser. Efter den nya 

rättspraxisen ser de ett annat problem vid att kunna ge vård och omsorg. Problemet ligger i samverkan 

mellan socialtjänsten och psykiatrin. När den nya rättspraxisen träder in och LVU inte är tillämpbar 

och psykiatrin bedömer att ett LPT inte är tillämpbart, då faller dessa barn och ungdomarna mellan 

stolarna (Debatt.svt.se, 20130210).  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka den nya rättspraxisen som kom år 2010 och hur den efterföljs 

inom Stockholms län. Vi ska även försöka belysa vilken behandling dessa barn och ungdomar bör få.  

1.4 Frågeställningar 

 Hur efterföljs lagen om 3§ LVU på beslutsnivå? 

 Vilken behandling bör tillämpas för barn och ungdomar med AST-och ADHD diagnos som 

har ett socialt nedbrytande beteende? 

 Hur ser placeringsalternativen ut för dessa barn och ungdomar? 

1.5 Avgränsningar 

För att avgränsa oss i vår studie har vi valt att koncentrera oss på Stockholms län då det inte finns 

tillräckligt med tid för att göra en undersökning i större utsträckning. Bara genom att fokusera på 

Stockholms län kommer studien tillföras många domar och beslut som måste hinnas gå igenom. Vi har 

även valt att begränsa oss till AST och ADHD diagnoser inom neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar för att studien inte skall bli för stor. Att studera andra kommuner och alla 

diagnoser inom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär att studiens omfattning skulle bli 

mycket större än vad som ryms inom ramen för en Kandidatuppsats i socialt arbete.  

1.6 Disposition 

Vi kommer vidare i uppsatsen att gå igenom tidigare forskning och vår litteraturöversikt där vi tagit 

del av en forskning som är gjord av Wing som fördjupat sig i autismspektrumstörning, Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU) som under 2013 gett ut en rapport som heter 

Autismspektrumtillstånd. Diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet, 

Socialstyrelsens flera kunskapssammanfattningar och en handbok, Psykologen Hejlskov Elvén som 

bland annat arbetar med utåtagerande- och självskadebeteenden, kriminella ungdomar och vuxna samt 

att han har gjort autismutredningar åt danska staten, arbetar nu även i Sverige, Lindahl (2012) som 
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skriver i sitt examensarbete om Tvångsvård enligt 3 § LVU – särskilt om socialt nedbrytande beteende 

där hon förklarar hur det ser ut för barn och ungdomar utifrån deras AST-diagnos och Elfstrand & 

Johannesson (2011) skriver i sin uppsats Diagnoser och LVU, hur fan ska vi göra? Sundgren (2012) 

skriver i sin uppsats Annat socialt nedbrytande beteende och psykiatriska funktionsnedsättningar, - en 

analys av LVU-domar om den nya rättspraxisen som kom ut 2010 och Mattssons (2002) akademiska 

avhandling Barnet och rättsprocessen. Efterföljande metod och teknik del kommer att innehålla vårt 

urval, databearbetning, validitet och reliabilitet, generalisering, etiska övervägande och material. I 

nästa del diskuteras vår teori och de teoretiska referensramarna vi valt att använda oss av som är 

Nyinstitutionell organisationsteori (Grape, Blom & Johansson, 2006). I sista delen presenterar vi 

resultat och analys utifrån vårt empiriska material där vi har utgått ifrån fyra olika teman och dessa är 

vårdbehov och placeringar, Socialt nedbrytande beteende 3§ LVU, AST och ADHD. 
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2. Tidigare forskning och litteraturöversikt 

För att förstå innebörden av den nya rättspraxisen och vad barn och ungdomar med AST och ADHD-

diagnos har för behov har vi studerat litteratur och tidigare forskning som berör området. Vi kommer 

här att presentera avhandlingar, uppsatser, litteratur och artiklar. 

2.1 Wing 

Wing (2012) är en forskare som i flera år fördjupat sig i autismspektrumdiagnoser. Hon har gett ut 

flera böcker som ska vara till hjälp både för föräldrar med barn som har AST-diagnos men även för 

professionella som arbetar med dessa barn och ungdomar. I boken Autismspektrum, Handbok för 

föräldrar och professionella förklarar Wing hur barn och ungdomar fungerar med AST-diagnos. Hon 

förklarar även hur barn som kommer in i tonåren för med sig ett omedvetet motstånd till att kunna 

acceptera de vuxnas auktoritet. Dessa känslor kan föra med sig stora vredesutbrott och aggressivitet. 

Wing tar även upp tonåringar med ett kriminellt beteende, där hon menar att det finns orsaker till 

varför dessa ungdomar har detta beteende och att det oftast handlar om att ungdomarna inte tror att 

lagen gäller dem och kan inte förstå varför dem åker fast.   

2.2 Lorenz 

Lorenz (2012) förklarar i sin bok Stress och psykisk ohälsa, hos unga med autism och Aspergers 

syndrom om flera hinder som barn med AST- diagnos upplever i sin vardag. Hon beskriver hur 

obalans, krav och förmåga mellan olika aktiviteter skapar oro och stress som kan utvecklas till en 

psykisk ohälsa. Hon skriver även hur AST-diagnosen är individuell och hur varje barn och ungdom 

har olika styrkor och svagheter. Dessa barn och ungdomar behöver mycket stöd och varje barn och 

ungdom behöver ett skräddarsytt stöd som hjälper de individuellt för att de ska kunna klara av 

vardagen. Vidare beskriver Lorenz om hur barn och ungdomar snabbt kan tappa fokus, agera impulsivt 

och att bli hyperaktiva i stressfyllda sammanhang. Dessa ”symptom” kan i många fall förväxlas med 

barn som har en ADHD-diagnos. När ett barn med AST-diagnos börjar komma upp i tonåren så blir de 

väldigt sårbara. Vid den här tiden börjar tonåren belastas av en mer så kallad vuxen karaktär även fast 

de inte riktigt har hunnit tillförskaffa sig de verktyg och erfarenhet som de behöver ha som skydd. ”En 

hjärna i snabb utveckling är särskilt känslig för de negativa effekterna av stress” (Lorenz, 2012, s, 29).  

2.3 Statens beredning för medicinsk utvärdering 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har under 2013 gett ut en rapport som heter 

Autismspektrumtillstånd. Diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet, 

som innehåller en litteraturöversikt. I litteraturöversikten har de en genomgång av de diagnostiska 

instrument och behandlingsinsatser som har använts för AST. De skriver i sin rapport hur man alltid 

ska väga ihop de diagnostiska instrumenten tillsammans med andra utredningsresultat i en 
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konsensusdiagnos. De har utvecklats ett stort antal metoder när det kommer till behandling och 

insatser. ”Majoriteten av behandlingsmodeller handlar om pedagogiska insatser inklusive 

beteendeterapi med inriktning på basala färdigheter i socialt samspel och kommunikation…”(SBU 

2013). I dagsläget finns det ingen läkemedelsbehandling som är inriktade mot AST. SBU har även 

gjort en systematisk genomgång av litteraturer som handlar om allvarliga beteendestörningar såsom 

självdestruktiva beteenden samt aggressivitet hos personer med AST. 

2.4 Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen har gjort flera kunskapssammanfattningar om barn som riskerar eller har utvecklat 

psykisk ohälsa. En av de kunskapssammanfattningarna är Barn som utmanar, Barn med ADHD och 

andra beteendeproblem (2010). Denna kunskapssammanfattning är framtaget för personal på 

förskolor och skolor där man vill att barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt hjälp och stöd så 

tidigt som möjligt. Det finns barn som väcker ilska, besvikelse och irritation hos personer som finns i 

deras närhet. Deras beteende är inte enbart ett problem som bara visar sig för omgivningen utan dessa 

barn utgör ett problem för sig själva och sin egen framtid. Dessa barn har ett stort behov av de vuxna 

som finns i deras liv även fast dessa vuxna många gånger blir utmanade av barnet. Barnet är beroende 

av de vuxnas förståelse och hjälp då dem många gånger stör och förstör för andra men de förstör även 

för sig själva då de ofta misslyckas med skolarbeten, möts ofta av vuxna som blir besvikna på dem 

samt att de har svårt genom deras beteende att få ömsesidiga kamratrelationer. Det är viktigt att de 

vuxna i barnens omgivning ser sin roll då barnets utveckling och framtid hänger på dem.  

 ADHD kan medföra en uppförandestörning som ger uttryck genom beteenden och sociala 

handlingar som strider mot samhällets regler och normer. Detta beteende kan även uttrycka sig genom 

stölder, skolk, aggressioner och fysiskt våld. Barn och ungdomar som påvisar dessa 

beteendestörningar i tonåren har större risk att hamna i kriminalitet (Socialstyrelsen, 2010, s. 26). 

En annan kunskapssammanfattning som socialstyrelsen har gjort är Barn som tänker annorlunda, 

barn med autism, asperger syndrom och andra autismspektrumtillstånd (2010). I denna 

kunskapssammanfattning tar man upp bland annat behoven och skyddsfaktorer som barn med AST-

diagnos behöver. Dem förklarar att de viktigaste skyddsfaktorer för personer med AST-diagnos 

oberoende på ålder eller utvecklingsnivå är att alla insatser ska byggas på en särskild kunskap som ska 

yttra sig på personen i fråga. Man ska utgå från personens grundläggande svårigheter med språklig och 

social kommunikation samt deras sinnesintryck för att kunna ge den behandling och habilitering som 

de är i behov av.  De tar även upp vikten av samverkan mellan olika verksamheter för att kunna få en 

helhetssyn på barnet, samt att alla insatser på de olika verksamheterna utgår från samma grundsyn 

(a.a., s.42). 

 I Socialstyrelsens handbok (2006) Barn och unga i socialtjänsten, utreda, planera och följa upp 

beslutande insatser skriver man om de olika lagstiftningarna, JO-uttalanden, förarbeten, 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Socialtjänsten ska alltid arbeta förebyggande och 
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uppsökande där man även alltid skall erbjuda stöd och rådgivning. Om man misstänker att ett barn far 

illa har socialnämnden ett ansvar att utreda barn och ungas situation enligt kap 11 1 § 1 st SoL 

(2001:453). Inom socialtjänsten ska det finnas ett utrymme för att kunna genomföra de mer 

tidskrävande och komplicerade utredningar och att varje kommun ska utföra sina uppgifter på ett 

tillfredsställande sätt (Socialstyrelsen, s. 26).  

En utredning till skydd eller stöd för ett barn bör ha en klar inriktning på barnets situation, hans eller 

hennes behov och hur dessa tillgodoses. Av utredningen bör det framgå vilka eventuella insatser från 

socialtjänsten som barnet är i behov av. (Socialnämnden, s. 61) 

 

Socialstyrelsen har utarbetat ett system som skall användas för att kunna få fram vad barnet och 

ungdomen har för behov samt kunna följa upp den unges situation. Detta system kallas för Barnets 

behov i centrum (BBIC).  

2.5 Hejlskov Elvén 

Psykologen Hejlskov Elvén arbetar bland annat med utåtagerande- och självskadebeteenden, 

kriminella ungdomar och vuxna samt att han har gjort autismutredningar åt danska staten, arbetar nu 

även i Sverige. Hejlskov Elvén (2010) beskriver i flera olika artiklar problematiken med placering av 

personer med autism- och Asperger symptom. På Autismforums hemsida skriver han bland annat om 

den nya rättspraxisen som antogs 2010 där två ärenden avgjordes i Regeringsrätten där man ansåg att 

man inte kunde tillämpa ett LVU. Detta på grund av att tvångsverktygen som tillämpas inom LVU inte 

lämpar sig för personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  

När institutionsplacering tillämpas rekommenderas att personalen har specifik kunskap inom 

autism. Han menar på att LVU används istället för straff och då är inte placering för en person med 

AST-diagnos lämplig för att vid en funktionsnedsättning rår man inte för sitt beteende och bör då inte 

straffas (www.autismforum.se) 

2.6 Lindahl 

Lindahl (2012) skriver i sitt examensarbete om Tvångsvård enligt 3 § LVU – särskilt om socialt 

nedbrytande beteende där hon förklarar hur det ser ut för barn och ungdomar utifrån deras AST-

diagnos. Hon förklarar i sitt examensarbete även hur lagen 3 § LVU fungerar och hur den nya 

rättspraxisen som kom ut 2010 har yttrat sig om barn och ungdomar som har ett neuropsykiatriskt 

funktionshinder inte ska betraktas i ett avseende för socialt nedbrytande beteende. Lindahl skriver 

även om hur socialnämndsordföranden inte ens kände till den nya praxisen som kom ut. Detta innebar 

att socialtjänsten fortsatte att placera ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder enligt LVU. 

Hon skriver även om hur behovet av att en lagändring bör införas för att kunna hjälpa och förhindra 

problem på bästa sätt i framtiden.  
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2.7 Elfstrand & Johannesson 

Elfstrand & Johannesson (2011) skriver i sin uppsats Diagnoser och LVU, hur fan ska vi göra? om 

problematiken som finns mellan de olika organisationerna som har ett stort ansvar gällande 

placeringar av ungdomar med neuropsykiatrisk funktionhinder. Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) är 

en specialistverksamhet som har ansvar över barn och ungdomar med psykiska svårigheter.  Det är 

även BUP som utreder och ställer diagnoser hos barn och ungdomar. Socialtjänsten har ett 

övergripande ansvar över att alla barn och ungdomar växer upp under trygga förhållanden men även 

att dem får de stöd och vård som de behöver.  Vidare skriver de i sin uppsats om diagnoser så som 

autism, asperger och ADHD. De skriver om hur just barn med autism har en avsaknad av de sociala 

färdigheterna och hur de kan ha svårt med att kunna kommunicera med andra. 

2.8 Sundgren 

Sundgren (2012) skriver i sin uppsats Annat socialt nedbrytande beteende och psykiatriska 

funktionsnedsättningar, - en analys av LVU-domar om den nya rättspraxisen som kom ut 2010. I sin 

uppsats försöker Sundgren att analysera och belysa de LVU-domar som finns. Vidare beskriver han 

om de psykiatriska diagnoserna som är högst aktuella i de domar som regeringsrätten har haft. Även 

Sundgren går in och förklarar dem olika psykiatriska funktionsnedsättningarna så som ADHD och 

autismspektrumstörning. Han förklarar autismspektrumstörning utifrån deras svårigheter av social 

förmåga och brist på kommunikation (språket) och hur begränsade dessa barn är med intressen medan 

de utmärker sig på ritualer och fixa idéer. 

2.9 Mattsson 

Mattsson (2002) beskriver bland annat i sin akademiska avhandling Barnet och rättsprocessen att 3 § 

LVU behandlas  

om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas eller genom missbruk av 

beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende 

 

Paragrafen skall skydda den unges hälsa eller utveckling genom samhällets åtgärder. Vårdbehovet 

skall tillfredsställas genom socialtjänsten för den unges bästa och inte för att skydda samhället mot den 

unge. 1990 ändrades begreppet socialt nedbrytande beteende från något annat därmed jämförbart 

beteende. Detta för att det skulle bli lättare att precisera situationer där tvångsingripande verkställs. 

Uttrycket diskuteras fortfarande bland annat i RÅ 2000 ref. 33 som handlar om en 15 årig pojke som 

var utåtagerande och aggressiv mot sin familj men även andra personer i hans närhet. Pojken är 

impulsdriven och har svårt att kontrollera de starka känslorna som framkommer. Pojken själv medgav 

att han var i behov av vård, vilken sorts vård han behövde visste han inte då han inte hade utretts. 

Pojken behövde genomgå en utredning för att se om han hade neuropsykiatrisk störning. 

Regeringsrätten kunde där inte klart se vad som är socialt nedbrytande beteende i pojkens uppförande. 

Eftersom lagen skall skydda den unge mot sig själv och inte mot samhället kunde det i detta rättsfall 
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inte konstateras att så var fallet. Konsekvenserna för vad samhällsskyddet eventuellt kunde ge kunde i 

detta fall inte grunda ett beslut om tvångsvård. Vid ett vårdbehov talades det tidigare om allvarlig fara 

men som ändrades till påtaglig risk. Detta innebar vissa förändringar av att den unges behov av hjälp 

och rätten till självbestämmande, genom att ett tidigt ingripande kan ske för att bryta en destruktiv 

utveckling. Om insatserna sker i ett tidigt skede förebyggs återkommande och långtgående 

myndighetsåtgärder (Mattsson, 2002, s. 76-79). 

Rättsäkerheten är av betydande roll vid utredningar. Socialnämndens utredningar är begränsade av 

sakfrågorna i målet och inte rättsfrågorna. Rättsfrågorna tolkar lagen men de kan skilja sig åt vid 

enskilda fall. Ibland behövs ingen tolkning alls utan kan tillämpas direkt men ibland behövs en 

normanalys innan beslut. Det är parterna i målet som får komma med förslag på en lösning men det är 

domstolen som avgör. Viktigt här är att socialnämnden tar fram all fakta och att alla berörda får 

komma till tals (a.a., s. 258-259). Vid ansökan om tvångsvård upprättas en vårdplan av socialnämnden 

som parterna i målet skall samtycka till och detta är högst väsentligt ur en rättsäkerhetssynpunkt (a.a., 

s. 263). 

2.10 Almer & Sneum 

Almer & Sneum (2012) skriver i sin bok ADHD hos barn och vuxna om bland annat behandling för 

barn med ADHD. Dem förklarar vikten av konflikthantering, kommunikationsmetoder samt tydliga 

konsekvens och belöningssystem för att man ska kunna modifiera det problematiska beteendet. Men 

det är av lika stor vikt att föräldrar och lärare som arbetar med barn och ungdomen får rätt information 

och verktyg för att kunna hjälpa barnet och ungdomen.  Får inte föräldrar och lärare de verktygen finns 

det risk för att de utvecklar en så kallad copingstrategi och ett reaktionsmönster när de försöker 

hantera barnets problematiska beteende. Enligt flertal experter kan detta resultera i att svårigheterna 

som man förknippar till ADHD förvärras. 

2.11 Hydén 

Hydén (2011) skriver i sin bok Rättsregler, en introduktion till juridiken att rättspraxis har stor 

betydelse för tillämpning och tolkning hos rättstillämpande myndigheter och domstolar. Genom nya 

rättspraxis uppkommer ”vägledande tolkningsavgörande för framtiden”. Det är bindande för högre 

och lägre domstolar att följa dessa prejudikat och det är ett tjänstefel om så inte är fallet. Viktigt då är 

att fastställa att det rör samma fråga som i det pågående rättsfallet. Tolkningen av rättspraxis är svårt 

då domstolarnas motivering ofta är kortfattade. De högsta instanserna publicerar avgöranden i så 

kallade rättsfallssamlingar för att underlätta tillämpningen (a.a., s. 159). Hydén beskriver vidare att 

dessa databaser är av största vikt för att öka tillgången till rättsinformationen. Det finns ett behov av 

att anpassa rätt databaser för mer komplex och specialiserad rättsinformation för olika syften (a.a., s. 

160-161). 
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3. Metod och teknik 

3.1 Förförståelse 

Thurén (2004) skriver att förförståelse är ett betydelsefullt begrepp inom den hermeneutiska 

tolkningsläran. Med förförståelse menas att det vi tar in genom våra sinnesintryck och våra tolkningar, 

är det som vi har med oss in i arbetet. Men detta innebär inte att vi enbart tolkar verkligheten genom 

våra sinnen, utan att vi genom våra erfarenheter, olika upplevelser och minnen tolkar olika situationer 

annorlunda (a.a., s. 58-60).  

 Vårt val av uppsatsämne grundades till stor del i vår förförståelse. En av oss författare har under 

vår praktikperiod praktiserat på en SIS institution.  Under tidsperioden som en av oss befann sig på 

SIS institutionen framkom det att majoriteten av ungdomarna som befann sig där hade någon typ av 

diagnos, vilket ledde fram till vår forskningsfråga. Från upplevelser och reella fall utifrån praktiken är 

vår förförståelse av vikt då åsikter och uppfattningar som vi redan har ska kunna bli till en förståelse 

av det som kommer ut ur materialet, som vi sedan ska kunna redogöra för. 

3.2 Den vetenskapliga metoden 

För att besvara frågeställningarna i studien kommer en rättsdogmatisk metod och en litteraturstudie 

genom en kvalitativ ansats att användas. I en kvalitativ forskning används empirin som en del för att 

kunna besvara frågan och i denna studie tillförskaffas denna genom förvaltningsrättsdomar av LVU 

ärenden, litteratur och tidigare forskning.  

I vårt kvalitativa arbetssätt har vi utgått från synsättet i Grounded theory. Där är kodningen av 

materialet en av de viktigaste processerna som är av vikt för teorin och personerna som skall studeras. 

Kodningen i processen startar i samband med datainsamlingen (Bryman, 2011, s. 514). I denna studie 

är inriktningen av en selektiv kodning vilket innebär att ”man väljer ut en kärnkategori och 

systematiskt relaterar den till andra kategorier”. Man följer den röda tråden som utgör begränsningen 

för redogörelsen. När teoretisk mättnad är uppnådd vilket i denna studie sker när genomgången av 

domarna i Stockholms län är klar och inget nytt i litteraturen tillkommer, då kan resultatet utläsas 

genom kategorier. Dessa kategorier blir då en kärnkategori som höjer abstraktionsnivån och som 

materialet kretsar kring. Hypoteser ställs mot lagrummet genom uttalande från bland annat forskare, 

psykologer och annan inom området berörda aktörer för att upptäcka ett samband mellan begreppen. 

Rörelsen mellan de olika stegen generar fram till ett resultat och studiens teori och analys. 

3.3 Rättsdogmatisk metod 

Den rättdogmatiska metoden undersöker och tolkar den gällande rätten genom de rättsregler som finns 

i samhället (Larsson, Lilja, Mannheimer, 2011, s. 130). För att kunna konstatera hur de olika 

författningstexterna skall tolkas och omsättas i praktiken används olika sorters textmaterial för att 

kunna studera och beakta rättsnormerna. Detta gör man med hjälp av analys och tolkning från olika 
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rättskällor. Rättsdogmatiken utgår från ett domarperspektiv och systematiserar och tolkar rättsnormer 

(Hollander, Borgström, 2012, s. 20-22). I denna undersökning kommer studier att ske i form av lagtext 

och förvaltningsrättsdomar i LVU ärenden, som ger material för en senare analys. Vid undersökningar 

av lagtext och författningar är det av största vikt att metodvalet genomförs inom den 

rättsvetenskapliga forskningen.  

Denna metod påminner i vissa fall om en kvalitativ textanalys och eftersom studien även kommer 

att baseras på litteratur och tidigare forskning kommer en litteraturstudie att användas.  

3.4 Litteraturstudie/Textanalys 

En litteraturstudie är ett strukturerat sätt att arbeta inom ett visst område. Enligt Friberg (2006) bygger 

den på ett systematiskt val av texter, artiklar och tidigare forskning inom ett visst verksamhetsområde. 

Litteraturen kvalitetsgranskas och analyseras för att kunna ge en översikt av forskningsområdet. 

Analysen i en litteraturstudie skiljer sig från till exempel intervjuer då översikten blir mer strukturerad 

eftersom den utgår från redan publicerat material såsom tidigare forskning och artiklar. För att minska 

subjektivitet och selektivt urval är det av största vikt att hålla ett kritiskt förhållningssätt till både den 

egna studien och vid läsning av litteratur (a.a., s. 116). 

 När en litteraturstudie används är det av största vikt att vara specifik i tillvägagångssättet då det är 

avgörande för slutprodukten. Det finns mycket material att välja mellan som oftast är starkt 

kontextbundet, så det gäller att hitta det som är relevant för studien (a.a., s. 100).  

Den kvalitativa innehållsanalysen tolkar texter genom en förståelse för vad texten säger. Denna 

inriktning lämpar sig då det eftersöks ett mönster i ett material och används ofta inom 

samhällsvetenskapen. Innehållsanalysen kan med fördel kompletteras med andra typer av analyser. 

Vidare i arbetet noteras det som är av vikt i materialet. Vanligt då är att det används ett så kallat 

kodschema, detta för att upptäcka frekvensen av vissa ord, teman eller argument. I denna studie 

används fyra olika kategorier likt ett kodschema. Som en bra inledning bör texten gås igenom i sin 

helhet flera gånger. Detta för att se om några nya kategorier uppkommer för det sociala sammanhanget 

och om bedömningen blir tillräckligt välutvecklad.  Om bedömningen visar sig bli svag skall detta 

bortses då det kan påverka resultatet. Om det är fler som utför kodningen är det av största vikt att 

kontrollera att bedömningen blir densamma för att reproducerbarheten i studien skall vara möjligt för 

en annan forskare. Vetenskaplig intersubjektivitet och kumulativitet grundar sig i att forskaren skall 

förhålla sig objektivt och ”med en empiriskt präglad vetenskapssyn”. När materialet är färdigbearbetat 

genomförs och sammanställs resultatet. Detta görs genom att sammanställa det mest frekventa i 

kodningsmaterialet för att vidare dra slutsatser till en analys (Bergström & Boréus, 2012, s. 54-58). 

3.5 Urval 

I studien har vi utgått ifrån ett bekvämlighetsurval då vi undersökte de LVU domar som fanns 

tillgängliga under 2013. Bekvämlighetsurval innebär att man använder sig av den information som för 
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tillfället finns tillgängliga för forskaren (Bryman, 2011, s. 194).  I förarbetet fick vi ta del av 650 

stycken LVU domar som har tagits beslut om inom Stockholms län. För att vi skulle kunna besvara 

våra frågeställningar valde vi att begränsa vårt urval till 3 § LVU samt att se vilka av dessa domar där 

barn och ungdomar har en AST- och ADHD diagnos. Genom detta urval kunde vi begränsa domarna 

från 650 stycken till 15 stycken som vi kunde utgå efter.  

 Sökmotorer som vi har använt oss av är bland annat; Google, Libris, DiVA och SOCINDEX. 

Sökord som vi har använt oss av är exempelvis; LVU, LPT, tvångsvård, LVU vid AST, tvångsvård och 

AST, RÅ, Behandling, Rättspraxis.  

Sökord på Google:  

LVU vid AST: 690 000 träffar. Utifrån dessa träffar sökte vi bland de 20 första. Det som relevant för 

studien var:  

 debatt.svt.se/2013/02/10/glapp-i-vardlagen-lamnar-utsatta-ungdomar-hjalplosa/ 

Gränslandet mellan LVU och LPT: 415 träffar. Likaså här sökte vi bland de 20 första.* 

 Cirkulär 13:44 - Sveriges kommuner och Landsting.  

 Regeringsrätten 8480-08 pdf. 

Rättspraxis 2010 ref 24: 91 100 000 träffar. Söktes endast på de 20 första träffarna. 

 https://lagen.nu/dom/ra/2010:24 

 Tvångsvård enligt 3 § LVU – särskilt om socialt nedbrytande beteende 

Sökord på DiVA 

LVU: 62 träffar. 

 Tvångsvård enligt 3 § LVU – särskilt om socialt nedbrytande beteende 

 Tvångsvård av unga – En studie av gränsdragningen mellan LVU och LPT 

 Diagnoser och LVU! Vad fan ska vi göra? – Hur fältet ser på ansvarsfrågan i problemet som 

uppstår. 

Autismspektrumstörning: 17 800 träffar. Söktes bland dem första 20 träffarna 

 http://www.autism.se/content1.asp?nodeid=19410 

3.6 Databearbetning 

Med utgångspunkt från vårt syfte och våra tre frågeställningar har vi valt fyra tematiseringar utifrån 

empirin som vi kommer att arbeta vidare med i analysen. Det är vårdbehov och placeringar, Socialt 

nedbrytande beteende 3§ LVU, AST och ADHD. Dessa teman anser vi kommer att besvara våra 

frågeställningar som påverkande faktorer i vår studie. Efter att vi gjort en noggrann genomgång av 

https://lagen.nu/dom/ra/2010:24
http://www.autism.se/content1.asp?nodeid=19410
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domarna delade vi upp arbetet i dessa olika teman för att tydliggöra och klargöra samt att 

sammankoppla resultatet av domarna, tidigare forskning och litteraturen. Utifrån vårt material har vi 

valt att se efter så många repetitioner som möjligt ur dessa teman/kodningar (Bergström & Boréus, 

2012, s. 54). Därefter har vi sammanställt och analyserat svaren. 

3.7 Validitet 

Validitet innebär att slutsatser som framkommit i studien ska bedömas för att se om undersökningen 

håller eller inte. Det konstaterar huruvida studien har undersökt det som man har påstått sig att 

undersöka (Bryman 2008, s. 50). Enligt Thyrén (2007, s. 26) så innebär en hög validitet att man 

undersöker det man verkligen vill undersöka och ingenting annat.  

 För att vår studie ska nå en hög validitet har vi valt att utgå från domar och litteratur som styrker 

vår undersökning. För att kunna nå en hög validitet har vi även utgått efter olika teman som vi har valt 

för att kunna täcka alla aspekter i vår studie. Detta gjorde vi utifrån de domar och litteratur som vi har 

läst men även tidigare forskningar och avhandlingar.  

3.8 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet används vanligtvis i kvantitativa studier, men kan även användas i kvalitativa 

studier (Bryman, 2008, s. 43). Reliabilitet innebär huruvida resultatet i studien skall kunna 

reproduceras och bli detsamma när studien undersöks på nytt samt om forskningsinnehållet håller över 

tid och är tillförlitligt (a.a., s. 49). Studien skall ha samlat in materialet på ett rätt, systematisk och 

tillförlitligt sätt då studien skall kunna upprepas av en annan forskare och komma fram till samma 

resultat.  

 För att höja reliabiliteten i vår studie har vi använt oss av fyra olika tematiseringar i vårt material 

utifrån domar från förvaltningsrätten, litteratur, tidigare forskningar och avhandlingar. Detta för att 

resultatet av studien ska vara reproducerbart.  

3.9 Generaliserbarhet 

Generalisering innebär att studien är tillförlitlig samt att den kan säga något om det området som man 

har undersökt och att den kan generaliseras till andra fall än de studerade. (Bryman, 2008). Man ska 

kunna tillsammans med den nya kunskapen förutspå de verkliga konsekvenserna eller skeenden som 

finns (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 282). Studien har baserats på 15 stycken LVU domar inom 

Stockholms län där ungdomen antingen har en ADHD- eller AST-diagnos. Materialet har baserats på 

tidigare forskning och avhandlingar som gjorts samt litteratur som har riktat sig mot AST och ADHD 

diagnoser. Vi har även använt oss av litteratur med riktlinjer och lagar som stärker 

generaliserbarhetsspråket. Då undersökningen har gjorts inom Stockholms län så går det inte att 

generalisera över hela landet.  Då lagar och riktlinjerna berör alla som arbetar inom socialtjänsten, 

socialnämnden men även förvaltningsrätten förstärker även detta generaliserbarheten. Dock bör en 
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större studie göras med hela Sverige i fokus för att man ska kunna säkerställa generaliserbarheten. 

Denna studie kan komma att generaliseras till likvärdiga studier då implementering av ny rättspraxis 

fortfarande är svår. Denna studie visar starka tendenser på hur en svårt det kan vara att implementera 

en ny rättspraxis.  

3.10 Etik 

Forskare som utför en vetenskaplig undersökning skall inför varje undersökning bedöma värdet av de 

förväntade kunskapers bidrag och se över de möjliga riskerna som kan komma i form av negativa 

konsekvenser för de berörda deltagarna/uppgiftslämnare. Detta är något som man ska beakta både 

kortsiktigt såväl som långsiktigt (Vetenskapsrådet, 2011). Då det alltid medför en risk när man 

inkluderar individer i sin forskning så finns det en mängd olika regler och föreskrifter för hur en 

forskning skall styras. Det etiska ansvaret hos forskaren ligger i grund för all forskningsetik och dess 

material som används skall vara etiskt beprövad (Codex, 2010). 

 Det finns bestämmelser om etikprövning av forskning när det rör sig om människor enligt lag 

2003:460 1 §. Högskolestudier som ligger på grundnivå räknas inte som en forskning som kräver 

etikprövning enligt lag 2003:460 2 §.  Med hänsyn till lagen samt God forskningsed (Vetenskapsrådet, 

2011) har allt vårt material som används i denna litteraturstudie beprövats etiskt för att kunna stärka 

studiens etiska övervägande. Då vi kommer att studera domar, litteratur, avhandlingar och andra 

uppsatser kommer vi att i största möjliga mån att vara rättvisa i vår bedömning av andras forskning 

samt inte lägga våra egna värderingar i studien utan endast utgå från de resultat som uppkommer. I 

samband med en litteraturstudie är det av största vikt att man gör etiska överväganden vid presentation 

av resultatet och vid urvalen. Detta på grund av att man ska välja studier som har fått tillstånd från en 

etisk kommitté där man noggrant har genomfört etiska överväganden (Forsberg & Wengström, 2003).  

I vår studie kommer vi att redovisa alla de olika domar, avhandlingar och uppsatser med hänsyn av de 

nämnda etiska aspekterna. Vi kommer även att ta hänsyn till de etiska riktlinjerna genom att skriva 

könsneutrala hen och ändra namnen till bokstavsförkortningar på de berörda personerna som 

uppkommer i studien för att kunna bibehålla anonymiteten.  

3.11 Material 

Då vi studerar domar, lagtext och allmänna råd från socialstyrelsen är tillförlitligheten i studien relativt 

hög. En dom är en offentlig handling så tillgången till material är rikligt. Att studera domar är mer 

tidseffektivt och ger en större bredd och objektivare syn från samhället, till skillnad mot intervjuer 

som är mer tidskrävande och där urvalet blir snävare och mer subjektivt. Intervjumaterial ger inte 

denna studie den tillförlitlighet som eftersträvas. Det här kan även ses som en svaghet i studien då 

varje dom utgår ifrån socialsekreterarens bedömning och vi inte kommer i kontakt med denne 

personligen. Vidare kommer material att eftersökas via tidigare forskning, uppsatser, artiklar och 

litteratur. Det här materialet kommer att införskaffas via internet- och biblioteksökning.  
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Utifrån domarna om 3 § LVU kommer vi vidare att titta på vart barnen och ungdomarna placeras. För 

att kunna undersöka om lagen efterföljs efter att den nya rättspraxisen trädde laga kraft 2010, kommer 

vi att studera domar efter lagändringen. I materialet kommer vi även att undersöka vilka alternativa 

vårdformer som erbjuds till barn och ungdomar med AST-och ADHD diagnos som har fått ett § 3 

LVU. För att undersöka detta kommer vi att söka efter material i litteratur.  
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4. Teori 

4.1 Organisationsteori 

Eftersom det är socialtjänsten som lägger fram besluten om LVU har vi valt att använda oss av 

organisationsteori för att förstå och tolka systemet. Organisationsteorin är ett brett begrepp definitioner 

som varierar utifrån studieområdet. Flaa, Hofoss, Holmer-Hoven, Medhus och Rönning (2011) 

definierar i sin bok, en organisation är ett medvetet, stabilt och målinriktat samarbete mellan 

människor. Tidigare löstes problem av familjen men i och med industrisamhällets framväxt har en 

organiserad samverkan skapats. Organisationsteorin utvecklas med nya kunskaper, processer, nya 

lösningar och bidrar till att förbättra organisationer genom samarbete till att bli mer human, 

demokratisk, produktiv och rationell (a.a., s. 9-11). 

4.1.2 Nyinstitutionell organisationsteori  

Inom den nyinstitutionella teorin är det vanligt att se till kontexten mellan en organisatoriskt- och 

samhällelig förändring. Regleringen mellan handlingsutrymmet och tolkningsutrymmet diskuteras 

inom rättssociologin som till exempel flexibel och öppen ramlagstiftning och traditionell juridisk 

detaljlagstiftning (Linde & Svensson, 2013, s. 131). Det rättssociologiska perspektivet inom den 

nyinstitutionella teorin fokuserar på de olika skillnaderna mellan de rättsliga regleringarna och 

beslutslogikerna då vissa organisationer främst styrs av ramlagar och andra mer av lagstiftning. Detta 

innebär att förutsättningarna ser olika ut när de går in i samverkan och då de bygger på olika 

beslutslogiker. Handlings och tolkningsutrymmet blir då olika stort inom de olika regleringarna. 

Utifrån det rättssociologiska perspektivet är det alltså högst väsentligt att se till att en rättslig reglering 

går igenom sociala kontextberoende tolkningsprocesser (a.a., s. 132-133). Denna teoris användbarhet 

är framgångsrik för att skapa förståelse inom organisationers förändringsprocess genom att det skapar 

en förståelse för organisationers beslut utifrån beteenden (a.a., s. 145).  

 Grape (2006) refererar till Danemark och Kullberg (1999) som har utvärderat och summerat ett 

samverkansprojekt inom de ”sociala och hälso- och sjukvårdsrelaterade” områden. Sammanfattningen 

visar på att samverkan underlättas bland annat genom att ha gemensamma mål, politisk ledning, klart 

angivna funktionsgränser och samarbete. Det som visar på försvårande effekter är bland annat olika 

kunskapstraditioner, skilda etiska regler, ekonomiska intressen, en oklar ansvarsfördelning, skilda 

målsättningar, olika organisatoriska strukturer, dåligt samarbete, hög personalomsättning och 

arbetsbelastning (a.a., s. 50). För att en samverkan mellan de olika organisatoriska aktörerna ska 

komma till stånd krävs det att interaktionen ska vara vertikal eller horisontell. Fungerar inte dessa två 

sidor av interaktionsprocess, fungerar inte heller samverkan ordentligt. Den horisontella interaktionen 

innebär att sambanden inom organisationen bygger på ett rangsystem där aktörerna befinner sig på 

liknande beslutsnivåer och den vertikala interaktionen bygger på ett rangsystem där aktörerna har 

olika beslutsnivåer, ett mer hierarkiskt system. Fungerar inte dessa system så fungerar inte samverkan 
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ordentligt heller. Domänkonsensus eller domänkonflikt är två dimensioner av samverkan som knyts 

samman. Den första dimensionen består av det organisatoriska sammanhanget för samverkan, och den 

andra består av skildringen med användning av nyinstitutionella begrepp (Grape, 2006, s.55). 

Organisatoriska fält innebär att flera olika organisationer är anpassat efter områden där olika 

organisationer arbetar med liknande verksamheter som till exempel skola och socialtjänst. Inom de 

organisatoriska fälten finns det olika logiker såsom kulturella, materiella eller symboliska 

förutsättningar som styr beslut och handlande. Socialtjänsten kan ses ha andra målsättningar än till 

exempel skola då de har en annan institutionell logik som skiljer sig åt mot andra aktörer. De olika 

organisationsföreträdarnas samarbete och logiker ser då olika ut då de arbetar utifrån skilda 

målsättningar, önskemål, regelverk och förutsättningar (a.a., s. 51-53). 

 Om aktörerna inom de olika verksamhetsområdena har olika domänspråk uppstår en 

domänkonflikt, men om de kommer överens om vilka som gör vad inom verksamheten kallas det för 

domänkonsensus (Grape, 2006, s. 51, s. 55). Inom olika verksamhetsområden finns det ramar som är 

en standard för vad verksamheterna bör, kan eller inte kan göra. Detta kan komma att ifrågasättas av 

andra inom ett verksamhetsområde. Regler förändras och utvecklas över tid och kan se olika ut 

beroende på samhälle och de olika organisationerna. Varje organisation har sin egen sanning och logik 

inom ett visst institutionellt sammanhang och kan därför ha krav utefter det (a.a., s. 51). 

 För att kunna förklara när olika organisationer har för avsikt att samarbeta med varandra men drivs 

av olika institutionella logiker används begreppet verksamhetsdomän. Verksamhetsdomän sätter 

aktivitetsområdet som aktörerna vill samarbeta om i fokus. ”… en organisatorisk domän kännetecknas 

av de mål en viss organisation arbetar för att uppnå och de funktioner som inrättas för att 

implementera dessa mål” (Grape, 2006, s. 54).  Om aktörerna inom de olika verksamhetsområdena har 

skilda domänanspråk inom de legitima företrädare, skapas då en så kallad domänkonflikt mellan 

aktörerna.  Däremot om de olika aktörerna kommer överens om vilka som gör vad inom dess olika 

verksamheter så kallas detta för domänkonsensus (a.a., s. 55).   

 Samverkan mellan de olika verksamheterna kan även innebära att mer resurser krävs än vanligt, 

men när det kommer till klienter som exempelvis har varit aktuella under längre tidsperioder i flera 

system, så har de integrerade samverkan mer fördelar en något annat. Fördelarna med en sådan 

samverkan skulle vara att samverkansprojektet oftast har mindre antal ärende och mer tid för varje 

ärende. Detta gör att handläggarna kan arbeta mer intensivt med de olika ärenden som de får in 

(Grape, 2006, s. 58). 

 För att en ömsesidig påverkan skall fungera mellan olika aktörer i en större helhet krävs faktorer så 

som ”en ömsesidig medvetenhet om det givna problemet”, ”samsyn om målen” och ”ett ömsesidigt 

beroende” (Grape, 2006, s. 59). Att ha en gemensam samsyn om de givna problemen innebär inte att 

interaktionen är hög, men däremot är det en förutsättning att detta skall fungera vid samarbetets 

startpunkt för att samverkan överhuvudtaget skall fungera (a.a., s. 59). För att skapa en samsyn om 

mål och medel och för att integration skall uppnås inom organisationen, är det viktigt att chefer och 
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politiker ser till att rätt information och kunskap framkommer och används i olika situationer. Det här 

gynnar även samordningen av integrationsprocessen i arbetet med klienten för att medvetandegöra 

vilka problem de skall arbeta med (Grape, 2006, s. 61).  

 Varje myndighet drivs av sin egen logik som staten har uppdelat sedan långt tillbaka då det 

kommer till offentliga organisationer. Socialtjänstens logik är däremot socialrättslig och ger alla 

handläggare ett större handlingsutrymme för att kunna agera när det kommer till privatpersoner men 

även till myndighetspersoner när situationen kräver det. Då alla organisationers uppdrag är olika 

innebär det också att skilda logiker kommer att finnas dem emellan. Detta bidrar till att vid en 

samarbetssituation så kommer de olika organisationerna att ha olika krav och utgångspunkter. Det är 

då viktigt att utarbeta tydliga gränser mellan de olika aktörerna/organisationerna och 

verksamhetsdomäner.  

Det finns ett flertal problem som måste övervinnas i en integrationsprocess för att domänkonsensus 

skall kunna uppnås: en samsyn måste åstadkommas avseende mål, medel och domänanspråk mellan 

chefer och mellan olika yrkesgrupper och gärna också politiker (Grape, 2006, s. 70). 
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5. Begrepp och behandling 

5.1 Begreppsgenomgång 

I den här delen presenterar vi närmare vad diagnoserna innebär och vilken behandling som är lämplig 

genom BUP´s riktlinjer. Detta för att förtydliga behoven och olika metoder som används vid 

behandling hos barn och ungdomar med AST och ADHD diagnos. 

5.1.1. Autismspektrumstörning (AST) 

Autismspektrumstörning är ett samlingsbegrepp för dem som har ett begränsat tillstånd i utvecklingen 

genom bland annat socialt samspel, ömsesidig kommunikation, repetitiv och stereotypa 

beteendemönster samt begränsade intressen (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2013, s. 

39). AST är en medfödd funktionsnedsättning som många gånger förekommer med andra 

funktionsnedsättningar så som epilepsi, syn och hörselnedsättning (Autism.se). Det är vanligt att 

personer AST-diagnos även har andra avvikelser så som språkstörning, inlärningsproblem, ADHD och 

även Touretts syndrom (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2013, s. 39). Personer med 

AST-diagnos har en dålig förmåga att kunna uppfatta och förstå andra människors tankar och känslor. 

Det är även svårt att kunna samla in en bild av en upplevelse och kunna bearbeta informationens 

kontext i en helhet. Många har även ett annorlunda sätt att reagera på sinnesuttryck, ljud, dofter, ljus 

och beröring kan påverka vardagslivet genom ett påtagligt sätt. Det finns en rad andra begränsningar 

som visar sig vid en AST-diagnos, såsom förmåga till socialt samspel, ömsesidigt kommunikation, 

begränsade intressen och begränsade föreställningsförmåga (Autism.se). De emotionella svårigheterna 

utvisar sig på att exempelvis inte kunna känna empati för personer i sin omgivning. Då Asperger 

tillhör autistiska spektrumet så har de även många liknande symptom som autism. Det som skiljer 

Asperger från autism är språkutvecklingen samt den kognitiva förmågan som är normalt hos barn och 

ungdomar med Asperger (Elfstrand & Johansson, 2011). Då personer med AST-diagnos har begränsad 

utveckling innebär detta att deras beteende ofta inte överensstämmer med deras ålder eller 

färdighetsnivå. Det repetitiva stereotypa beteendet innebär att personer med AST- diagnos inte kan 

delta i aktiviteter där det krävs att man har ett flexibelt kreativt tänkande, de har svårt att utbyta tankar 

med andra människor och har inte heller intresse för andra personer (Wing, 2012, s. 50-51,73 ).  

5.1.2. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder även kallad för ADHD betyder uppmärksamhet och 

hyperaktivitetsproblem. Barn som har diagnosen ADHD har vissa svårigheter som man har 

uppmärksammat. Det finns tre stycken huvudsymptom vid ADHD, dessa tre huvudsymptom är 

uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och överaktivitet. Uppmärksamhetsproblematiken innebär att 

man har mycket svårare att hålla fokus och tappar uppmärksamheten mycket snabbare än andra barn.  

Saker och ting som händer runt barnet gör att barnet tappar koncentrationen och har svårt att återuppta 
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det de höll på med (Socialstyrelsen, 2010, s. 19). De har även svårt med att lyssna på tilltal, svårt att 

organisera aktiviteter samt att de blir lätt distraherade och är glömska (Elfstrand & Johannesson, 2011, 

s. 21). Impulsiviteten hos barn med ADHD gör att de oftast agerar i stunden och har svårt att hålla 

tillbaka sina reaktioner detta gör att de inte hinner tänka på följderna innan de agerar. Det innebär även 

att barn med ADHD utsätter sig själva för mer farliga situationer än barn som inte har den diagnosen 

vilket många gånger leder till olyckor och skador då dem inte tänker före dem agerar och inte ser 

konsekvenserna för deras handlande. Överaktiviteten visar sig på olika sätt beroende på hur gamla 

barnen är. De mindre barnen kan man se som mer överaktiva genom deras lekar, att de rör sig mer än 

andra barn, hur dem springer omkring, klättrar och hoppar (Socialstyrelsen, 2010, s. 20). De har även 

svårt att genomföra vissa lekar samt att de har svårt att vänta på sin tur och avbryter (Elfstrand & 

Johannesson, 2011, s. 21). Medan äldre barn visar det genom exempelvis gunga på stolar och plocka 

med saker. Ungdomars överaktivitet visas inte alls lika tydligt. Många ungdomar känner sig rastlösa 

och otåliga (Socialstyrelsen, 2010, s. 20). 

5.2. Behandling  

5.2.1. BUP´s riktlinjer 

I Riktlinjer till stöd, för bedömning och behandling 2012 (BUP, 2012) får BUP´s personal tydliga 

riktlinjer med syfte att ge säkrare bedömningar och effektiva vårdinsatser som är evidensbaserade, för 

barn och ungdomar med bland annat AST och ADHD (a.a., s. 201).  

 Vid AST-diagnos finns det metoder som begränsar och förhindrar uppkomst av symptom. 

Strukturerade metoder har visat sig fungera bättre än ostrukturerade. Viktigt är dock att se till varje 

individ och att det finns en helhetssyn där hela familjen är involverad. Några exempel på behandling 

som har god effekt är KBT och TEACCH (Treatment and education of autistic and related 

communication-handicapped children) (bygger på en tydlig pedagogik). Viktigt i arbete med barn och 

ungdomar med AST är det är en lugn och strukturerad miljö vilket leder till minskad stress och 

genererar till en bättre inlärning (BUP 2012, s. 218).  

Vid ADHD har metoder som visat sig ha god effekt såsom medicinering, KBT, MST, BSFT (brief 

strategic family therapy) (som riktar sig framförallt mot problem som utagerande beteenden och 

missbruk) och beteendeinriktad intervention. Liksom vid AST behövs det lugna miljöer och 

individuellt anpassad behandling. Behandling och insatserna måste vara utifrån en helhetssyn med 

flera riktlinjer (BUP, s. 175). Eftersom man inte kan bota kärnsymptomen vid AST och ADHD är det 

viktigt att fokusera på att minska symptomen. Det är vanligt att barn och ungdomar med dessa 

diagnoser har en problematisk familjesituation som påverkar deras utveckling negativt. Viktig här är 

då att involvera så många aktörer som möjligt såsom, skola, habilitering och socialtjänst så att de får 

specifik träning för att kunna utvecklas väl och för att få vardagen att fungera (a.a., s. 218).  
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6. Resultat 

För att tolka och analysera utifrån den rättsdogmatiska metoden och den gällande rätten har vi valt att 

göra en genomgång och noggrant sammanfatta rättsdomarna. Vi har samlat domarna under rubriker 

med olika mål nummer med en kort summering för att ge en överblick om rättspraxisen (Rå 2010 ref. 

24) efterföljs. För att vidare underbygga vår slutsats och analys har vi valt ut fyra olika kategorier. 

Dessa kategorier är vårdbehov och placeringar, socialt nedbrytande beteende 3 § LVU, 

Autismspektrumstörning (AST) och ADHD som kommer att presenteras i särskilda rubriker. Under 

dessa rubriker presenterar vi berörda teman utifrån domarna. Utifrån dessa kategorier kommer även 

resultatet av litteraturstudien att presenteras för att kunna belysa vilken behandling dessa barn och 

ungdomar bör få och även se efter vilka placeringsalternativ som finns.  

6.1. Förvaltningsrättens domar 

6.1.1 Mål nummer ett 

Bakgrund och domskäl 

Målet handlar om ett överklagande av Förvaltningsrättens dom att ”N.N. ska beredas vård med stöd 1§ 

andra stycket, 2 och 3 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU”. 

Socialnämndens beslut efter överklagande vid omprövning 13 § LVU, att vårdbehovet skall bestå och 

att hen skall vara placerad på SIS ungdomshem. 

N.N. har överklagat beslutet och yrkar att vården av LVU ska upphöra. Idag är N.N. 18 år gammal 

och har sedan tre år tillbaka haft ett LVU. Från att hen var 13 år gammal har hen varit placerad på 

HVB-hem, familjehem och låsta institutioner. Hen är medveten om att de kriminella handlingarna som 

hen har begått inte har varit bra och är beredd att starta ett nytt liv genom att flytta hem till sin far och 

börja en svetsarutbildning.  

N.N. har en ADHD diagnos som inte har behandlats men som hen själv är villig till behandling och 

medicinering. Hen har uppvisat stora svårigheter som är relaterade till sin ADHD-diagnos, såsom 

”hyperaktivitet, svårigheter att organisera, initiera och planera, även att hen är utåtagerande och 

impulsiv”.  

Bedömning 

Förvaltningsrätten ska nu ta ställning till om vården enligt LVU och om placeringen på SiS 

ungdomshem ska upphöra eller kvarstå. Det konstateras att de tidigare placeringarna och vårdplanen 

inte har fungerat. Förvaltningsrätten finner att de tidigare placeringarna inte tillgodoser N.N.´s behov 

på ett tillfredställande sätt. Då fadern och N.N. har en bra relation idag finner förvaltningsrätten inga 

hinder att vård enligt LVU med placering hos fadern kan ske. Överklagan bifalles.  
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6.1.2 Mål nummer två 

Bakgrund och domskäl 

Målet handlar om O.O. som fått ett omedelbart omhändertagande enlig 6 § LVU av stadsdelsnämnden 

som fastställdes av förvaltningsrätten. Stadsdelsnämnden inkom knappt en månad senare med en 

ansökan om att O.O. skall beredas vård enligt 1, 2 och 3 §§ LVU. O.O. är 15 år och lever med sin 

mamma och två yngre syskon. Deras far avled 2004. Ansökan handlar om att det finns en påtaglig risk 

för att O.O. ´s ”hälsa och utveckling skadas på grund av brister i omsorgen, brottslig verksamhet och 

socialt nedbrytande beteende”. 

O.O. är misstänkt för en rad antal brott och har ett riskfyllt socialt nedbrytande beteende. Tidigare 

insatser från socialtjänsten har varit utan framgång. O.O. har ett riskfyllt beteende genom att vara ute 

sent på kvällarna, umgås med negativa personer, begå kriminella handlingar och har inte en 

fungerande skolgång. O.O. har svårt att läsa personer, har ett gränslöst beteende och har efter en 

utredning fått diagnosen ADHD.  

Bedömning 

O.O.´s mor medger att hon brister i omsorg men att det beror på okunskap om hens ADHD. 

Förvaltningsrätten anser att det finns anledning till vård med stöd av 2 § LVU. Vidare anser 

förvaltningsrätten att utredningen visar att O.O. har ett socialt nedbrytande beteende på grund av hens 

kontakter med kriminella kretsar. Trots moderns samtycke till vårdplan anser förvaltningsrätten att 

frivillig vård inte säkerställs utan bifaller socialnämndens ansökan. 

6.1.3 Mål nummer tre 

Bakgrund och domskäl 

Stadsdelsnämnden har ansökt om att P.P. ska beredas vård med stöd av 1-3 §§ LVU. Som grund till 

ansökan ligger brister i omsorgen och ett socialt nedbrytande beteende. 

P.P. är 15 år och bor med sin mor och fyra syskon. Fadern avled 2008. Sedan några år tillbaka har 

hen isolerat sig allt mer på sitt rum och spelar data spel. Hen har inte varit ute på nästan ett år. 

Utredningen visar att P.P. aldrig ser dagsljus, äter ensidig kost och har slutat sköta sin hygien. P.P. har 

diagnosen ADHD och autismspektrumstörning och tvångssyndrom. Hen är berättigad till stöd om stöd 

och service för funktionshindrade (LSS) men har ingen kontakt med något behandlingshem, då dem 

anser att de inte har rätt kompetens för att hjälpa henom. 

Nämnden anser att efter vad som beskrivits, att modern brister i omsorg. Hon gör så gott hon kan 

men hon lyckas inte ge hen den gränssättning och vägledning P.P. behöver. Modern bestrider att det 

föreligger brister i omsorgen enligt 2 § LVU utan hon gör så gott hon kan.  

Bedömning 
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P.P. har ett omfattande behov av stöd som modern inte hanterar på egen hand. Eftersom modern har 

försökt få hjälp genom LSS, BUP och socialtjänst så framgår det att hon är samarbetsvillig och 

insiktsfull. Därför avslår förvaltningsrätten vård enligt 2 § LVU. De påvisar att ett beteende som är ett 

symptom på ett psykiskt funktionshinder inte kan hänföras till ett socialt nedbrytande beteende (jfr RÅ 

2010 ref. 24). I utredningen framkommer en problematik som rätten anser vara vanligt förekommande 

bland tonåringar med liknande diagnoser. Eftersom P.P. har stora svårigheter med sitt dataspelande 

som resulterar i att hen inte går till skolan och går inte ut överhuvudtaget. Förvaltningsrätten menar att 

dataspelsberoende är ett socialt nedbrytande beteende men som nödvändigtvis inte måste bero på hens 

diagnoser. De anser därför att P.P. har ett vårdbehov eftersom hen påvisar ett socialt nedbrytande 

beteende som avses i 3 § LVU. Nämndens ansökan bifalles. 

6.1.4 Mål nummer fyra 

Bakgrund och domskäl 

Socialnämnden har ansökt om att Q.Q. skall beredas vård med stöd av 1 och 3 §§ LVU. 

Målet handlar om Q.Q. som är 14 år och bor tillsammans med sin mor, styvpappa och hens två 

halvbröder. Q.Q. har diagnosen ADHD och har problem med vredesutbrott. Hen har beteendeproblem 

och det finns konflikter i familjen. Familjen har haft öppenvårdsinsatser i form av intensiv familje- 

och ungdomsbehandling. Q.Q. har ändå utvecklat ett riskbeteende genom att vistas i riskfyllda miljöer, 

varit påverkad av alkohol, testat positivt för cannabis och har hög frånvaro i skolan. Enligt 

polisrapporter till socialtjänsten har Q.Q. varit utåtagerande och aggressiv. 

Bedömning 

Förvaltningsrätten finner genom vad som framkommit att Q.Q.´s beteende är ett ”socialt nedbrytande 

beteende och utsätter sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk att skadas. Det föreligger således ett 

vårdbehov”. Q.Q. motsätter sig vård enligt LVU men eftersom de frivilliga insatserna misslyckats 

skall hen beredas vård enlig 1 och 3 §§ LVU. Socialnämndens ansökan bifalles.  

6.1.5 Mål nummer fem 

Bakgrund och domskäl 

Socialnämnden ansöker om att R.R. skall beredas vård med stöd av 1 och 3 § § LVU. R.R. bestrider 

bifall. 

R.R. är idag 18 år och har varit placerad i familjehem som inte har fungerat. Hen har en ADHD 

diagnos men nämnden anser att hens beteende inte beror på hens funktionshinder. Nämnden är orolig 

för riskerna att hen utvecklar ”ett allvarligt kriminellt beteende med våld, hot och missbruk” genom 

att använda droger, slutat att gå i skolan samt att vara aggressiv och hotfull mot utredarna. R.R. har 

ingen insikt i hur detta påverkar henom. Efter omhändertagandet på SIS ungdomshem har hen försökt 
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att få det att fungera med sin familj och vänner. Det har inte figurerat några aggressionsutbrott och hen 

har brutit kontakten med sina gamla kompisar.  

Bedömning 

Förvaltningsrätten finner att R.R.´s användning av droger och alkohol påverkar hen då hen inte har 

någon insikt i konsekvenserna. Eftersom hen uppträtt hotfullt finner förvaltningsrätten att det finns 

risk att hen utsätter sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk att skadas genom socialt nedbrytande 

beteende. Förvaltningsrätten anser att R.R. är i behov av ”vård enligt vårdplanen vid ungdomshem 

enligt 12 § LVU”. Ansökan skall därför bifallas om vård med stöd av 1 och 3 §§ LVU. 

6.1.6 Mål nummer sex 

Bakgrund och domskäl 

Ordförande i socialnämnden ansöker om S.S. skall beredas vård med stöd av 1 och 3 §§ LVU. S.S. är 

13 år och har figurerat hos socialnämnden som har gjort flera utredningar. Det finns en oro över hens 

skolgång men även att hen har ett aggressivt beteende. Tidigare insatser har erbjudits men som avbröts 

av S.S. Efter utredning hos BUP när S.S. var nio år fick hen diagnosen ADHD men skolan och 

modern ifrågasätter detta då medicineringen gjorde henom mer aggressiv. 

Bedömning 

Socialnämnden har åberopat RÅ 2000 ref.33. i sin ansökan som innebär ett avgörande från Högsta 

förvaltningsdomstolen: 

Att ett socialt nedbrytande beteende även kan avse andra situationer än de som tas upp i förarbetena. Ett 

beteende som närmast kan betraktas som symptom på en psykisk störning inte kan utgöra ett sådant 

socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § LVU. 

Det har framkommit tvivel avseende S.S. diagnos. Förvaltningsrätten ser ingen anledning till att 

tvivla på BUP´s diagnos, istället åberopar de  RÅ 2010 ref 24. De anser att de omständigheter som 

framkommit som till exempel S.S. utåtagerande beteende vid utredarnas hembesök visar uttryck för 

S.S. funktionshinder. Förvaltningsrätten ser allvarligt på att S.S. slagit sin mor och anser att det inte 

enbart kan ses till hens funktionshinder. Det går dock inte att säga att händelserna är tillräckliga för att 

S.S. har ett socialt nedbrytande beteende. Vidare ser förvaltningsrätten på skolskolket och skolgången 

som anser att grundskoleutbildningen är av största vikt. S.S. skolskolk är bekymmersamt men 

förvaltningsrätten anser att det borde ingå i föräldraansvaret. Eftersom placeringen påverkat S.S. 

positivt anser förvaltningsrätten att det är bra för hen att komma hemifrån så att hen börjar gå i skolan 

igen och för att få en bättre relation till sin mor. Det har framkommit att S.S. även har det som ett 

önskemål. Förvaltningsrätten bedömer att S.S. inte ”uppvisar ett sådant socialt nedbrytande beteende 

som avses i LVU”. Nämndens ansökan avslås. 
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6.1.7 Mål nummer sju 

Bakgrund och domskäl 

Målet handlar om huruvida den unge ska beredas vård med stöd av 1 och 3 §§ LVU. Av 

socialnämndens utredning visar det hur I.I. som bor tillsammans med sina föräldrar och två äldre 

syskon under flera år har isolerat sig själv hemma genom att spika igen dörren till sitt rum, är 

aggressiv och har en icke fungerande skolgång. När I.I. väl tagit sig ut ur rummet är det på nätterna 

men detta resulterar i att hen då förstör saker i hemmet. I.I. har gjort en utredning hos BUP där hen 

egentligen inte ville medverka. Det konstaterades då att hen har ett autismliknande tillstånd samt att 

hen lider av depression.  

Bedömning  

Förvaltningsrätten beslutar om att vård med stöd av 1 och 3 §§ LVU är uppfyllda och beslutet om vård 

ska gälla omedelbart. Detta på grund av att man anser att det har framgått att I.I. misstänkts ha någon 

form av psykiskt funktionshinder och att några medicinska diagnoser inte kunnat ställas.  

6.1.8 Mål nummer åtta 

Bakgrund och domskäl 

Målet handlar om huruvida den unge ska beredas med stöd av 1 och 3 §§ LVU.  Socialnämnden yrkar 

som grund för sin ansökan att den unge har en påtaglig risk för sin hälsa och utveckling genom ett 

socialt nedbrytande beteende.  I socialnämndens utredning framkommer det att J.J. bor tillsammans 

med sina föräldrar samt sin storasyster. J.J. har börjat befinna sig på olämpliga miljöer vid olämpliga 

tider och hen har rökt cannabis vid ett tillfälle.  

J.J. har en ADHD diagnos och har ett utagerande beteende. Socialnämnden är inte säker på att 

beteendet är kopplat till hens diagnos utan anser att hen skall utredas vidare. Föräldrarna är rädda att 

situationen skall eskalera då J.J.´s aggression trappats upp, så de anser att dem inte kan tillgodose J.J.´s 

behov i hemmet.  

Bedömning 

Förvaltningsrätten beslutar om att vård med stöd av 1 och 3 §§ LVU är uppfyllda och socialnämndens 

ansökan ska därför bifallas om vården inte kan komma att ges under frivilliga former. Detta på grund 

av att det har framkommit att J.J. har både själv blivit skadad men även skadat andra i samband med 

våldsamma konflikter i hemmet. Förvaltningsrätten menar dock att J.J. inte bär ansvaret för 

konflikterna i hemmet. Det anses att J.J.´s föräldrar inte klarar av att bryta hens beteende. Då det har 

gjorts insatser för familjen tidigare och ingen av dessa insatser har lyckats görs bedömningen till att 

vård i hemmet inte är ett alternativ just nu.  
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6.1.9 Mål nummer nio  

Bakgrund och domskäl 

Målet handlar om huruvida den unge ska beredas med stöd av 1 och 3 §§ LVU.  Socialnämnden yrkar 

som grund för sin ansökan att det finns risk att den unges hälsa och utveckling skadas genom ett 

socialt nedbrytande beteende. K.K. har sedan 2009 varit familjehemsplacerad hos sin mormor. Vid tre 

tillfällen under hösten 2010 har K.K. rymt från sin mormor. Hen har även varit placerad på två olika 

jourhem, ett HVB-hem och SIS institution. 

 K.K. har en ADHD diagnos och har börjat medicinerats efter att ha flyttat till SIS ungdomshem. 

Bedömning 

Förvaltningsrätten åberopar Högsta förvaltnings domstols avgörande RÅ 2010 ref 24, där det framgår 

”att en ungdom som lider av en psykisk störning eller en utvecklingsstörning inte enbart av det skälet 

får bli föremål för vård enligt LVU”. För att vård enligt LVU ska bli aktuellt måste man fastställa att 

den unges beteende uppvisar ett ”annat socialt nedbrytande beteende”. Ett beteende som kan komma 

att kopplas ihop med den psykiska störningen eller utvecklingsstörning inte kan betraktas som ett 

socialt nedbrytande beteende enligt 3 § LVU.  

För att ett visst beteende ska karaktäriseras som ett socialt nedbrytande beteende i LVU:s mening bör 

krävas att det inte framstår som ett uttryck för den psykiska störningen utan i princip lika väl kan iakttas 

hos någon utan ett sådant funktionshinder. 

I utredningen hos förvaltningsdomstolen framgår det att K.K. har ett neuropsykiatriskt 

funktionshinder i form av ADHD. K.K´s beteende är till en viss del ett uttryck för hens diagnos då hen 

har ett impulsivt handlande men en stor del av beteendet hos K.K. är något som kan iakttas hos någon 

som inte har ett neuropsykiatriskt funktionshinder. ”Socialnämndens ansökan om vård enligt LVU ska 

därför bifallas. Beslut om vård ska gälla omedelbart”. 

6.1.10 Mål nummer tio 

Bakgrund och domskäl 

Socialnämnden har ansökt hos förvaltningsrätten om att L.L. ska beredas med vård enligt 1 och 3 §§ 

LVU. ”Som grunden för ansökan anges att det finns påtaglig risk för att L.L.´s hälsa och utveckling 

skadas genom missbruk och annat socialt nedbrytande beteende”.  

 L.L. har en ADHD diagnos och har haft medicinering för det. Hen valde dock på egen hand för 

cirka ett år sedan att avluta sin medicinering. Det framkommer att L.L. har varit aktuell hos 

socialtjänsten under en längre tid på grund av bland annat sitt missbruk. Under hösten/våren 2012 har 

missbruket dock eskalerat till tyngre droger. 
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L.L. har tidigare varit placerad på flera olika HVB-hem. Då detta inte kunde hållas efter flera olika 

incidenter så placerades L.L. i sitt föräldrahem. Enligt mamman har L.L. mått väldigt dåligt sedan hen 

kom tillbaka och börjat missbruka igen. 

Bedömning  

Utifrån socialnämndens utredning samt under förhandlingarna finner förvaltningsrätten att L.L. genom 

missbruk och ett socialt nedbrytande beteende utsätter sig själv genom en påtaglig risk att skadas. L.L. 

själv håller med om att hen behöver vårdas med vård av LVU. Därför bifalls socialnämndens ansökan 

och L.L. skall vårdas enligt 1 och 3§§ LVU omedelbart. 

6.1.11 Mål nummer elva 

Bakgrund och domskäl 

Stockholms stad beslutade i september 2013 att omedelbart omhänderta M.M. med stöd av 6 § LVU 

som senare fastställdes av förvaltningsdomstolen. Stadsdelsnämnden kom med en ansökan om att 

M.M. skall beredas vård enligt 1 och 3 §§ LVU knappt en månad senare. Som grund för 

stadsdelsnämndens ansökan är att M.M. utsätter sin hälsa och utveckling för fara genom att missbruka 

beroendeframkallande medel, samt att M.M. har ett socialt nedbrytande beteende och att vård behövs 

om samtycke inte kan ges. M.M. har diagnostiserats med ADHD efter en utredning hos en psykolog.  

 M.M. har sedan 2012 har uppvisat ett oroande beteende, ”i form av skolfrånvaro, hot och våld mot 

familjehemsföräldrarna, stölder i familjehemmet, rymningar samt testade olika former av droger”. Två 

gånger har hen blivit dömd för brott men är även misstänkt för en tredje brott. Vid två olika tillfällen 

har M.M. blivit utredd enligt 11 kap. 1 och 2 §§ socialtjänstlagen (2001:453) för att kunna kartlägga 

vilken vård och placering som hen är i behov av. Under sommaren 2013 avslutades den senaste 

utredningen. M.M. har tidigare varit placerad på ett SIS ungdomshem och är nu placerad i ett 

konsulentstött familjehem. Socialnämnden bedömer att nuvarande placering inte fungerar då M.M. 

uppvisar stor aggressivitet mot familjehemsmamman och hotar med att bränna ner familjehemmet. Vid 

den muntliga förhandlingen åberopar Socialnämnden den skriftliga utredningen men har även anfört 

att familjehemmet anser att den nuvarande situationen med M.M. är ohållbar. 

Bedömning 

Förvaltningsrätten har under utredningen i målet men även under de muntliga förhandlingarna funnit 

att M.M. är i behov av vård då hen har ett socialt nedbrytande beteende som utsätter hens utveckling 

och hälsa. När det kommer till att M.M. misstänktes missbruka narkotika har förvaltningsrätten 

beslutat att med underlaget som finns från drogtesterna och att dessa var negativa så finner man inte 

att M.M. utsätter sin hälsa och utveckling för fara. Förvaltningsrätten finner också att det samtycke 
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som M.M. har angivit inte ger tillräcklig garanti på att hen kommer fullfölja vårdplanen, detta innebär 

att socialnämndens ansökan bifalles och M.M. ska omedelbart beredas vård enligt 1 och 3 §§ LVU. 

6.1.12 Mål nummer tolv 

Bakgrund och domskäl 

Stadsdelsnämnden i Stockholm med fastställande av förvaltningsrätten under januari 2013 beslutade 

att omedelbart omhänderta A.A. med stöd av 6 § LVU. Februari 2013 ansökte nämnden till 

förvaltningsrätten om att bereda vård enligt 1 och 3 §§ LVU för A.A. Grund för deras ansökan är att 

det inte går att säkerställa ett samtycke och att den unge kan genom ett socialt nedbrytande beteende 

riskera att skada sin hälsa och utveckling.   

 I socialnämndens utredning visar på att A.A. tidigare har omhändertagits enligt 2 § LVU då det 

fanns briser i omsorgen. Brister i omsorgen finns fortfarande men A.A. har nu själv blivit delaktig i ett 

vagabonderande livsstil där hen har utsatt sin hälsa och utveckling för fara. Hen identifieras sig själv 

som kriminell och umgås med kriminella människor. A.A. har även testat THC och tror sig själv att 

hen kommer att ägna sig åt den kriminella livsstilen då hen inte ser några andra alternativ.  

 A.A´s moder bestrider ansökan om vård då hon menar på att A.A. inte ha ett socialt nedbrytande 

beteende i LVU:s mening. A.A. behöver vissa stödinsatser som exempelvis anpassad skolgång samt en 

utredning för vilka behov som A.A. kan behöva då hen har diagnosen ADHD. Modern bestrider även 

att A.A. skulle vara aggressiv och utåtagerande. Om Socialtjänsten hjälper henne att ordna en bostad 

så kan hon ta hand om A.A. själv. ”Hen behöver få leva i en normal tillvaro”. A.A. själv säger att hen 

helst vill bo med sin mamma och syster och känner att socialtjänsten har svikit hen och familjen.  

Bedömning  

Förvaltningsrätten beslutar om att vård med stöd av 1 och 3 §§ LVU är uppfyllda och beslutet om vård 

ska gälla omedelbart. Detta på grund av att man anser att A.A. har ett socialt nedbrytande beteende 

och utsätter sin hälsa och utveckling för fara. 

6.1.13 Mål nummer 13 

Bakgrund och domskäl 

Målet handlar om huruvida den unge ska beredas vård med stöd av 1 och 3 §§ LVU. Socialnämnden 

yrkar som grund för sin ansökan att den unge har en påtaglig risk för sin hälsa och utveckling genom 

ett socialt nedbrytande beteende och behöver vårdas. För att kunna ge rätt vård samt kunna säkerställa 

att vård efterföljs krävs det mer än ett samtycke.  

 I utredningen framgår det att X.X. har psykiska funktionshinder i form av Asperger och psykos 

UNS. X.X. kan bli fysiskt aggressiv och slå sönder saker, hen blir våldsam mot personer i sin närmaste 

omgivning samt att hen har tvångstankar som visar sig på olika sätt. Förvaltningsrätten har i 
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utredningen förstått av föräldrarna att X.X. i grunden är en väldigt fin person och vill väl. 

Förvaltningsrätten kan dock förstå föräldrarna och deras svåra situation och förstår att dem vill kunna 

använda sig av polishandräckning (43 § LVU) då X.X. avvikit från vårdboendet flera gånger.  

 Förvaltningsrätten åberopar Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 2010 ref. 24, där det 

följande ”Ett beteende som närmast kan betraktas som symptom på en psykisk störning utgör inte ett 

sådant socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § LVU”.  För att vård enligt LVU ska bli aktuellt 

måste man fastställa att den unges beteende uppvisar ett ”annat socialt nedbrytande beteende”. Det 

framgår även att om ungdomen lider av psykiska problem, har de rätt till stöd och hjälp hos psykiatrin 

där rätt kompetens finns tillgänglig.  

Bedömning 

Förvaltningsrätten är tydlig med att X.X.´s beteende är relaterad till hens psykiska funktionhinder och 

därmed finns det ingen grund till att använda tvångsvård med stöd av LVU.  ”Socialnämndens 

ansökan ska därför avslås vilket innebär att det omedelbara omhändertagandet av X.X. upphör”. 

6.1.14 Mål nummer 14 

Bakgrund och domskäl 

I juli 2013 ansökte stadsdelsnämnden i Stockholms stad med stöd av 6 § LVU att omedelbart 

omhänderta Y.Y. Beslutet verkställdes samma dag och förvaltningsrätten fastställde nämndens beslut. 

Nämnden beslutade en månad senare om att den unge ska beredas vård med stöd av 1 och 3 §§ LVU. 

Som grund för detta är att det finns en påtaglig risk för den unges hälsa och utveckling genom ett 

socialt nedbrytande beteende.  

Det framkommer av nämndens utredning att Y.Y. har utretts på BUP under 2013 och fått 

diagnosen ADHD. Mellan juni 2012 och februari 2013 har socialtjänsten fått in fyra anmälningar från 

Y.Y´s skola, då hen har svårt att slutföra sina arbetsuppgifter samt brukat våld vid ett flertal 

tillfällen mot andra elever. Hen är även misstänkt för att ha trakasserat och kränkt en annan elev, 

personrån, narkotikabrott, medverkan till stöld, olovlig körning och olovligt brukande av fordon som 

resulterat i flera polisanmälningar. Y.Y´s moder har en stor oro då hon misstänker att hen säljer droger 

då hon har hittat narkotika i hens fickor och ansöker om att hen skall placeras utanför hemmet. 

Modern berättar även att det är svårt att väcka Y.Y. på mornarna och få henom att ta sin medicin mot 

hens ADHD. 

 Föräldrarna påtalar om att det var de själva som sökte hjälp för Y.Y. och att de önskade att hen 

skulle placeras utanför hemmet men de är besvikna på den nuvarande placeringen. De anser inte att 

personalen där medicinerar Y.Y. eller tillgodoser hens stora behov av insatser. Då föräldrarna är 

missnöjda med nuvarande placering så har de som önskemål om att Y.Y. skall LVU placeras i 

hemmet.  
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Nämndens bedömning är att Y.Y. skall få en så kallad MTFC-behandling (Multidimensional 

Treatment Foster Care) som så småningom övergår till att hen får flytta hem till sina föräldrar. 

Bedömning 

Enligt förvaltningsrättens mening ger utredningen i målet stöd för att Y.Y. är i behov av kvalificerad 

vård från personer med särskild kompetens/utbildning, vilket den av nämnden förslagna MTFC-

behandlingen kan tillgodose.   

Förvaltningsrätten bifaller nämndes ansökan och Y.Y. ska beredas med vård enligt 1 och 3 §§ 

LVU. 

6.1.15 Mål nummer 15 

Bakgrund och domskäl 

Ordförande i sociala delegationen i stadsdelsnämnden för Stockholms stad beslutade i februari 2013 

att omedelbart omhänderta V.V. med stöd av 6 § LVU.  Cirka tre veckor senare verkställde 

förvaltningsrätten det omedelbara omhändertagandet vilket verkställdes i början på mars 2013. Dagen 

efter det omedelbara omhändertagandet avslog kammarrätten i Stockholm överklagan av 

förvaltningsrättens beslut. Nämnden har i slutet på mars 2013 ansökt om att den unge ska beredas med 

vård enligt 1 och 3 §§ LVU. Som grund för ansökan anger nämnden att på grund av brottslig 

verksamhet utsätts den unges hälsa och utveckling för fara samt att nödvändig vård inte kan ges 

genom samtycke. 

 Det framkommer av nämndens utredning att V.V. har varit aktuell hos socialtjänsten sedan 2009 på 

grund av stort antal anmälningar både från skolan och polisen. Anmälningar gäller hög frånvaro och 

misstanke om brott samt att hen blivit dömd för narkotikabrott. V.V. är för tillfället misstänkt för flera 

allvarliga personrån som är mycket hänsynslösa med tanke på hens låga ålder. År 2012 fick V.V. 

diagnosen ADHD som hen inte vill medge och motsätter sig behandling. Nämnden oroar sig för att 

V.V. ska börja självmedicinera sin ADHD med droger då hen misstänks ha brukat narkotika tidigare. 

 Föräldrarna anser att det inte finns någon grund för LVU då de anser att V.V. inte har blivit dömd 

till något brott och kan därmed inte anses som kriminell. De tycker även att socialtjänsten inte har 

kunna påvisat att det finns någon påtaglig risk för hälsa och utveckling och därmed ingen grund för 

LVU. Föräldrarna menar att ”om förvaltningsrätten anser att det föreligger risk för hens hälsa och 

utveckling kan vården ges på frivillig väg”. Familjen har även blivit erbjudna insatser som dem har 

tackat nej till. Under våren 2012 beviljades familjen en Multisystematisk terapi (MST) som 

resulterade i att skolgången för V.V. förbättrades men man lyckades inte att bryta hens kriminella 

beteende. V.V. menar att hen har en mycket bra relation till familjen och mår som bäst hos dem. Hen 

har tänkt mycket på sin framtid och vill vid äldre ålder bli turistguide.  

Bedömning 
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Förvaltningsrätten finner att det finns skäl till att V.V. är i behov av vård då hen anses ha ett socialt 

nedbrytande beteende i form av brottslig verksamhet. Då det inte finns något samtycke varken från 

V.V. sida eller hens vårdnadshavare så anser förvaltningsrätten att vårdbehov inte kan säkerhetsställas 

på annat sätt än med stöd av LVU. Förvaltningsrätten bifaller nämndens ansökan om vård med stöd av 

1 och 3 §§ LVU. 

6.2 Kategoriseringar 

6.2.1 Vårdbehov och placeringar 

Gemensamt för de flesta av målen är att ungdomarna har haft flera vårdformer som av olika 

anledningar inte har fungerat. Dessa är bland annat HVB-hem, familjehemsplaceringar och SIS-

ungdomshem.  

I mål nummer ett har hen varit placerad på ett HVB-hem, familjehem och på låsta institutioner och 

har sedan tre år tillbaka haft ett LVU. Eftersom hen har begått kriminella handlingar tidigare har hen 

haft en låst vårdform, vilket hen inte anser nödvändigt. N.N. vill starta ett nytt liv och vill flytta hem 

till sin far. Då familjestödet är gott vill hen helst placeras i hemmet eller på ett HVB-hem. 

Socialtjänstens bedömning är att N.N. inte har förmåga att ta ansvar för sina vårdbehov och att hen, om 

vården bedrivs på frivillig väg, inte kommer att kunna fullfölja sin planering och därmed utvecklas 

ogynnsamt. 

 Tidigare vårdplaceringar har varit på ett HVB-hem efter att tidigare varit placerad i ett familjehem 

som havererade. Efter avvikelse från HVB-hemmet placerades N.N. på SiS ungdomshem.  Placeringen 

övergick till ett annat HVB-hem som avslutades efter två veckor då N.N. rymde. Efter det placerades 

hen åter på samma SiS ungdomshem. N.N. fick själv vara delaktig i vårdplaneringen och hen 

omplacerades då på ytterligare ett annat HVB-hem. Överenskommelsen hölls dock inte av N.N. så 

placeringen avslutades och hen hamnade på en akutplats på SiS ungdomshem.  

 Socialnämnden har anfört att de anser att 3 § LVU ska kvarstå då N.N. fortfarande har ett 

vårdbehov för sitt missbruk men även för att det finns risk för en brottslig verksamhet. Tidigare har 

hen avbrutit sina placeringar på HVB-hem då hen inte har varit motiverad. De anser att hens samtycke 

inte är tillförlitligt. 

I mål nummer två har socialtjänsten satt in en rad olika insatser. Tyvärr framkommer det inte vilka 

det är och inte heller hur vårdplanen ser ut.  

 Det framkommer att P.P. i mål nummer tre är berättigad till stöd genom lagen (1993:387) om stöd 

och service för vissa funktionshindrade (LSS), men LSS har inte någon pågående kontakt med henom. 

LSS säger att deras ledsagare inte har rätt kompetens att bemöta P.P. varför det inte har blivit aktuellt 

med en sådan insats. BUP har tidigare varit inkopplade och arbetat med P.P. De har försökt att placera 

P.P. på ett behandlingshem vilket hen inte ville. Mellanvårdens insatser avslutades på grund av att det 

inte gav önskat resultat. P.P. är inskriven på en skola med neuropsykiatriska funktionshinder men hen 
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har problem med att komma iväg till skolan. P.P. ”har så pass omfattande svårigheter att hen är i 

behov av professionell hjälp”.  

Modern har varit i kontakt med socialtjänsten, LSS och BUP men hon vill ha mer hjälp och medger 

att hen behöver vård enligt vårdplanen. Vårdplanen säger att P.P. skall vårdas på ett HVB-hem vilket 

hen är negativ till. 

 I mål nummer fyra påvisas det att Q.Q. har ett beteendeproblem och att det finns konflikter i 

familjen. Familjen har haft öppenvårdsinsatser i form av intensiv familje- och ungdomsbehandling. 

Socialnämnden har anfört att den frivilligvård Q.Q. och hens familj har fått har misslyckats så nu 

behövs vård med stöd av LVU och det föreligger ett vårdbehov. Vad vårdbehovet innebär 

framkommer dessvärre inte. 

R.R. i mål nummer fem är 18 år och har varit placerad i familjehem vilket inte har fungerat. På SiS 

ungdomshem där hen bor nu mår hen bättre och har fått en bättre struktur. Hen har börjat idrotta och 

vill börja i skolan igen. R.R. har anfört att hen är villig att få vård på frivillig väg och helst vill hen bo 

på ett HVB-hem. Förvaltningsrätten anser att R.R. är i behov av ”vård enligt vårdplanen vid 

ungdomshem enligt 12 § LVU”. 

I mål numer sex framkommer det att S.S. erbjudits insatser tidigare såsom helgkollo, skola med 

behandling, kontaktfamilj och familjehem med behandling. Den insats som påbörjats är endast skola 

med behandling. Tyvärr avbröt S.S. sin behandling efter tre månader. 

Stadsdelsnämnden har i mål nummer sju upprättat en vårdplan och föreslog ett särskilt 

ungdomsboende enligt 12 § LVU, SIS ungdomshem. Planeringen är att I.I. efter utredningen på SIS 

institutionen antingen skall få bo på en öppenvårds HVB-hem eller en annan alternativt boendeform. 

Familjen i mål nummer åtta har tidigare beviljats familjebehandling som dessvärre aldrig kom 

igång ordentligt. J.J. har även deltagit i ART (Agression Replacement Training) men J.J. valde att 

avsluta detta i förtid. Hen blev även erbjuden en egen kvalificerad kontaktperson men tackade nej.  J.J. 

har även omhändertagits tidigare i lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) på grund av att det förekom 

suicidrisk och våld i hemmet. J.J. har tidigare varit på ett HVB-hem där hen har skött sig exemplariskt. 

I socialnämndens utredning framkommer det att K.K. i mål nummer nio sedan 2009 varit 

familjehemsplacerad hos sin mormor. Under hösten 2010 har K.K. rymt vid tre tillfällen från sin 

mormor. Under hösten och vintern var K.K. även placerad på två olika jourhem samt ett HVB-hem. 

Vid HVB-hemmet rymde K.K. vid två tillfällen. I socialnämndens vårdplan anges det att K.K. till en 

början skall ges vård på särskilt ungdomshem enligt 12 § LVU. Sedan december 2012 har K.K. varit 

placerad på SIS ungdomshem. 

I mål nummer tio har L.L. under våren 2012 blivit inlagt på Maria ungdom för avgiftning samt 

observation. Strax efter detta placerades L.L. på ett HVB-hem. Efter knappt tre månader placerades 

L.L. efter ett flertal allvarliga incidenter, på ett annat HVB-hem. Där stannade han i ca tre månader 

och fick sedan flytta igen ytterligare ett HVB-hem då L.L. hade hotat en annan ungdom. Även denna 

placering kunde inte hållas då HVB-hemmet ansåg L.L´s beteende oacceptabelt. Därefter erbjöds L.L. 
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att flytta till ett annat behandlingshem under fyra veckor men L.L. motsatte sig detta och fick därefter 

flytta till sitt föräldrahem.  

Socialtjänsten bedömer även att L.L. behöver ett djupgående behandling som kan omfatta hela hens 

problematik. L.L. själv har gett sitt samtycke till att få vård enligt LVU då hen förstår att hen behöver 

hjälp. Sedan menar L.L. att hen förstår innebörden av LVU-vård innebär.  

 M.M. har i mål nummer elva varit aktuell hos socialtjänsten sedan 2003 då det har funnits oro för 

hens hälsa och utveckling relaterad till mammans omsorgsförmåga. Sedan 2009 har M.M. vårdats 

utanför hemmet med stöd av 1 och 2 §§ LVU och sedan 2010 har hen bott hos en konsulentstött 

familjehem. 

Vårdinstanser skulle ske i form av fortsatt placering på familjehemmet, kompletterat med tydliga 

behandlingsstrategier i hemmet, en avlastningsfamilj, psykologsamtal samt medicinering. 

Vid den muntliga förhandlingen uppger M.M. att samtycke ges till vårdplanen om den planerade 

vården ges på SIS ungdomshem. M.M. är medveten om att för att kunna få vården på SIS 

ungdomshem innebär det att hen vårdas med stöd av 1 och 3 §§ LVU.  

 Socialnämndens bedömning visar tydligt på att de tidigare placeringarna inte har fungerat och att 

hens hälsa och utveckling kan komma att skadas och behövlig vård inte kan säkerställas genom 

samtycke.  Det framgår av vårdplanen att M.M. är i behov av att placeras på ett särskilt ungdomshem 

enligt 12 § LVU för att i senare skede kunna placeras på ett HVB-hem för fortsatt vård och 

behandling. M.M. själv berättar om att hen inte gav sitt samtycke till vård till en början men när hen 

väl kom till SIS ungdomshem fick hen ”bra vibbar och den hjälp M.M. anser sig behöva” och kan 

tänka sig att stanna kvar. 

I mål nummer tolv beskrivs att A.A. befinner sig på ett behandlingshem som hen avvikit från. 

A.A.´s moder behöver hjälp med att ordna ett nytt boende. Enligt A.A. så är behandlingshemmet inte 

någon vidare bra plats för barn men hen gillar personalen där och kommer bra överens med dem.  

Vidare beskrivs inte någon ny vårdplan. 

Mål nummer 13 är knapphändig i beskrivningen av vårdplanen. Det enda som framkommer är att 

X.X. avvikit flera gånger från det boende som hen befinner sig på. 

Familjen i mål nummer 14 fick under 2012 Multisystematisk terapi beviljat som insats. 

Inledningsvis fungerade insatsen bra men sedan Y.Y. ”straffade ut sig från skolan” 2013, så har 

insatsen inte fungerat och som sedan avslutades. I nuläget är Y.Y. placerad på ett SIS ungdomshem. 

Denna placering är endast en akutplacering vilket har varit nödvändigt. Vårdplanen ska så småningom 

skrivas om så att vården kan ske genom en så kallad MTFC-behandling (Multidimensional Treatment 

Foster Care). Slutmålet är att Y.Y. ska få komma hem till sina föräldrar men till en början behöver 

Y.Y. vistas i en behandlingsfamilj som är särskild utbildade, samt att föräldrarna får en egen terapeut. 

”En MTFC behandling tar omkring 8 – 12 månader, men under den inledande fasen får Y.Y. komma 

hem allt mer till föräldrarna. Under slutfasen bor den unge hos sina föräldrar”. 
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Föräldrarna påtalar om att det var de själva som sökte hjälp för Y.Y. och att de önskade att hen skulle 

placeras utanför hemmet men de är besvikna på placeringen på SIS. Dem anser inte att personalen där 

medicinerar Y.Y. som hen ska samt att det inte journalförs ordentligt.  Y.Y. behöver mycket insatser 

”och situationen på SIS är oacceptabel”. Föräldrarna har en bra kontakt med Y.Y. och de hörs ofta per 

telefon. Som önskemål har föräldrarna att Y.Y. LVU-placeras i hemmet.  

Enligt förvaltningsrättens mening ger utredningen i målet stöd för att Y.Y. är i behov av kvalificerad 

vård från personer med särskild kompetens/utbildning, vilket den av nämnden förslagna MTFC-

behandlingen kan tillgodose 

 Likt mål nummer 14 handlar mål nummer 15 om att V.V.´s familj under våren 2012 beviljades en 

Multisystematisk terapi (MST), som resulterade i att skolgången för V.V. förbättrades men man 

lyckades inte att bryta hens kriminella beteende.  

I vårdplanen anges: 

Övergripande mål med vården är att öka hens insikt i sitt beteende och vilka konsekvenser det får för 

hen. V.V. behöver motiveras till att ta emot stöd och behandling för sin ADHD-problematik och 

motiveras till skolgång eller annan sysselsättning utifrån hens kunskapsnivå.  

Nämnden anser att det bör kartläggas om V.V. eventuellt har ett missbruk. Även att V.V. behöver 

placeras på ett ungdomshem enligt 12 § LVU i max tre månader för att sedan fortsätta med 

behandlingen på en HVB institution i sex månader. Efter detta anses V.V. ha ett behov av fortsatta 

insatser så som insatsgrupper, kvalificerad kontaktperson men även skola eller annan sysselsättning på 

hemmaplan. 

6.2.2 Socialt nedbrytande beteende, 3§ LVU 

Med socialt nedbrytande beteende menas enligt förarbeten (Prop. 1989/90:28 s. 109) till lagen att den 

unge beter sig på ett avvikande sätt som frångår samhällets grundläggande normer.  

Lagstiftaren exemplifierar bl.a. med att den unge begår något eller enstaka allvarliga brott utan att man 

för den skull talar om brottslig verksamhet eller att den unge vistas – annat än tillfälligt – i en s.k. 

knarkarkvart eller någon annan missbruksmiljö. Det aktuella beteendet ska även innebära en påtaglig 

risk för den unges hälsa och utveckling skadas (Prop. 1989/90:28 s. 109). 

 I mål nummer två ansöker nämnden 3 § LVU för den unge då det finns en påtaglig risk för den 

unges ”hälsa och utveckling skadas på grund av brister i omsorgen, brottslig verksamhet och socialt 

nedbrytande beteende”. O.O. har ett riskfyllt beteende genom att umgås med destruktiva personer, 

samt har en icke fungerande skolgång. Hen är ute sent på kvällarna och är misstänkt för en rad antal 

brott. O.O. har vid flera tillfällen varit våldsam mot sin mor och vid ett tillfälle även knuffat och 

sparkat en gravid kvinna. Hen förstår inte allvaret i att ha knuffat och sparka den gravida kvinnan och 

medger inte sin gärning. Modern har haft svårt att sätta gränser och det finns oro över att den unge 

använder sig av droger. 
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I nämndens utredning framkommer det i mål nummer tre att P.P. sedan några år tillbaka har isolerat 

sig mer och mer på sitt rum och spelar data spel. Hen har inte varit ute på nästan ett år. Utredningen 

visar att P.P. aldrig ser dagsljus, äter ensidig kost och har slutat sköta sin hygien. En del av hens 

svårigheter förknippas med hens diagnoser men vissa beteenden är inte nödvändigt kopplade till 

diagnoser, som till exempel dataspel. Nämnden anser att andra ungdomar utan diagnoser kan spela 

dataspel så pass mycket att det leder till samma problem. Det likställs då med missbruk och bedöms 

att vara ett socialt nedbrytande beteende. 

Mål nummer fyra tar upp den unges riskbeteende genom att vistas i riskfyllda miljöer såsom 

Tantolunden och Sergels torg. Q.Q. har kommit hem och varit påverkad av alkohol och testat positivt 

för cannabis. Det framgår att hen har det svårt med skolan och har en hög frånvaro. Q.Q.´s moder och 

styvpappa uppger att hen struntar i sin hygien, äter dåligt, sover oregelbundet, kommer hem sent om 

nätterna och mår psykiskt sämre. Enligt polisrapporter till socialtjänsten har den unga agerat 

utåtagerande och aggressivt. 

Hen har under denna tid umgåtts med personer i missbruksmiljöer och även själv använt droger och 

alkohol. Q.Q. har ett utåtagerande beteende, hen har gripits av polis och är misstänkt för brott. Utöver 

detta framkommer att hen missköter sin personliga hygien samt att hens skolgång påverkas negativt. 

 Vidare tar mål nummer fem upp om hur den unge har uppvisat ett aggressivt beteende mot 

utredarna och har varit hotfull. Den unge använder droger, har ingen sysselsättning då hen har slutat 

skolan. Den unga har ingen insikt i hur detta påverkar henom. Nämnden är orolig för riskerna att hen 

utvecklar ”ett allvarligt kriminellt beteende med våld, hot och missbruk”. 

Föräldrarna har genom sitt offentliga biträde påpekat att R.R.´s problem har förvärrats genom att 

hen är positiv till alkohol och droger. 

I mål nummer sex har socialnämnden gjort flera utredningar kring S.S. Detta med anledning av att 

det finns en oro över hens skolgång men även att hen har ett aggressivt beteende. S.S. har vid ett par 

tillfällen varit hotfull mot modern och slagit, sparkat och hotat henne med en sax och rappat henne 

med ett skärp. Hen uppvisar ett aggressivt beteende mot utredarna då hen bland annat skrek mot de 

och slog sönder saker på sitt rum. 

Att ett socialt nedbrytande beteende även kan avse andra situationer än de som tas upp i förarbetena. Ett 

beteende som närmast kan betraktas som symptom på en psykisk störning inte kan utgöra ett sådant 

socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § LVU. 

 I mål nummer sju framkommer det att I.I. som bor tillsammans med sina föräldrar och två äldre 

syskon, under flera år isolerat sig själv hemma genom att spika igen dörren till sitt rum samt haft en 

icke fungerande skolgång. Hens livssituation har utmärkts av ett antisocialt och aggressivt beteende. 

Föräldrarna har försökt att få en kontakt med I.I. samt försökt att ta in sig i hens rum. Men detta har 

resulterat i att I.I. har reagerat med ilska. Oftast har I.I. tagit sig ut ur rummet på nätterna men detta 

resulterar i att hen då förstör saker i hemmet. 
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Föräldrarna har utifrån I.I.´s psykisk ohälsa varit i kontakt med både BUP och socialtjänsten och 

önskat få hjälp. I.I. har under den senaste tiden blivit mer hotfull och våldsam gentemot föräldrarna 

och syskonen och uttalat dödshot mot dem. Föräldrarna är rädda över att hen ska skada sig själv 

genom att bland annat klättra upp på taket eller hamna i våldsamheterna med sin bror. När föräldrarna 

försöker sätta upp gränser reagerar hen med våld eller ilska. I.I. har även blivit dömd av tingsrätten då 

hen hade misshandlat sin far. I.I. berättar även i en muntlig förhandling att hens frånvaro i skolan 

handlar om att hen har under en längre tid blivit mobbad i skolan. Detta har I.I. försökt att få hjälp med 

men har inte fått någon respons av varken lärare eller föräldrar. Senast I.I. bad om hjälp av sin mamma 

så sa hon till hen att hen förtjänade detta och att mobbarna hade rätt eftersom hen missköter sin 

hygien. I.I. menar även att anledningen till att hen stänger in sig i sitt rum är på grund av att mamman 

bara klagar så fort hen är utanför rummet. I.I. menar att anledningen till hens aggressivitet beror på att 

hen alltid har blivit mobbad, både från skolan men även av familjen.  

 Mål nummer åtta tar upp socialnämndens utredning där det framkommer att J.J. i dagsläget bor 

tillsammans med sina föräldrar och storasyster.  J.J. berättar själv att hen har rökt cannabis vid ett 

tillfälle. Hen har börjat befinna sig i olämpliga miljöer vid olämpliga tider. Då J.J. har varit ute sent på 

nätterna så har hen även en gång har blivit misshandlad. 

…J.J. har haft ett utagerande beteende som har blivit värre och värre med tiden. Det hotfulla beteendet 

har varit riktat mot föräldrarna och vid ett par tillfällen mot polisen. J.J. har använt sig av rör och 

knogjärn och vid ett tillfälle en tegelsten…  

Under de senaste två åren har J.J.´s aggression trappats upp så pass att det inte längre är hållbart i 

hemmet. Pappan är rädd för att situationen ska eskalera ytterligare. Han menar att man i dagsläget kan 

bryta det beteendet genom att omplacera J.J. Hen själv menar att det som har skett är i huvudsak en 

relationsstörning mellan hen och föräldrarna samt att åtgärderna som anges inte är nödvändiga. Det 

finns en vilja hos J.J. till att ändras till det bättre och söker hjälp för detta nu. 

 Mål nummer nio tar upp händelser kring K.K. som sedan december 2012 har varit placerad på en 

SIS institution. Där har K.K. agerat hotfullt genom att hota personalen, kastat saker omkring sig och 

stulit saker. Tidigare har K.K. bott på HVB-hem där hen rymde vid två tillfällen. Vid första tillfället 

var K.K. även med och gjorde inbrott i en kiosk. Hens skolgång har varit ofullständig och har under de 

senaste två åren bytt skola tre gånger samt blivit avstängd från två av dessa skolor.  

 K.K. har försökt att rymma från SIS institutionen men kom tillbaka samma kväll med 

polishandräckning. Hen har sagt att hen kommer att försöka rymma igen då hen inte vill bo på en SIS 

institution utan vill hellre komma till ett mer öppet hem. K.K. förnekar även att hen har varit våldsam 

samt att inbrottet aldrig har skett, utan menar att det var en annan person som slog sönder fönstret men 

att tanken aldrig var att göra inbrott. 

För att ett visst beteende ska karakteriseras som ett socialt nedbrytande beteende i LVU:s mening bör 

krävas att det inte framstår som ett uttryck för den psykiska störningen utan i princip lika väl kan iakttas 

hos någon utan ett sådant funktionshinder. 



 49 

Från socialnämndens utredning framkommer det i mål nummer tio att L.L. under en längre tid har 

varit i kontakt med socialtjänsten på grund av bland annat sitt missbruk. L.L. har under hösten/våren 

2012 dock eskalerat sitt missbruk till tyngre droger. 

Socialnämnden anser sig att det finns möjligheter till att L.L. ska bli drogfri. L.L. har själv under 

utredningens gång påvisat en lättnad över att nämnden utreder behovet om tvångsvård. 

Vidare tar förvaltningsdomstolen upp mål nummer elva där stadsdelsnämnden ansöker om 3 § LVU 

för M.M. Grund för ansökan är att M.M. utsätter sin hälsa och utveckling för fara genom att missbruka 

beroendeframkallande medel, samt att hen har ett socialt nedbrytande beteende och att behöver vård 

om samtycke inte kan ges.  

Sedan 2012 har M.M. uppvisat ett oroande beteende, ”i form av skolfrånvaro, hot och våld mot 

familjehemsföräldrarna, stölder i familjehemmet, rymningar samt testade olika former av droger”. 

M.M. har även blivit dömd två gånger för brott men är även misstänkt för en tredje brott.  Hen har 

också den uppfattningen om att hen kan göra som hen vill och att ingen kan bestämma över henom. 

M.M´s aggressivitet har under de senaste tiden eskalerat vilket har inneburit en fara både för hen 

själv men även för familjehemmet. ”Hen har bl.a. hotat att döda familjehemsmamman och att bränna 

ner familjehemmet”. Det finns en oro från många håll angående M.M´s missbruk och att det är oklart 

med hur stor omfattningen av M.M´s missbruk är. 

Förvaltningsrätten har under utredningen i målet men även under de muntliga förhandlingarna 

funnit att M.M. är i behov av vård då hen har ett socialt nedbrytande beteende som utsätter hens 

utveckling och hälsa. När det kommer till att M.M. misstänkts missbruka narkotika har 

förvaltningsrätten beslutat att med underlaget som finns från drogtesterna och att dessa var negativa så 

finner man inte att M.M. utsätter sin hälsa och utveckling för fara. 

 I mål nummer tolv tar nämnden upp att det har funnits brister i omsorgen för A.A. tidigare och att 

det fortfarande finns brister, men nu har A.A. själv blivit delaktig i ett vagabonderande livsstil där hen 

har utsatt sin hälsa och utveckling för fara. A.A. har under den senaste tiden som hen har varit på 

rymmen sökt sig till kriminella människor och utger även ha en kriminell identitet själv. Då hen har 

varit avviken har hens skolgång, sömn och kost inte kunnat tillgodoses. ”A.A. har också testats positiv 

för THC” och tror sig själv att hen kommer att ägna sig åt det kriminella livsstilen då hen inte ser 

andra alternativ.  

I mål nummer 14 framkommer det att mellan juni 2012 och februari 2013 har socialtjänsten fått in 

fyran anmälningar från Y.Y´s skola. Vid anmälningarna har det framkommit att Y.Y. har svårt att 

slutföra sina arbetsuppgifter samt att hen har brukat våld vid ett flertal tillfällen mot andra elever. 

Det har även inkommit flera polisanmälningar till socialtjänsten från perioden december 2012 till maj 

2013. Dessa anmälningar har främst handlat om att man har misstänkt att Y.Y. under ett års tid har 

kränkt och trakasserad en annan elev, narkotikabrott, olovlig körning och olovlig brukande av fordon, 

personrån samt medverkat till stöld. Y.Y´s mamma misstänkte att hen har narkotika som hon har hittat 



 50 

i hens fickor . Föräldrarna har då försökt att ta med Y.Y. till Maria ungdom men hen motsatte sig 

detta. Föräldrarna misstänker även att Y.Y. säljer droger.  

 Av nämndens utredning i mål nummer 15 framgår att V.V. har varit aktuell hos socialtjänsten 

sedan 2009 på grund av stort antal anmälningar som har inkommit. Dessa anmälningar har både 

inkommit från skolan då V.V. har haft bland annat en hög frånvaro samt misstanke om brott. Men 

även anmälningar från polisen beträffande misstanke om brott. V.V. dömdes även november 2011 för 

narkotika brott då V.V. olovligt har använt cannabis.  Misstankar att V.V. har brukat cannabis har 

även funnits hos föräldrarna och skolan. V.V. är för tillfället misstänkt för flera allvarliga personrån 

som är mycket hänsynslösa med tanke på hens låga ålder. V.V. förnekar detta och menar att hen enbart 

har befunnit sig på fel plats vid fel tidpunkt. 

V.V. har förmedlat följande, hen förnekar till samtliga misstankar som finns om brott och att hen 

varit involverad i dessa. Hen har dock insett allvaret i att våra föremål i brottsutredning då hen har 

suttit på häktet, vilket har påverkat henom väldigt mycket. 

När det kommer till att V.V. ska ha brukat cannabis så visar alla provtagningar negativt. Att 

använda alkohol och droger går emot hens religion menar hen. Vidare menar V.V. att hen umgås med 

de vänner som finns i hens närområde. Där finns det de personerna som begår brott men även personer 

som inte har någonting med varken socialtjänsten eller polisen att göra.  

6.2.3 Autismspektrumstörning  

I vårt urval till studien valde vi ut personer med AST och ADHD diagnos som hade fått ett 3 § LVU. 

Nedan tar vi upp de resultat som vi har funnit utifrån de målen. 

 I mål nummer tre fanns vi att P.P. har diagnosen ADHD och autismspektrumstörning samt 

tvångssyndrom. Hen är inskriven på en skola som har fokus på neuropsykiatriska funktionshinder men 

P.P. kommer fortfarande inte iväg till skolan. Modern har försökt att få hjälp för P.P. genom LSS, 

BUP och socialtjänsten men hon vill ha mer hjälp och medger att hen behöver vård. P.P. är berättigad 

till LSS men har dock ingen pågående kontakt med dem. LSS menar att deras ledsagare inte sitter på 

rätt kompetens för att kunna bemöta P.P. utifrån hens svårigheter. ”Varför det inte har blivit aktuellt 

med en sådan insats”.  

 I nämndens utredning kommer man fram till att, de påvisar att ett beteende som är ett symptom på 

ett psykiskt funktionshinder inte kan hänföras till ett socialt nedbrytande beteende (jfr RÅ 2010 ref. 

24). I utredningen framkommer en problematik som rätten anser vara vanligt förekommande bland 

tonåringar med liknande diagnoser. Eftersom P.P. har stora svårigheter med sitt dataspelande 

resulterar det i att hen inte går till skolan eller går inte ut överhuvudtaget. Förvaltningsrätten menar att 

dataspelsberoende är ett socialt nedbrytande beteende men som nödvändigtvis inte måste bero på hens 

diagnoser. 

 Mål nummer sju tar upp huruvida I.I. har utretts på BUP vilket hen egentligen inte ville medverka 

i. Även fast I.I. har motverkat utredningen har BUP kunnat konstatera att hen har ett autismliknande 
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tillstånd samt att hen lider av depression. I.I. började då att medicineras vilket ledde till en förbättring 

och hen började allt mer minska på sin isolering. Men I.I. valde på eget initiativ att avsluta 

behandlingen. Föräldrarna har utifrån I.I.´s psykisk ohälsa varit i kontakt med både BUP och 

socialtjänsten och önskat få hjälp. I.I. har själv berättat att hen mår dåligt och medicinen inte hjälpte 

henom men att ingen har trott på henom fastän hen har försökt att få hjälp många gånger. 

 Det framgår i mål nummer 13 att X.X. under utredning och under den muntliga 

förhandlingen har ett psykiskt funktionshinder i form av Asperger och psykos UNS. Hen kan 

bli fysisk aggressiv och slå sönder saker, blir våldsam mot personer i sin närmaste 

omgivning samt att hen har tvångstankar som visar sig på olika sätt.   

6.2.4 Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

Mål nummer ett tar upp N.N. som har diagnosen ADHD men som hen inte har fått någon behandling 

för. N.N. själv är beredd att påbörja medicinera samt behandlas. Hen har uppvisat stora svårigheter 

som är relaterade till sin ADHD-diagnos, såsom ”hyperaktivitet, svårigheter att organisera, initiera och 

planera, även att hen är utåtagerande och impulsiv”.  

 I mål nummer två, fyra och fem framkommer det att O.O, Q.Q. samt R.R. har diagnosen ADHD. 

O.O. har svårt att läsa av personer och har ett gränslöst beteende. Q.Q. har problem med vredesutbrott 

samt att det finns beteendeproblem. R.R. har uppvisat ett aggressivt beteende mot utredarna och har 

varit hotfull. Hen är villig att börja medicinera mot sin ADHD och vill träffa psykologer och utredare. 

Nämnden tror dock inte att R.R.´s beteende är relaterad till hens diagnos. 

 Mål nummer tre tar upp att P.P. har diagnosen ADHD och autismspektrumstörning och 

tvångssyndrom. 

P.P. är berättigad till stöd genom lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade 

(LSS), men LSS har inte någon pågående kontakt med henom. LSS säger att deras ledsagare inte har 

rätt kompetens att bemöta P.P. varför det inte har blivit aktuellt med en sådan insats. 

 Mål nummer sex tar upp S.S. som har utretts på BUP och har fått diagnosen ADHD när hen var nio 

år gammal. Inledningsvis fick hen medicinering som avslutades efter inrådan från barnläkare. S.S. mor 

upplevde att S.S. blev mer aggressiv av medicineringen och ifrågasätter diagnosen. Både behandlare 

från nuvarande boende samt på skolan ifrågasätter även diagnosen. S.S. har en hög frånvaro i skolan 

och detta mycket för att hen har svårt att koncentrera sig. Hen har även påvisat svårigheter att styra 

sina impulser och blir lätt arg och slår sönder saker. Modern uppger att S.S. har blivit bättre på att 

kontrollera sin ilska och slår på madrassen istället när hen blir arg. Dock uppger hon att det blivit värre 

det senaste halvåret. 

 Mål nummer åtta tar upp huruvida J.J. har en diagnos eller inte. Socialnämnden menar att S.S. 

beteende inte beror på ADHD diagnosen då de är osäkra på om hen verkligen har den diagnosen. S.S. 

har ett utåtagerande och hotfull beteende som har blivit allt värre med tiden. Dessa beteenden är 

framför allt riktade mot föräldrarna samt vid några tillfällen även mot polisen. J.J. har vid dessa 
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hotfulla tillfällen använt sig av knogjärn men även vid ett tillfälle en tegelsten. Även i mål nummer tio 

tar man upp L.L. som har diagnosen ADHD som har haft medicinering för det. Men L.L. valde dock 

på egen hand för ca ett år sedan att avluta att ta medicinen för sin ADHD. 

 Även mål nummer 15 tar upp V.V. som har fått diagnosen ADHD samt svår uppförandestörning 

som hen själv inte vill medge, ”då V.V. inte ser sig som en person som har ADHD”. Hen är bestämd 

om att hen inte vill ha någon behandling för sin problematik.  Under hösten 2012 har V.V. påbörjat två 

olika gymnasieprogram som hen har blivit avstängd ifrån.  

 K.K. har i mål nummer nio diagnosen ADHD och har ett impulsivt handlande. Men i vissa fall blir 

hen även utåtagerande och hotfull. K.K. har börjat medicinerats några dagar efter flytt till en SIS 

institution. ”… man kan se en viss effekt av medicineringen men någon större förändring kan inte 

ses”. 

 Mål nummer elva tar upp M.M. som har blivit utredd av en psykolog där man har kunna bland 

annat ställa diagnosen ADHD. Hen har haft problematik med ”okontrollerade känsloutbrott i form av 

ilska”, hamnat i bråk samt hotat familjehemsföräldrarna. M.M. har även missbrukat olika substanser. 

”Hen är av uppfattningen att ingen bestämmer över henom och att hen kan göra vad hen vill”. M.M. 

menar på att hen inte har någon problematik när det kommer till användning av narkotika, men 

däremot så samtycker hen till att ha diagnosen ADHD.  

 I mål nummer tolv tar man upp A.A. som behöver vissa stödinsatser som exempelvis anpassad 

skolgång samt en utredning för vilka behov som A.A. kan behöva då hen har diagnosen ADHD. 

 Det framkommer i mål nummer 14 i nämndens utredning att Y.Y. har utretts på BUP under 2013 

och fått diagnosen ADHD.  Hen har svårt att klara av skolarbeten och har vid flertal tillfället varit 

hotfull mot en annan elev. Y.Y. har väldigt svårt att ta sig upp på morgonen och ta sig till skolan. 

Sedan april 2013 har hen närvarat i skolan vid några enstaka gånger. ”Det tar föräldrarna 2 -3 timmar 

att försöka väcka henom på morgonen och de har stora svårigheter att få henom att medicinera mot sin 

ADHD”. 

6.3 Resultat Litteratur  

I den här delen kommer vår litteraturstudie att presenteras utifrån samma kategorier som i resultatet av 

domarna. Kategorierna är vårdbehov och placeringar, socialt nedbrytande beteende 3§ LVU, 

Autismspektrumstörning och ADHD. Detta för att se efter så repetitioner som möjligt för vidare 

analys och slutsats. 

6.3.1 Vårdbehov och placeringar 

I BUP´s bok Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling (2012) beskrivs att det inte är ovanligt 

att barn och ungdomar med en ADHD eller en AST-diagnos har en svår familjesituation som kan 

påverka deras utveckling. Det är därför viktigt att omgivningen samarbetar och sätter in specifika 

insatser och åtgärder. Berörda aktörer kan vara skola, socialtjänst och habilitering, detta för att dessa 
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barn skall få en fungerande vardag. Eftersom komorbiditet är vanligt bland barn och ungdomar med 

ADHD och AST är det viktigt att behandlingen anpassas med flera riktlinjer. Det är viktigt med en 

helhetssyn som utgångspunkt där man utgår från sociala-, emotionella- och kognitiva förmågor (BUP, 

2012, s. 159) 

Som en första åtgärd är information om diagnosen. Den psykoedukativa interventionen innebär att 

öka kunskapen hos familjen och andra berörda i omgivningen för att kunna planera insatser och 

strategier. Om barnet och ungdomen möts med respekt och förståelse ökar detta utvecklingen hos den. 

En annan viktig aspekt är att ge information hur den unge fungerar i sitt samspel med andra jämnåriga 

och vuxna. Barn och unga med ADHD och AST behöver en tydlig och välstrukturerad vardag detta 

för att minska överbelastning och stress. I tonåren tenderar dessa barn att utveckla flera sekundära 

psykiatriska tillstånd såsom fobier, tvångssyndrom, ångest och depression. Symptom som kan 

uppkomma är att den unge isolerar sig och kan uppvisa aggressivitet. Lämpliga behandlingsinsatser är 

bland annat KBT, Farmakologisk behandling och familjeterapi (a.a., s. 218-222).  

Personalen på BUP´s akutenhet i Stockholm har skrivit en artikel på Debatt.svt.se (20130210) där 

de beskriver att det finns ett glapp i vårdlagen för ungdomar. Efter den nya rättspraxisen råder det en 

rättsosäkerhet för barn och ungdomar med AST- och ADHD diagnoser. Det finns problem med att ge 

rätt vård och omsorg. Det ligger problem i samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten. När 

psykiatrin bedömer att LPT inte är tillämpbart och när den nya rättspraxisen träder in och LVU inte 

heller är tillämpbart, då faller dessa barn och ungdomar mellan stolarna. 

Psykologen Hejlskov Elvén arbetar bland annat med utåtagerande- och självskadebeteenden, 

kriminella ungdomar och vuxna samt att han har gjort autismutredningar åt danska staten, arbetar nu 

även i Sverige. Han skriver om att barn och ungdomar med AST placeras på institutioner med andra 

som omhändertagits på grund av missbruk och kriminalitet och oftast inte ihop med andra med en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Som rekommendation är att dessa barn skall placeras på 

verksamheter där personalen har specifik kunskap om diagnosen. Hejlskov Elvén menar på att 

tvångsverktygen som tillämpas inom LVU inte lämpar sig för personer med en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Exempel på tvångsverktygen som används inom LVU är vård i enskildhet, i 

form av inlåsning och ”att hindra kontakt med omvärlden”. LVU används istället för straff och då är 

inte placering för en person med AST-diagnos lämplig för att vid en funktionsnedsättning rår man inte 

för sitt beteende och bör då inte straffas. Hejlskov Elvén anser att kommunens ansvar ligger i att 

erbjuda lämpliga pedagogiska verksamheter där ungdomen medverkar frivilligt, likt LSS 

(www.autismforum.se). 

Sveriges kommuner och Landsting skriver i sitt cirkulär 13:44 (2013) Ansvarsfördelningen mellan 

kommun och landsting när det gäller insatser för barn och ungdomar med psykisk 

funktionsnedsättning. Cirkuläret skall tydliggöra ansvarsfördelning då barn och unga med 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ofta behöver insatser från både kommuner och landsting. Enligt 

lagen har vissa personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning rätt till vård enligt LSS (s. 6). 
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Det är kommunens ansvar att erbjuda insatser om personen är i behov av särskilt stöd eller service som 

inte kan tillgodoses på annat sätt. Om beslut sker om vård enligt LVU är det nämnden som beslutar 

var den unge skall placeras och hur vården skall se ut. Idag är det främst HVB-hem, familjehem och 

placering i det egna hemmet som finns som placeringsalternativ. Som inledning skall insatserna ske 

utanför hemmet (SKL, 2013, s.10). Socialnämndens ansvar vid placering är att se till att den unge får 

god vård och att tillgodose den unges särskilda behov av stöd (a.a., s.11). 

En psykisk funktionsnedsättning hos den unge utgör i sig inte grund för vård enligt LVU. När det gäller 

ungdomar som till följd av en psykisk störning missbrukar, begår brott eller har ett annat socialt 

nedbrytande beteende kan det dock finnas skäl att ingripa med ett omhändertagande med stöd av lagen 

(SKL, 2013, s.10). 

 Gränsdragningen mellan LVU och LPT har varit ett ämne för bedömning av Regeringsrätten 

(Högsta förvaltningsdomstolen). Enligt Psykiatrilagsutredningens betänkande konstaterades att Högsta 

förvaltningsdomstolens praxis ”innebär att vissa barn och ungdomar med ett tydligt vårdbehov varken 

uppfyller kriterierna för vård enligt LVU eller LPT”. Det skall tillsättas en utredare som ska analysera 

gränsdragningen mellan LVU och LPT där det ska framgå en mer tydlighet i lagstiftningen (SKL, 

2013, s.22). 

I regeringens kommittédirektiv (Dir. 2012:79), en ”Översyn av lagen med särskilda bestämmelser 

om vård av unga” diskuterades det bland annat om en översyn av LVU. Utvecklingen inom vården för 

barn och unga har förändrats men det finns en rad problem och brister. Dessa brister är bland annat 

lagstiftningen, kompetens och otillräcklig kunskap hos personalen vid utförande och uppföljning av 

vården, framförallt i vården enligt LVU. Behovet av en översyn av lagstiftningen är till för barn och 

ungas rättigheter. Flera instanser har efterfrågat ett stärkt rättssäkerhetsperspektiv. Socialstyrelsen har i 

sin rapport från 2011 observerat att de unga ofta upplever sig som icke respekterade och rättslösa. 

Kvalitén skiljer sig märkbart åt på de olika boenden både vad det gäller personalens kompetens och på 

vården. Det saknas kunskap om hälso- och sjukvårdsfrågor vilket innebär att de unga inte får tillbörlig 

hjälp, särskilt från BUP. 

Utredarens uppdrag blir då att genomföra och analysera LVU, förtydliga bestämmelserna om 

tvångsvård och att se över behovet av en förändring. Det är viktigt med en tydlig och konsekvent 

lagstiftning som utgår från en gemensam grund där begreppen och termerna används på samma sätt. 

Begrepp som vård och omsorg kan vara ett exempel på en begreppsanalys. Vidare beskrivs det att i 

uppdraget ingår det att analysera jourhem- och familjehemsföräldrar och deras lämplighet. Det kan 

komma att behövas tillståndsplikt där det erbjuds psykosocial behandling och stöd för privata 

konsulentstödda verksamheter. Vid vård som bedrivs av Statens institutionsstyrelse skall de särskilda 

befogenheterna användas med omdöme och respekt för barnens rättigheter. Det har framkommit att 

det förekommer brister i utförandet och ur rättsäkerhetssynpunkt är det av största vikt att motivera 

särskilda befogenheter, såsom avskiljning (Regeringen, 2012:79, 2012). 
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Utredaren har även som uppgift att se över gränsdragningen mellan LVU och LPT. Uppgiften blir då 

att se hur det fungerar i praktiken och se om åtgärder som förtydligande gränsdragning är nödvändig. 

För att säkerställa bästa möjliga vård skall en analys av samverkan utföras och utvecklas mellan 

berörda aktörer. 

Socialstyrelsen (2006) skriver i sin handbok Barn och unga i socialtjänsten att utredning och 

vårdplan ska behandlas separat. Vårdplanen skall klargöra målen för placeringen av den unge (a.a., 

s.107). Det är viktigt att vårdplanen är noggrant utformad för att underlätta samarbetet mellan den 

unge, vårdnadshavarna och socialtjänsten och även för att skapa en tydlighet vilka huvudmän som bär 

ansvar (a.a., s.108). Vårdplanen utformas av socialtjänsten och de placeringar som finns är 

familjehem, HVB-hem och LVU (låsta institutioner) (a.a., s.107). Målen i vårdplanen bör gå mot en 

förändring som en placering innebär. Denna förändrings skall se till ”barnets behov av grundläggande 

omvårdnad, att skapa en fungerande skolsituation eller hjälpa en ungdom att komma ifrån ett 

begynnande missbruk eller socialt nedbrytande beteende” (Socialstyrelsen, 2006). 

Vidare beskrivs att många barn är i behov av stöd med flera insatser som till exempel behandling 

inom BUP och skola, det krävs då ett samarbete mellan flera olika myndigheter för att tillgodose den 

unges behov och skall framgå av vårdplanen (a.a., s.109). 

Socialstyrelsen har även gjort flera kunskapssammanfattningar, Barn som utmanar, på uppdrag av 

Regeringen för att så tidigt som möjligt ge barn och ungdomar rätt stöd för att förebygga psykisk 

ohälsa. De är framtagna av en barnläkare vid namn Björn Kadesjö för personal på förskolor och 

skolor. Tecken på psykisk ohälsa kan upptäckas tidigt. Barn som utmanar väcker ofta starka känslor 

hos sin omgivning såsom irritation, ilska och besvikelse. Det väcker inte bara känslor hos 

omgivningen utan även hos dem själva. Detta kan komma att bli ett problem i framtiden. Barn med 

enskilda behov är beroende av de vuxnas bemötande och de är känsliga för oro, splittring och 

konfliktfyllda relationer. Barnet är beroende av de vuxnas förståelse och hjälp då dem många gånger 

stör och förstör för andra men de förstör även för sig själva då de ofta misslyckas med skolarbeten, 

möts ofta av vuxna som blir besvikna på dem samt att de har svårt genom deras beteende att få 

ömsesidiga kamratrelationer. Det är viktigt att de vuxna i barnens omgivning ser sin roll då barnets 

utveckling och framtid hänger på dem (Socialstyrelsen, 2010, s. 3-7). 

6.3.2 socialt nedbrytande beteende och 3 § LVU 

Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas 

genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt 

nedbrytande beteende (LVU 3 § 1 st.). 

Denna paragraf är till för den unga som löper risk att skada sin hälsa och utveckling genom sitt eget 

beteende, men som även ger samhället möjlighet till att ingripa och skapa åtgärder för den unge 

(Mattsson, 2002, s. 76).  
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Med socialt nedbrytande beteende menas enligt förarbetena ett beteende ”som avviker från samhällets 

grundläggande normer” (Mattsson, 2002, s. 77).  Det bör betonas att beteendet även skall medföra en 

påtaglig risk för den unges hälsa och utveckling. Med socialt nedbrytande beteende menas att man 

överträder regler och normer som kan anses vara kriminella på olika sätt, så som exempelvis snatta, 

skolka, stjäla och andra allvarligare lagöverträdelser (Socialstyrelsens handbok, 2010, s. 34-35). 

 Innehållet för formuleringen socialt nedbrytande beteende tas även upp i RÅ 2000 ref. 33 där man 

diskuterar en 15 årig pojke som var utåtagerande och aggressiv mot sin familj men även andra 

personer i hans närhet. Pojken är impulsdriven och har svårt att kontrollera de starka känslorna som 

framkommer.  

Han har ett aggressivt uppträdande och svårt att behärska sig. Detta leder till att han hotar och slår sina 

kamrater och anhöriga. I sådant sammanhang har han också använt kniv. Han har avstängts från olika 

skolor och andra institutioner därför att man inte kunnat garantera hans egen och andras säkerhet. 

Utöver våld har han gjort sig skyldig till annat brottslig handlande. Han har tydligt visat en dragning av 

antisociala och destruktiva miljöer (Rå 2000 ref 33). 

 

 Pojken själv medgav att han var i behov av vård, vilken sorts vård han behövde visste han inte då 

han inte hade utretts. Pojken behövde genomgå en utredning för att se om han hade neuropsykiatrisk 

störning. Både han själv och hans moder misstänkte att han hade DAMP då hans beteende 

överensstämde med det. ”Hans aggressiva och utåtagerande beteende berodde med största sannolikhet 

på denna störning” (Rå 2000 ref 33).  

 Regeringsrättens bedömning är att pojken har visat ett socialt nedbrytande beteende som är en 

påtaglig risk för att skadas genom att vara hotfull, bruka våld samt vara aggressiv mot personer som 

finns i hans närhet. Den unge ska beredas vård enligt 1 och 3§§ LVU.  

 I propositionen 1979/80:1 till LVU föreslår departementschefen att ”något annat därmed jämförbart 

beteende” ska ersättas med ”socialt nedbrytande beteende”. Även ”annat farligt levnadssätt” har 

kommit som förslag istället för ”något annat därmed jämförbart beteende”. Några av merparterna hade 

som åsikt att detta uttryck skulle göra det omöjligt till att ingripa i vissa fall. Avvikande beteenden vid 

psykisk störning nämns som exempel. Andra parter av remissinstanserna lämnade regeringens förslag 

utan anmärkning (Lindahl, s. 28). 

Den unge kan ha begått något eller några allvarliga brott utan att man talar om brottslig 

verksamhet. Exempelvis att den unge vistas (annat än tillfälligt) i en så kallad knarkarkvart eller annan 

missbruksmiljö, eller även att den unge uppträder på en sexklubb eller prostituerar sig. (Alenius, s. 

23). Det kan finnas anledning till att ingripa med ett LVU-omhändertagande även om den ungas 

beteende inte är jämförbart med kriminalitet. Detta i syfte till att få bort den unga från den miljön. 

Detta ska då vara i samband med att de övriga förutsättningar för ett gripande skall vara uppfyllda 

(Lindahl, 2012, s. 28-29). 

 I propositionen tar utredarna även upp uttrycket beteende och ersätta den med levnadssätt istället. 

Detta med anledning till att ordet levnadssätt är mer konkret än beteende, men även att ordet 

”beteende skulle kunna tolkas som att den unge ska bestraffas för vissa handlingar som denne ägnar 
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sig åt” (Lindahl, 2012, s. 28-29). Departementschefen menar att det är lämpligare att använda 

uttrycket beteende och föreslår därför att begreppet ska behållas (a.a., s. 28-29).  

”Rekvisitet något annat socialt nedbrytande beteende är löst formulerat, det ska emellertid tolkas 

restriktivt då det är fråga om ett tvångsingripande” (Lindahl, 2012, s.28-29). De bestämmelser som 

finns angående socialt nedbrytande beteende åberopas oftast i domstolarna för att kunna ta ställning 

till ett omhändertagande enligt 3 § LVU. Även beteenden som dator beroende, ätstörning och 

självskadebeteende kan betraktas för sig eller tillsammans som ett socialt nedbrytande beteende som 

avses lagen (a.a., s. 28-29). 

6.3.3 Autismspektrumstörning 

Personer med AST-diagnos har en mycket varierande grad av funktionsnedsättning och är inte en 

homogen grupp. Detta innebär också att behandlingsinsatserna för personer med AST-diagnos är 

mycket varierande och att varje barn och ungdom har olika styrkor och svagheter. Det finns inga 

läkemedel för att kunna bota och behandla kärnsymtomen för dessa personer. Däremot kan man 

minska deras symptom med olika insatser (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2013, s. 371).  

Vid tonåren börjar ungdomen att belastas av en mer så kallad vuxen karaktär även fast de inte riktigt 

har hunnit tillförskaffa sig de verktyg och erfarenhet som de behöver för att ha som skydd. ”En hjärna 

i snabb utveckling är särskilt känslig för de negativa effekterna av stress” (Lorenz, 2012, s. 29). Det är 

viktigt att verksamheter som arbetar med ungdomar så som skola, fritidsgård och olika boendeformer 

förebygger onödiga stressmoment. Stress kan i förlängningen även påverka den fysiska och psykiska 

ohälsan (a.a., s. 34). 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387) kan i vissa fall ge stöd från 

samhället. Lagen ger individen vissa rättigheter men samhället kan inte alltid tillgodose behoven på ett 

adekvat sätt, ”det beror på skilda prioriteringar” (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2013, 

s. 373). Statens beredning för medicinsk utvärdering ifrågasätter även insatserna i kommunerna som 

exempelvis skolan och socialtjänsten då dem oftast behöver kliniska diagnoser för att kunna ge det 

stöd och hjälp som den enskilda individen behöver (a.a., s. 373).  

 En av de viktigaste skyddsfaktorer för personer med AST-diagnos oberoende på ålder eller 

utvecklingsnivå är att alla insatser ska byggas på en särpräglad kunskap som ska yttra sig på personen 

i fråga. Man ska utgå från personens grundläggande svårigheter med språklig och social 

kommunikation samt deras sinnesintryck för att kunna ge den behandling och habilitering som de är i 

behov av. Får dessa barn och ungdomar inte det stödet och hjälpen är risken att en del utvecklar svåra 

psykiska symptom (Socialstyrelsen, 2010, s. 21-22).  Barn och ungdomarna med AST behöver ett 

speciellt utformat stöd under större delen av sin skoltid. Annars är det risk för att de hamnar i 

utanförskap. ”Många med autismspektrumtillstånd riskerar att hamna i utanförskap, passivitet och 

isolering och blir aldrig riktigt delaktiga i samhällslivet” (a.a., s. 23). Barn med AST-diagnos behöver 

en ”lugn, tydlig, förutsägbar och fri från oplanerade störningar”, en så kallad autismvänlig miljö. I 
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dagsläget finns det olika metoder som man kan använda för att kunna utveckla den språkliga och 

sociala kommunikationen och inlärningen. Men däremot finns det brister på forskning som kan säga 

vilka av dessa metoder som fungerar bäst (Socialstyrelsen, 2010, s. 39).  Även Wing (2012, s. 111-

112) skriver om vikten av ordning och rutin för barn med AST-diagnos i vardagen. När rutiner och 

mönster ändras i vardagen kan påföljden bli aggressivitet. Barn och ungdomar med AST-diagnos har 

många gånger svårt med det sociala samspelet. En liten majoritet av barn och ungdomar med AST-

diagnos kan komma att hamna i ett kriminellt beteende. Oftast handlar det om att ungdomen är 

ovetande om att lagen gäller även dem (a.a., s. 200).  

 En annan viktig aspekt är att insatserna ska ha en helhetssyn som innefattar ett långsiktigt 

perspektiv som inkluderar barnets alla livsområden. Det är viktigt att alla personer i barnets omgivning 

”utgår från en gemensam grundsyn på det enskilda barnets behov”. Det krävs nära och bra samverkan 

mellan de olika verksamheterna som barnet rör sig bland. ”Föräldrarna och de som arbetar med barnet 

i förskolan eller skolan och på fritiden bör erbjudas gemensam handledning i det psykopedagogiska 

arbetssätt som bäst möter barnets behov” (Socialstyrelsen 2010, s. 42). 

6.3.4 Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

Socialstyrelsen tar upp i sin kunskapssammanfattning Barn som utmanar. Barn med ADHD och andra 

beteendeproblem (2010) om ungdomar som i tonåren visar uppförandestörningar så som kraftiga 

utbrott och svårigheter inom vänskapsrelationerna, har större risk att få problem med kriminalitet än 

de som uppvisar denna problematik i tidigare åldrar. Vidare beskrivs hur ADHD kan medföra en 

uppförandestörning som yttrar sig genom asociala handlingar och beteende som strider mot samhällets 

regler och normer. Några exempel på dessa beteenden är stölder, aggressioner, skolk och fysisk våld. 

Ungdomar som uppvisar dessa uppförandestörningar i tonåren har större risk att hamna i kriminalitet 

(a.a., s.26).  

 Almer & Sneum (2012, s. 131) skriver om olika behandlingsprogram som bör tillämpas. Många 

gånger utvecklar både föräldrar och lärare en så kallad copingstrategi och reaktionsmönster när de 

försöker hantera barnets problematiska beteende. Enligt flertal experter kan detta resultera i att 

svårigheterna som man förknippar till ADHD förvärras. Konflikthantering, kommunikationsmetoder 

samt tydliga konsekvens och belöningssystem är nyckelorden i behandlingen. För att kunna modifiera 

beteendet hos barn och ungdomar med ADHD är det av vikt att föräldrar, lärare får information om de 

metoder som ska användas. 

 Lindahl (2012) fann i sin kandidatuppsats en studie gjort av Karolinska Institutionen vid 

Norrtäljeanstalten, där man undersökte personer med ADHD och hur man kunde skapa förutsättningar 

samt utforma en effektiv behandling för dem. I studien framgår det även att barn och ungdomar som 

har ADHD och som inte får det behandlat i tidigt stadie, är förekomsten av missbruk mycket högre 

(a.a., s. 42). 
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Barn och ungdomar med ADHD behöver framför allt hjälp och stöd från sin omgivning. Detta med 

hjälp av ett specifikt bemötande och träning som kan hjälpa dem att utveckla färdigheter och hitta 

olika strategier som kan hjälpa dem i det vardagliga livet (Riktlinjer till stöd, för bedömning och 

behandling, BUP, 2012, s. 175). Det finns komorbida symptom som barn med ADHD kan utveckla 

som exempelvis trotssyndrom, specifika inlärningssvårigheter, språksvårigheter, aggressivitet, 

depression och även autismspektrumtillstånd (a.a., s. 162). ”Barn och ungdomar med ADHD av 

kombinerad typ har en ökad risk att utveckla kriminalitet, missbruk och ett utåtagerande 

beteendemönster samt råkar oftare ut för upprepade olyckor” (a.a., s. 162).  
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7. Analys 

I den här delen kommer vi att presentera analysen för studien. Syftet med studien är att undersöka om 

den nya rättspraxisen som kom år 2010 efterföljs inom Stockholms län och vilken behandling barn och 

ungdomar med AST- och ADHD diagnoser bör få. För att kunna besvara vår frågeställning har vi valt 

att titta på 15 LVU domar i Stockholms län. Utifrån kategorierna har vi valt ut 15 av 650 domar under 

2013. Till hjälp för vårt arbete har vi utgått från en rättsdogmatisk metod och en litteraturstudie som 

stödjer vårt syfte och våra frågeställningar, samt till den tidigare forskningen och vår teori. 

 Analysen kommer att bygga på tre rubriker, där vi ser efter huruvida rätten kopplar till den nya 

rättspraxisen (RÅ 2010:24) men dömer till LVU, där de tar hänsyn till rättspraxisen och avslår LVU 

och i de fallen där det inte omnämns alls. Under dessa rubriker kommer vi med hjälp av resultatet och 

den nyinstitutionella teorin i form av organisatoriska fält och samverkan analysera utfallen. 

7.1 Koppling men LVU 

I de fall där rätten dömer till LVU samt tar hänsyn till RÅ ref. 2010:24 återfinner vi i mål nummer tre 

och i mål nummer nio. I mål nummer tre har hen både AST, ADHD och tvångssyndromdiagnos. 

Tidigare insatser för denna ungdom har varit LSS, BUP och samarbete med socialtjänst. Hens 

problematik anser rätten är vanligt förekommande bland tonåringar med liknande diagnoser och 

bifaller ansökan eftersom hen har ett vårdbehov. P.P. är berättigad till stöd genom lagen LSS 

(1993:387) men deras ledsagare finner sig inte ha rätt kompetens.  

 I BUP´s artikel i Debatt.svt.se (20130210) beskrivs detta genom att det finns ett glapp i vårdlagen 

för ungdomar. Det råder en rättsosäkerhet genom att ge ungdomarna rätt vård och omsorg. Samverkan 

mellan socialtjänsten och psykiatrin brister och ungdomarna faller mellan stolarna. I den 

nyinstitutionella teorin beskrivs att samverkan mellan olika organisatoriska aktörer kräver att 

interaktionen skall vara horisontell eller vertikal. Den horisontella interaktionen innebär att sambanden 

inom organisationen bygger på ett rangsystem där aktörerna befinner sig på liknande beslutsnivåer och 

den vertikala interaktionen bygger på ett rangsystem där aktörerna har olika beslutsnivåer. Fungerar 

inte dessa system så fungerar inte samverkan ordentligt heller (Grape, 2006, s. 51, s. 55). Det BUP 

resonerar kring ser vi som en vertikal interaktion då socialtjänsten och psykiatrin är aktörer med olika 

beslutsnivåer och logiker som skiljer sig åt. Inom de olika verksamhetsområden finns det ramar som är 

en standard för vad verksamheterna bör, kan eller inte kan göra, vilket tydligt visar sig hos 

socialtjänsten och psykiatrin genom att det brister i att ge ungdomarna rätt vård och omsorg. Grape 

(2006) förklarar att försvårande effekter hos de olika aktörerna kan bero på att de har en oklar 

ansvarsfördelning, skilda målsättningar, ekonomiska intressen och olika kunskapstraditioner. 

Ungdomar har då inget företräde här och de olika organisationerna har inte kompetensen eller resurser 

som kan anpassas efter deras behov.  



 61 

Om aktörerna inom de olika verksamhetsområdena har olika domänspråk uppstår en domänkonflikt 

vilket vi tydligt kan se genom BUP´s artikel då parterna har olika organisatoriska strukturer vilket 

leder till att samarbetet brister och ungdomarna faller mellan stolarna.  

 Det framkommer inte i domen vilken typ av placering P.P. kommer att få men enligt vårdplanen 

skall P.P. vårdas på ett HVB-hem, vilket hen är negativ till. Mattsson (2002) tar upp att om det 

inkommer en ansökan om tvångsvård upprättas en vårdplan av socialnämnden som parterna i målet 

skall samtycka till. Detta är högst väsentligt ur en rättsäkerhetssynpunkt som är av betydande roll vid 

utredningar (a.a., s.258-259). Mattsson beskriver vidare att det är viktigt att socialnämnden tar fram all 

fakta och att alla berörda skall få komma till tals. P.P.´s moder har gett sitt samtycke till vårdplanen 

men P.P. själv är negativ. Viktigt dock är att det sätts in tidiga insatser för att förebygga 

återkommande och långtgående myndighetsåtgärder (a.a., s.76-79).  

 I mål nummer nio framkommer det att K.K. har varit placerad på två olika jourhem, ett HVB-hem 

och SIS institution där hen fortfarande är placerad. K.K. har en ADHD diagnos som hen medicinerar 

för. Likt i mål nummer tre bifaller rätten ansökan med motiveringen att K.K.´s beteende kan jämnföras 

med någon som inte har ett neuropsykiatriskt tillstånd. Rätten dömer att vård skall ges på SIS 

ungdomshem. Utifrån BUP´s riktlinjer, Socialstyrelsen och Almér & Sneum är det av vikt att barn och 

ungdomar med ADHD diagnos får förståelse, hjälp och stöd av de vuxna i sin omgivning. Detta 

genom ett bemötande och träning som kan hjälpa de att utveckla färdigheter och hitta olika strategier 

som kan hjälpa de i det vardagliga livet. Detsamma gäller för barn och ungdomar med AST. 

Socialstyrelsen tar upp att barn och unga med AST bör ges den behandling och habilitering som de är i 

behov av. Dessa barn och unga behöver en lugn, tydlig och förutsägbar tillvaro och fri från oplanerade 

störningar. Enligt Hejlskov Elvèn rekommenderas att dessa barn placeras på verksamheter där 

personalen har specifik kunskap om diagnosen. Han menar även på att tvångsverktygen som används 

inom LVU som vård i enskildhet, i form av inlåsning inte är lämplig då man vid en 

funktionsnedsättning inte rår för sitt beteende och bör då inte straffas.  

 Regeringens kommittèdirektiv (Dir.2012:79) tar upp att det finns en rad brister och problem inom 

LVU. Kvalitén skiljer sig märkbart åt mellan de olika boenden både vad det gäller personalens 

kompetens och på vården. Det saknas kunskap om hälso- och sjukvårdsfrågor vilket resulterar i att de 

unga inte får passande hjälp. Behovet av en översyn av lagstiftningen finns då det brister i såväl 

lagstiftningen samt kompetensbrist hos personalen. Ett stärkt rättssäkerhetsperspektiv har efterfrågats 

från flera instanser. Det rättssociologiska perspektivet inom den nyinstitutionella teorin ser till 

skillnaderna mellan de olika beslutslogikerna och de rättsliga regleringarna då vissa organisationer 

främst styrs av ramlagar och andra mer av lagstiftningen. Då socialtjänsten styrs av ramlagar har de 

sina beslutslogiker som kan skilja sig åt då de har ett annat synsätt och andra målsättningar än vad 

Regeringsrätten har som styrs mer av lagstiftningen. Handlings och tolkningsutrymmet blir då olika 

stort inom de olika regleringarna då förutsättningarna ser olika ut när de går in i samverkan då de 

institutionella logikerna skiljer sig åt. 
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7.2 Koppling och inte LVU 

Under denna rubrik kommer vi att presentera de mål där rätten tagit hänsyn till rättspraxisen RÅ 2010 

ref: 24 och avslagit nämndens ansökan. Målen som tas upp här är mål nummer sex och mål nummer 

13. I mål nummer sex ansöker nämnden om att S.S. har ett socialt nedbrytande beteende genom att 

vara utåtagerande mot personal från socialtjänsten och sin mor. S.S. har diagnosen ADHD men denna 

diagnos ifrågasätts dock av både skolan och modern då de anser att hen har blivit mer aggressiv 

genom att medicineras. Förvaltningsrätten däremot ser ingen anledning till att tvivla på den diagnosen 

som hen har fått genom BUP, utan anser att de utåtageranden beteendet som S.S. har är kopplad till 

hens funktionshinder. Almer & Sneum (2012) skriver att många gånger utvecklar föräldrar och lärare 

en så kallad copingstrategi och reaktionsmönster i deras hantering av barnets problematiska beteende. 

Enligt flertal experter kan detta resultera i att svårigheterna som man har med sin ADHD förvärras 

(a.a., s. 131). Socialnämnden har till stöd för sin ansökan åberopat RÅ 2000 ref:33. Förvaltningsrätten 

har däremot referat till RÅ 2010 ref:24, där det framgår ”att ett beteende som närmast kan betraktas 

som symptom på en psykisk störning inte kan utgöra ett sådant socialt nedbrytande beteende som 

avses i 3 § LVU”. Teorin talar om att varje myndighet utgår ifrån sin egen logik som staten sedan 

länge har delat upp när det kommer till offentliga organisationer. Alla dessa organisationers uppdrag 

ser olika ut och har skilda logiker vilket kan bidra till att deras krav och utgångspunkter ser olika ut. 

Det är av vikt att utarbeta tydliga gränser mellan de olika aktörerna och verksamhetsdomäner (Grape, 

2006, s. 70). Hydén (2011) beskriver att tolkning av rättspraxis är svårt då domstolarnas motivering 

ofta är kortfattade (a.a., s.158). Att tolkningen är svår kan vi se genom att Socialnämnden åberopar RÅ 

2000 ref:33 och Förvaltningsrätten RÅ 2010 ref:24 och att det råder en domänkonflikt då de 

institutionella logikerna ser olika ut.  

 I mål nummer 13 framgår det av utredningen att X.X. har diagnosen Asperger och psykos UNS. 

Hen kan bli fysisk aggressiv, slå sönder saker, bli våldsam mot personer i sin omgivning samt har 

tvångstankar som uttrycker sig på olika sätt. Wing (2012) beskriver att när barn och ungdomar med 

AST diagnos kommer upp i tonåren kan det medföra ett omedvetet motstånd till att kunna acceptera 

de vuxnas auktoritet. Dessa känslor kan då yttra sig med bland annat aggressivitet och vredesutbrott 

(a.a., s. 169). Förvaltningsrätten åberopar RÅ 2010 ref:24 eftersom det framgår att ungdomen lider av 

psykiska problem och har rätt till stöd och hjälp hos psykiatrin där rätt kompetens finns. Lorenz (2012) 

förklarar att dessa barn och ungdomar behöver ett skräddarsytt stöd som hjälper de individuellt för att 

klara av sin vardag (a.a., s. 6). Även Hejlskov Elvén poängterar att när en institutionsplacering 

tillämpas förordas att personalen har specificerad kunskap inom AST. 

 De faktorer som krävs för att en ömsesidig påverkan skall fungera mellan olika aktörer är bland 

annat ”en ömsesidig medvetenhet om det givna problemet”, ”samsyn om målet” och ”ett ömsesidigt 

beroende” (Grape, 2006, s. 59). Eftersom Socialnämnden och Förvaltningsrätten åberopar olika RÅ 

har de ingen gemensam samsyn om det givna problemet. Förvaltningsrätten dömer ändå efter RÅ 
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2010 ref:24 och uppnår därigenom en vertikal interaktion eftersom Socialnämnden ansöker om ett 

LVU. De olika organisationernas uppdrag som staten implementerat skapar också olika logiker inom 

områdena och det visar sig i dessa domar då implementeringen av ny rättspraxis skiljer sig åt mellan 

aktörerna. 

7.3 Omnämns- och kopplas inte 

Under denna rubrik kommer vi att presentera de mål som förvaltningsdomstolen har dömt till 3 § LVU 

utan att omnämna eller tagit hänsyn till den nya rättspraxisen. Utifrån de resterande elva målen 

kommer vi att analysera och sammanställa resultatet utifrån ungdomarnas diagnoser. I tio av elva mål 

har ungdomen en ADHD diagnos. Gemensamt för dessa ungdomar är ett beteendeproblemen som 

visar sig genom hyperaktivitet, aggressioner, impulsivitet, utåtagerande, missbruk, läsa personer och 

kriminalitet. Socialstyrelsen (2010) skriver om att ADHD kan medföra en uppförandestörning som 

yttrar sig genom asociala handlingar och beteende som strider mot samhällets normer och regler. Fler 

exempel på dessa beteenden är skolk, stölder, aggressioner och fysiskt våld. Ungdomar som uppvisar 

dessa uppförandestörningar i tonåren har större risk att hamna i kriminalitet (a.a., s.26). Flertalet av 

ungdomarna har visat på uppförandestörningar som till exempel i mål nummer 14 där Y.Y. har flera 

anmälningar på sig angående olovlig körning, olovligt brukande av fordon, personrån, narkotikabrott 

och medverkan till stöld. I mål nummer 15 är V.V. misstänkt för flera hänsynslösa personrån och J.J. i 

mål nummer åtta som har haft hotfullt beteende riktat mot föräldrarna och polisen, där hen har använt 

sig av knogjärn, rör och tegelsten. Uppförandestörningarnas allvarlighetsgrad varierar från olika 

personer där vissa personer har mindre allvarliga problem såsom snatteri, skolk, ljuga och smita 

hemifrån nattetid. Andra har värre beteendeproblem som orsakar större skada såsom fysisk grymhet, 

använder tillfälliga vapen, våldtar, rånar och gör inbrott (Socialstyrelsen, 2010, s. 26). Barn och 

ungdomar med ADHD och AST-diagnos är i behov av en tydlig och välstrukturerad vardag för att 

minska överbelastning och stress. Det är vanligt att dessa barn och ungdomar i tonåren utvecklar flera 

sekundära psykiatriska tillstånd såsom ångest, tvångssyndrom, depression och fobier. Det kan utrycka 

sig i symptom som är att den unge isolerar sig och kan uppvisa aggressivt beteende (BUP, 2012, s. 218 

– 222).  

 I mål nummer sju lider den unge av en depression och har ett autismliknande tillstånd som utretts 

hos BUP. I.I. har under en längre period isolerat sig själv i sitt rum genom att spika igen dörren. Hen 

har slutat att gå i skolan för att hen blir mobbad, är aggressiv och förstör saker i hemmet. Varken skola 

eller föräldrarna har någon förståelse för I.I.´s situation utan ger hen skulden för hur det ser ut. Barn 

och ungdomar med AST behöver en lugn, förutsägbar, fri från oplanerade störningar och tydlig 

tillvaro. Får de inte ett speciellt utformat stöd riskerar dessa barn att hamna i ett utanförskap, isolering 

och i passivitet. De som arbetar med den unge i skolan och föräldrarna bör handledas gemensamt ur 

det psykopedagogiska arbetssätt som passar bäst för den unge. Vikten av samverkan mellan olika 

verksamheter är högst relevant för att få en helhetssyn på barnet och ungdomen samt att alla berörda 
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aktörer utgår från samma grundsyn (Socialstyrelsen 2010, s. 23, s. 42). Teorin beskriver att 

förutsättningarna ser olika ut då de olika organisationerna har skilda beslutslogiker då de går in i 

samverkan. Detta gör att handlings- och tolkningsutrymmet skiljer sig åt inom de olika regleringarna 

vilket leder till att barnen och ungdomarna inte får den vård och behandling de behöver. Samverkan 

mellan föräldrar och skola är av största vikt och som Socialstyrelsen skriver bör gemensamma åtgärder 

utgå från samma grundsyn för att tillgodose den unges behov. Om aktörerna kommer överens om vem 

som skall göra vad, uppnår de en domänkonsensus genom att aktörerna kommer överens om vad som 

bör, kan eller inte kan göras (Grape, 2006, s. 51). 

 I mål nummer två, åtta och 15 framgår det att tidigare insatser som har gjorts har varit utan 

framgång. Modern i mål nummer två brister i kunskap om O.O.´s ADHD diagnos. I BUP´s riktlinjer 

tar man upp att när diagnos ställs, är den första åtgärden att informera och öka kunskapen om 

diagnosen hos familjen och andra berörda i omgivningen. Detta för att kunna planera olika insatser 

och strategier. Möts barnet och ungdomen med respekt och förståelse gynnar detta utvecklingen hos 

den unge (BUP, 2012, s. 218 – 222). Barn och ungdomar med enskilda behov är beroende av de 

vuxnas bemötande. De är känsliga för oro, splittring och konfliktfyllda relationer. Den unga är 

beroende av de vuxnas förståelse och hjälp då dem många gånger stör och förstör för sig själva men 

även för andra. Det är viktigt att de vuxna i barnets omgivning ser sin roll då barnets utveckling och 

framtid hänger på dem (Socialstyrelsen, 2010).  

 Mattson (2002) beskriver vikten av rättsäkerheten vid utredningar. När socialnämnden ansöker om 

tvångsvård skall då vårdplan upprättas som partnerna i målet ska ge sitt samtycke till. Barnets 

önskemål, synpunkter och vilja är högst väsentligt ur en rättssäkerhetssynpunkt (a.a., s. 263). Rätten 

till självbestämmande utökades när texten i lagen 3§ LVU ändrades från allvarlig fara till påtaglig 

risk. Den unges behov av hjälp förändras genom att insatser kan ske i ett tidigt skede för att bryta en 

destruktiv utveckling och förebygga återkommande och långtgående myndighetsåtgärder (a.a., s. 76-

79). I mål nummer ett, fem och tio har alla tre ungdomar gett sitt samtycke till vård och behandling. 

För att en ömsesidig påverkan skall fungera mellan olika aktörer i en större helhet krävs faktorer så 

som en ”ömsesidig medvetenhet om det givna problemet”, ”samsyn om målen” och ”ett ömsesidigt 

beroende” (Grape, 2006, s. 59). Mellan de olika verksamheterna innebär samverkan att det krävs mer 

resurser än vanligt. När barn och ungdomar har varit aktuella under en längre tidsperiod i flera system, 

så är den integrerade samverkan mer fördelaktigt än något annat. Samverkansprojekt har oftast mindre 

antal ärenden och har mer fördelar då det skapar mer tid för varje ärende. Handläggarna kan då arbeta 

mer intensivt med de olika ärenden som de får in (a.a., s. 58). Eftersom flera av barnen och 

ungdomarna i domarna har varit aktuella hos socialtjänsten under flera år ser vi till att den integrerade 

samverkan skulle ha en positiv inverkan på arbetet. Om dessutom handläggarna kan arbeta mer 

intensivt med varje enskilt fall skulle det gynna den berörda familjen. För att skapa en samsyn om mål 

och medel och för att integration skall uppnås inom socialtjänsten, är det viktigt att chefer och 

politiker ser till att rätt information och kunskap framkommer och används i olika situationer. Det här 



 65 

gynnar även samordningen av integrationsprocessen i arbetet med barnet och ungdomen för att 

medvetandegöra vilka problem de skall arbeta med (Grape, 2006, s. 61).  

 Den rättsliga regleringen är högst väsentligt när en kontextberoende tolkningsprocess sker (Linde 

& Svensson, 2013, s. 132-133). Samverkan mellan de organisatoriska aktörer har i dessa exempel 

uppnått en horisontell interaktion och domänkonsensus, detta genom att de har en gemensam samsyn 

om utfallet men tolkningsprocessen i dessa domar ger ändå ett felaktigt utfall då ingen av aktörerna tar 

hänsyn till RÅ 2010 ref:24.  
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8. Slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om den nya rättspraxisen RÅ 2010:24 efterföljs och se efter 

vilken behandling barn och ungdomar med AST och ADHD bör få istället. Det som framkommer 

utifrån de 15 domar vi valt ut under 2013 är att i två av domarna har rättspraxisen efterföljts. I 

ytterligare två fall har rätten tagit upp och refererat till rättspraxisen men ändå dömt till 3 § LVU. 

Resterande av de elva fallen har rätten varken nämnt eller tagit hänsyn till rättpraxisen och därefter 

dömt till 3 § LVU. Utifrån bland annat flera psykologers uttalanden och SKL bör dessa barn få en 

skräddarsydd behandlingsform då straff som en inlåsning inte är en bra vårdform då personer med 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inte rår för sitt beteende. Dessa barn och ungdomar skall istället 

få hjälp och stöd från kommunen på frivillig grund. Idag är det främst HVB-hem, familjehem och 

placering i det egna hemmet som finns som placeringsalternativ. Som inledning skall insatserna ske 

utanför hemmet. 

 Flera aktörer inom verksamhetsområdet påpekar att gränslandet mellan LVU och LPT måste ses 

över då samverkan mellan socialtjänsten och psykiatrin brister och barnen och ungdomarna faller 

mellan stolarna. BUP beskriver att det finns ett glapp i vårdlagen och det råder en rättsosäkerhet 

genom att ge rätt vård och omsorg. För att skapa en förståelse varför detta sker är den nyinstitutionella 

organisationsteorin användbar i denna studie då den är framgångsrik för att skapa en förståelse för 

inomorganisatoriska förändringsprocesser och organisationers beslutslogiker utifrån barnen och 

ungdomarnas beteende. Då Socialtjänst och Socialnämnd främst styrs av ramlagar och 

Förvaltningsrätten från en traditionell juridisk detaljlagstiftning ser beslutslogikerna olika ut vilket 

medför att implementering av ny rättspraxis skiljer sig åt mellan aktörerna. Hydén (2011) beskriver att 

det är bindande för högre och lägre domstolar i ett anglo-saxiskt rättssystem att följa rådande 

prejudikat och ses som ett tjänstefel om så inte görs (a.a., s. 158). Implementering av (som i den här 

undersökningen) ny rättspraxis är komplicerat. Samverkan genom att komma fram till en 

domänkonsensus mellan olika organisationer som knyts samman är av största vikt för att uppnå 

rättsäkerhet. Det här visar sig i domarna där Socialnämnden åberopar RÅ 2000 ref:33 och 

Förvaltningsrätten åberopar RÅ 2010 ref:24 vilket skapar en domänkonflikt. I det här fallet blir det 

ändå rätt utfall då Förvaltningsrätten tar hänsyn och dömer efter rättspraxisen och ser till barnen och 

ungdomarnas vårdbehov. För att uppnå en domänkonsensus krävs att aktörerna har en gemensam 

samsyn om det givna problemet och det är att tolka och att förstå vad dessa barn och ungdomar bör få 

för vård och behandling. I studien framkommer att vid det tillfället då aktörerna uppnår en 

domänkonsensus är det på felaktiga grunder när RÅ 2010 ref.24 inte omnämns eller efterföljs utan 

man utgår ifrån att barnet och ungdomen har ett socialt nedbrytande beteende. Eftersom dessa 

organisationer är uppbyggda efter ett hierarkiskt system och de olika beslutsfattarna har olika 

beslutslogiker medför en tröghet vid förändringar, vilket visar sig vid implementering av den nya 

rättspraxisen.   



 67 

9. Diskussion 

Vår intention med undersökningen var att efterforska om den nya rättspraxisen efterföljs och utifrån 

slutsatserna kan vi se att det är få fall där den efterföljs. I endast två av 15 fall dömer rätten efter RÅ 

2010:24. Förvaltningsrätten tar upp ytterligare två fall där de nämner rättspraxisen men väljer ändå att 

döma till LVU. Resterande elva fall nämns inte den nya rättspraxisen. Hydén (2006) beskriver att ny 

rättspraxis som uppkommer är vägledande och tolkningsavgörande för framtiden. Dessa prejudikat är 

bindande för högre och lägre domstolar och det är ett tjänstefel om det inte efterföljs. Det är 

förvånande att så många rättsfall ändå döms till 3 § LVU trots att det anses som ett tjänstefel. Som till 

exempel Socialnämndsordföranden som inte ens nio månader efter att den nya rättspraxisen trädde 

kraft hade hört talas om den. Socialtjänsten fortsatte att placera ungdomar med neuropsykiatriska 

funktionshinder enligt LVU. Hydén beskriver vidare att de högsta instanserna publicerar avgöranden i 

så kallade rättsfallssamlingar för att underlätta tillämpningen. Dessa databaser skall öka tillgången till 

rättsinformation men hur väl används de med tanke på att till och med Socialnämndsordförande inte 

nåtts av informationen. Det här är definitivt ett organisatoriskt problem där Hydén anser att det finns 

ett behov av att anpassa rätt databaser för mer specialiserad och komplex rättsinformation. Det kan 

vara en del i tillvägagångssättet att implementera ny rättspraxis. En annan förklaring och idé till 

förändring tar regeringens kommittédirektiv (Dir. 2012:79) upp. Här förklaras att det behövs en 

översyn av lagen då det finns en rad brister och problem med både lagstiftningen, kompetens och 

otillräcklig kunskap hos personalen vid utförande och uppföljning av vården, framförallt inom 3 § 

LVU. Vidare beskrivs vikten av att vara tydlig och konsekvent i lagstiftningen där man utgår från en 

gemensam grund där begrepp och termer används på samma sätt. Idag används begreppet ett något 

annat socialt nedbrytande beteende mycket brett. Inom ramarna för detta begrepp finns det ett stort 

tolkningsutrymme. Linde & Svensson (2013) beskriver att det är av stor vikt ur det rättssociologiska 

perspektivet att en rättslig reglering går igenom sociala kontextberoende tolkningsprocesser. För att 

lagen skall bli mer snäv i sitt tolkningsutrymme behövs därför en tydligare beskrivning av lagen och 

mer specifik kunskap behövs hos de beslutande organen för att rätt vård skall tillämpas. Många barn 

och ungdomar känner sig rättslösa då placeringar med inlåsning fortfarande sker. Vid bedömning kan 

man se bortom de fakta som finns och endast se till ungdomens beteende och handlingar och inte 

orsaken till dessa. Socialstyrelsen skriver i sina kunskapssammanfattningar om barn och ungdomar 

med AST och ADHD – diagnos och hur dessa diagnoser kan utrycka sig. Många gånger ser rätten inte 

till att detta beteende beror på den unges diagnos utan som ett socialt nedbrytande beteende. Här blir 

det fel då ett återkommande tema i forskningen och litteraturen är att just detta beteende är typiska för 

barn och ungdomar med AST- och ADHD diagnos. Socialstyrelsen beskriver även vikten av 

samverkan mellan de olika verksamheterna såsom skolan och föräldrarna. Detta för att kunna få en bra 

helhetssyn på barnet och ungdomen för att kunna hjälpa och stötta på allra bästa sätt.  
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En fråga som kommer upp är hur väl insatt personalen inom socialtjänsten är i de olika 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna? Om socialtjänsten själva inte läser och följer de 

instruktioner som finns, så är det av största vikt att dessa barn och ungdomar får den rätta hjälpen när 

situationen väl kommer till förvaltningsrätten.  

 Vidare har vi undersökt vilken behandling barn och ungdomar med AST och ADHD bör få istället. 

Vi har kommit fram till att barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning bör få en 

skräddarsydd behandlingsform på frivillig grund då dessa barn inte rår för sitt beteende. Genom att 

straffa dessa barn och ungdomar med inlåsning, som oftast sker på en SIS institution, hjälper inte utan 

kan istället förvärra situationen och skapa en långvarig kontakt med kommun och landsting. BUP 

beskriver att det är ett glapp i vårdlagen där dessa barn och ungdomar faller mellan stolarna, vilket vi 

tydligt kan se. 
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9. 1 Förslag till ny forskningsfråga 

I vår undersökning framkommer det att majoriteten av de 15 domarna inte följer rättspraxis. Hydén tar 

upp att det är ett tjänstefel om högre och lägre domstolar inte följer prejudikat. I och med det resultat 

som har framkommit i vår studie, väckte vårt intresse för vem som synar domstolarna. Vilken 

tillsynsmyndighet ansvarar för detta? Vi hittade ett intressant examensarbete som heter Prejudikat som 

bindande rättskälla - en jämförande studie i svensk och engelsk rätt, som har sin utgångspunkt i 

studien om svenska domstolar som utvecklar starkare prejudikatbundenhet. Detta examensarbete 

skulle vara en bra grund till den fortsatta studien som vi rekommenderar att göra. Syftet med denna 

typ av studie är att synliggöra vilka tillsynsmyndigheter som ansvarar för när domstolarna begår ett 

tjänstefel. 
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