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Abstract 
 
The purpose of this paper is to investigate on what basis a child is committed into care 
according to the law and to see on which grounds the decision about committed child care in 
law practice are taken when a child is committed to care due to parents who are mentally 
retarded. To better understand the juridical grounds for these decisions I will also in a short 
background describe the meaning of the term mentally retarded, how mental retardation and 
parenthood has changed over time and how different opinions are expressed in the law. Both 
people with mental retardation and children have in recent years gained their rights and 
sometimes these rights end up in conflict with one another. In those cases, what is in the best 
interest of the child, should be decisive. The children who have mentally retarded parents are 
at risk to not have their physical, psychological, emotional, social and intellectual needs met 
and are therefore being unfavourable developed. LVU gives possibilities for the right to 
intervene in the relation between child and parent through committing the child into care 
against the parent’s will. This law is supposed to be used in those cased when the child is 
being exposed to bad conditions which implies an obvious risk for the health and 
development of the child and when care cannot be given voluntarily. In my study it is 
discovered that the Supreme Court has decided cases where children with parents who are 
mentally retarded or have similar problems has been committed into care. The retardation in 
itself is not reason enough for the child to be committed into care, it is the consequences 
which are determining. The Supreme Court approved the Social service request concerning 
committing care in three of the eleven cases I have studied and they stated lack in material, 
social and intellectual areas, and also the immatureness of the parents and the inability to put 
the child’s need first. In the other cases I have studied the Supreme Court declined the 
requests from the Social service and motive it different in each case. They referred to the lack 
of necessary qualifications, that siblings has managed well, that supporting measures in the 
home should be sufficient etc. In my study I can clearly see that the demand for evidence 
about lack in care is increased by every instance. My study also show that the Supreme Court 
to a relatively great extent tend to decide against the Social service, experts and the opinion of 
public counsels. My opinion is that the perspective of the child is at risk of being put aside if 
the court lower their demands on good parenthood for parents with mental retardation.  
 
 
Keywords: Mental retardation, the best interest of the child, the need of the child, parenthood, 
committed care, LVU.  
 
Nyckelord: Utvecklingsstörning/förståndshandikapp, barnets bästa, barns behov, föräldraskap, 
omhändertagande, LVU. 
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1 Inledning 
 
Kvinnan bredvid mig i trappan släpar på två tunga papperskassar när hon plötsligt snubblar 
till, ramlar och en av kassarna går sönder. När jag hjälpt henne upp, letat rätt på osten som 
rullat iväg och försöker hjälpa henna omorganisera bland varorna får jag mig en tankestäl-
lare. Kvinnan funderar på hur hon ska orka bära maten som låg i papperskassen ända till 
bussen när jag stoppat den i två platskassar. Det hjälper inte att jag gång på gång försöker 
förklara att maten inte väger mer för att den ligger i två kassar istället för en. När vi sedan 
går till våra respektive bussar funderar jag på om hon är på väg hem för att laga middag till 
sina barn. 
 
I Sverige krävs det ofta intyg av olika slag för att få utöva diverse aktiviteter, vi har höga krav 
på legitimitet. Det krävs körkort för att framföra ett fordon, det diskuteras ibland om man ska 
införa något slags intyg för att få ha hund och på mellanstadiet fick jag till och med ta ”syma-
skinskörkort” men föräldrar erbjuds bara en kort frivillig utbildning inför förlossningen. Jag 
menar att alla inte är lämpliga att vara föräldrar. Hur ska en kvinna eller en man som inte för-
står att varorna inte ökar i vikt för att man fördelar dem på två påsar kunna tillfredsställa ett 
barns alla behov av fysisk, psykisk och emotionell art? Jag tar naturligtvis inte ställning till 
ifall kvinnan jag mötte i trappan vid busshållplatsen är en lämplig mamma eller inte men jag 
undrar hur man inom socialtjänsten ska resonera kring barn till föräldrar med en utvecklings-
störning och hur domstolarna tolkar lagen.  
 
För några år sedan gjorde TV-programmet Uppdrag Granskning (svt) ett reportage om två 
föräldrar i Oskarshamn som blev väldigt uppmärksammat. Föräldrarnas barn hade blivit om-
händertaget enligt LVU § 2 för att föräldrarna på grund av intellektuella brister och andra 
problem inte bedömdes klara av vården av barnet. Det var dock svårt att avgöra om bristerna i 
omsorgen om barnet var avhängiga de intellektuella bristerna hos föräldrarna. Reportaget gav 
upphov till upprörda känslor, omfattande kritik av främst socialtjänstens agerande och ska-
pade stor medial debatt, namninsamlingar och till och med dödshot av personal inom social-
tjänsten i Oskarshamn. Denna debatt tillsammans med att jag senare läste Lisbeth Pippings 
självbiografi ”Kärlek och stålull; att växa upp med en utvecklingsstörd mamma” väckte mitt 
intresse för gruppen barn till föräldrar med utvecklingsstörning. Jag vill därför studera hur 
utvecklingsstörning bedöms påverka föräldraförmågan och hur rätten bedömer personer med 
utvecklingsstörnings förmåga att ta hand om barn. 
 

1.1 Problemformulering 
 
Föräldrar förväntas ofta veta vad som är bäst för sitt barn men ibland uppstår konflikter mel-
lan föräldrars och barns behov, då ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet. Det gäller 
till exempel när domstolen fattar beslut om att omhänderta barn eller flytta vårdnaden från 
föräldrar till en annan vårdnadshavare. De flesta är nog överens om att alla människor inte är 
lämpliga att vara föräldrar. Hur föräldrars lämplighet att vårda barn skall bedömas och 
avgöras är mycket komplext och uppmärksammas till exempel i vårdnadstvister, i samband 
med familjehemsplaceringar av barn, vid ansökningar om adoption av barn. I Sverige liksom i 
många andra länder finns lagstiftning som möjliggör för samhället att intervenera i relationer 
mellan barn och föräldrar i syfte att skydda och vårda barn, till exempel när föräldrarnas för-
måga ifrågasätts eller när barn begått brott. I Socialtjänstlagen (SoL) och i Lagen med sär-
skilda bestämmelser om vård av unga (LVU) regleras förutsättningar för att ingripa antingen 
på grund av brister i omsorgen om barn eller på grund av barnets eget beteende.  
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Vem som ska ha möjlighet att bli och vara förälder har skiftat genom tiderna. Människor med 
funktionshinder och homosexuella personer är exempel på vilkas föräldraskap har uppfattats, 
och än idag är, kontroversiellt. Med modern teknik och i en globaliserad värld kan man bli 
förälder på andra sätt än genom samlag till exempel genom insemination och adoption vilket 
har öppnat nya frågor kring föräldraskap.  
 
De flesta är överens om att samhället har ett ansvar för att skydda barn som lever med föräld-
rar som inte kan tillgodose barns behov av vård och omsorg. Uppfattningar om människors 
möjligheter och förutsättningar att vara föräldrar och barns rätt till god vård och fostran kan 
komma i konflikt med varandra. Genom lagstiftning har staten försökt lösa frågor om och på 
vilka grunder samhället ska kunna intervenera i familjen (Klow, 2006). Om föräldrarnas 
bristande förmåga är relaterat till ett medfött funktionshinder och inte till det egna beteendet 
hos föräldern eller barnet eller en handling som till exempel misshandel eller missbruk av 
droger kompliceras bedömningarna ytterligare. Enligt Socialtjänstlagen har alla som behöver 
det rätt till hjälp och stöd oavsett vilken orsaken till behovet är (Hindberg, 2003). 
 
Situationen för personer med utvecklingsstörning har under de senaste decennierna förändrats 
avsevärt vad gäller levnadsvillkor och delaktighet i samhället. Det kan ses som ett resultat av 
omfattande samhälleliga reformer på grund av nya sätt att bedöma situationen för personer 
med utvecklingsstörning. I jämförelse med situationen för personer med utvecklingsstörning 
på 1930-talet, då de flesta av dem levde på statliga institutioner och kvinnor med utvecklings-
störning tvångssteriliserades med rasbiologiska motiv, har mycket förändrats (Gustafson & 
Molander, 1995). Personer med utvecklingsstörning har, som alla andra, rätt att skaffa barn 
och vid behov få den hjälp och det stöd de behöver för att klara sitt föräldraskap. Idag blir fler 
personer med utvecklingsstörning föräldrar men deras föräldraskap är kontroversiellt (An-
dersson, 1992). Parallellt med förbättringen för personer med utvecklingsstörning har mycket 
hänt inom forskningen kring barn och barns behov. Det finns flera teorier och uppfattningar 
kring vad som är barns behov och vad som krävs av föräldrar. Barns rättigheter har satts i 
fokus. Exempel på detta är agaförbudet i Föräldrabalken 6:1 och FN:s konvention om barnets 
rättigheter. Barn som har föräldrar med en utvecklingsstörning anses tillhöra en riskgrupp att 
inte utvecklas gynnsamt på grund av föräldrarnas brister i omsorgen om dem enligt Socialsty-
relsens kunskapsöversikt (2005). Föräldrar med intellektuella funktionshinder bedöms ofta 
sakna förmåga att sätta sig in i barns situation och att tillfredsställa deras materiella, intellek-
tuella, sociala och emotionella behov. Personer med utvecklingsstörnings situationer och för-
mågor kan variera och det gäller även barnets behov. Därmed anses vissa klara sitt föräldra-
skap med stöd och hjälp medan andra inte anses klara det (Socialstyrelsen, 2005). Detta 
innebär att varje situation behöver bedömas från fall till fall men barnets bästa ska alltid 
komma i främsta rummet. 
 
Mitt intresse är att studera hur utvecklingsstörning som begränsning i föräldrars omsorgsför-
måga tolkas rättsligt av domstolar i situationer när socialtjänsten ansöker om tvångsvård av 
barnet enligt 2 § LVU.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Mitt övergripande syfte är att undersöka vilka förutsättningar det finns för att omhänderta 
barn enligt lagstiftningen och att se till vad som ligger till grund för beslut om omhänderta-
gande i rättspraxis när barn omhändertas på grund av föräldrars utvecklingsstörning. Syftet är 
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vidare att studera hur föräldrars rätt att vårda sitt barn bedöms i förhållande till bedömningar 
av barnets behov och barnets bästa. För att bättre förstå de rättsliga förutsättningar för sådana 
beslut vill jag också i en kortfattad bakgrund beskriva vad som avses med begreppet ut-
vecklingsstörning, hur utvecklingsstörning bedöms kunna påverka föräldraförmågan, hur upp-
fattningar om utvecklingsstörning och föräldraskap har förändrats över tid och hur olika upp-
fattningar kommit till uttryck i lagstiftningen.  
 
Mina frågeställningar är följande: 

Hur har domstolarna, främst regeringsrätten, i sin praxis argumenterat och be-
dömt föräldrar med utvecklingsstörnings omsorgsförmåga i förhållande till bar-
nets behov? 
Vilka likheter och skillnader finns i regeringsrättens bedömning av förutsätt-
ningarna för vård enligt LVU i förhållande till underrätternas och till social-
tjänstens bedömning? 

1.3 Förkortningar 
 
LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
FB Föräldrabalk 
SoL  Socialtjänstlag 
LVU  Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
LR Länsrätten 
KR Kammarrätten 
RR Regeringsrätten 
RÅ Regeringsrättens årsbok 
Prop Proposition till riksdagen 
JO Justitieombudsmannen 
SOU Statens offentliga utredningar 
SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 

1.4 Begreppsval 
 
Det finns flera olika begrepp som används synonymt med utvecklingsstörning. Se mer under 
2.4 och 3.1. Jag har dock valt att använda ordet utvecklingsstörning då det är relativt väl defi-
nierat, vanligast i litteraturen samt det begrepp som används i LSS. Jag ser utvecklingsstör-
ning som något man har, inte något man är. Jag lägger i övrigt ingen värdering i valet av be-
grepp. 
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2 Teori och metod 
 
Eftersom det är relativt få personer med utvecklingsstörning som faktiskt får egna barn, sak-
nas kunskaper om hur föräldrarnas respektive barnets problem skall hanteras (Bager, 2003) . 
Varje familj är unik och kräver sin egen bedömning men jag menar att en sammanställning av 
hur lagstiftningen med dess praxis förhåller sig är till nytta för dem som arbetar inom det so-
ciala fältet.  
 
För att svara på uppsatsens syfte används juridisk teori och metod vilket innebär studier av 
relevanta rättskällor främst lagtexter, propositioner och rättpraxis från regeringsrätten. Jag 
använder mig främst av FB, SoL och LVU då det är dessa författningar som reglerar barns 
rättigheter och möjligheterna för samhället att intervenera i relationen mellan barn och föräld-
rar. Jag avser i min analys utgå från de juridiskt teoretiska utgångspunkterna vad gäller lag- 
och rättsfallstolkning.  
 
Min studie har något av en rättssociologisk ansats då jag studerar hur uppfattningar om 
personer med utvecklingsstörning påverkat lagstiftningen och hur konflikten mellan barns och 
föräldrars behov lösts rättsligt. Jag studerar därmed vad domstolen tagit fasta på vid sin 
bedömning av det enskilda fallet i förhållande till det tolkningsutrymme som lagen ger. 
Genom studier av lagstiftning och praxis undersöks hur rätten bedömer personer med 
utvecklingsstörnings föräldraförmåga och i vilken mån olika uppfattningar och kunskaper om 
utvecklingsstörning påverkat det normativa innehållet i rekvisiten i lagen. I vilken 
utsträckning finns det ett samspel mellan rättsliga beslut och uppfattningar om personer med 
utvecklingsstörning i samhället?  
 

2.1 Juridiska metoder och teori 
 
En rättsstat är enligt Peczenik (1995a) en stat där rättsordningen bär legitimitet det vill säga 
att normerna, institutionerna och de fattade besluten godtas av medborgarna. Enskilda med-
borgare ska åtnjuta rättsligt skydd både gentemot enskilda och staten. Den offentliga makten 
ska utövas inom en rättslig ram och bygga på en hög grad av förutsebarhet för att skapa rätts-
säkerhet. Det som främjar rättsäkerhet är så exakta rättsregler som möjligt, likhet inför lagen, 
långsam förändringstakt, att statliga beslut sker utifrån regler, stor insyn i regler och praxis, 
fristående domstolar, effektivt ansvarskrävande på makthavare genom demokrati samt bra 
juridisk argumentation för tolkning och tillämpning av lagen (Peczenik, 1995a). 
 
Juridisk teori används för studien av lagstiftning och rättspraxis. Det betyder att normerna är 
undersökningsobjektet och studeras med utgångspunkt i rättskälleläran (Borgström & Hollan-
der, 2005). 
 
Vid läsning av lagtext kan det finnas utrymme för flera tolkningar (Evers, 1987). Gällande rätt 
är enligt Strömholm (1996) ett mycket komplext begrepp utan någon entydig definition. 
Mycket förenklat kan man enligt Peczenik (1995b) säga att det är reglerna i lagboken med 
hänsyn tagen till förarbeten och prejudikat samt sedvanerätt. Strömholm (1996) menar att en 
sociolog med ett externt perspektiv på rätten kanske skulle mena att gällande rätt går att utläsa 
utifrån hur det sammantaget gått till i bedömningar av ett större antal liknande fall. En domare 
med ett internt perspektiv vill dock veta vad som är gällande rätt, hur det ska gå till, i ett spe-
cifikt enskilt fall. Strömholm menar att rätten är ett för stort begrepp för att låta sig karaktä-
ristiskt framställas (Strömholm, 1996). 
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Inom de exakta vetenskaperna –logik och matematik- är det normala att en uppgift har enbart 
en lösning och att lösningen har enbart en tolkning. Juridiska begrepp är däremot ofta flerty-
diga och vaga. Regler kan till exempel tolkas restriktivt, extensivt eller analogiskt. En regel 
kan ha flera rimliga tolkningar även i ett enskilt fall (Evers, 1987). Lagen är bindande medan 
förarbeten och praxis ska vara vägledande vid lagtolkning. Förarbetena visar på målet med 
lagen (Peczenik, 1995a). En rättsregel måste ha både rekvisit och rättsföljd. Alltså ”om” något 
sker ”så” följer något (Evers, 1987). Till exempel ” Den som berövar annan livet, dömes för 
mord till fängelse i tio år eller på livstid.” (BrB 3:1). I juridisk argumentation har rättskällorna 
en särställning, de väger tyngre relativt sett än sakliga skäl som i sig väger tyngre i en etisk 
debatt (Peczenik, 1995a). 

Rättsregler kan enligt Evers (1987) tolkas språkligt, då juristerna har uppnått konsensus och 
regeln därmed är förutsebar och konform, de kan tolkas systematiskt, då regeln tolkas i för-
hållande till andra rättsregler/rättskällor eller de kan tolkas teleologiskt utifrån ändamålet med 
lagen. Svårigheterna med teleologisk tolkning är att det krävs stor kunskap av den som tolkar 
samt att tolkaren använder sig av värderingar. 

Rättsreglerna är beroende av politisk legitimitet och konstruerade i en demokratisk process. 
Vanligtvis analyseras rätten inom det egna landet eftersom det främst är de nationella lagarna 
som har demokratisk legitimitet. Målet med den rättsdogmatiska metoden, det vill säga tolk-
ning av gällande rätt, är att ur ett internt domarperspektiv fastställa tolka och systematisera 
vad en rättsregel kan sägas ha för innehåll. I Sverige består rättskällorna av texter i hierarkisk 
ordning: författningstext, prejudikat, förarbeten, sedvanerätt, JO-uttalanden, myndighetsre-
kommendationer och rättsvetenskapliga arbeten (doktrin). Rättskällehierarkin är ett ideolo-
giskt konstruerat system.  I rättsdogmatisk analysprocess används varken reliabilitets, validi-
tets eller generaliserbarhetskriterier då metoden är paradigmatiskt sluten och endast syftar till 
att fastställa och tolka rättsregler utifrån rättskällorna. Istället krävs att man följer relevans- 
och fullständighetskriterierna, det vill säga att man måste göra en fullständig inventering av 
rättskällorna som bär relevans (Borgström & Hollander, 2005). 
 
Problem som kan uppstå när man använder sig av rättsdogmatisk metod är att eftersom den 
hämtar sin giltighet ur det slutna system den består av krävs konsensus vad gäller rättkällehie-
rarkin. Ibland kan diskussioner uppstå kring rangordningen av rättskällorna. Ett annat problem 
som kan uppstå är att vid nya rättsområden kan det saknas rättskällor där situationen är 
avhandlad, då uppstår frågan vilken den gällande rätten är. Det finns även stora diskrepanser 
mellan gällande rätt ur dogmatisk synpunkt och hur den faktiska rättstillämpningen är bland 
domstolarna (Borgström & Hollander, 2005). 
 
Evers (1987) menar att det finns ett antal svårigheter med att tolka rättsfall i jämförelse med 
att tolka lagtext. Det kan vara svårt att generalisera bedömningar av enskilda fall. Kontexten 
kring lagen - förarbeten med mera - är mycket mer utförlig än kontexten vid rättsfall. Evers 
menar också att vissa domsmotiveringar är föga upplysande. Lagtext träder i kraft och upphör 
att gälla uttryckligen medan det är svårare att avgöra hur länge rättsfall bär relevans. I vissa 
rättsfall kan rättsprocessen få stor betydelse vilket påverkar tolkningen. Även rättsfallstolka-
ren själv påverkar sin tolkning och måste därför vara kritisk till sina antaganden (Evers, 
1987).  
 
Det är varken domskälet eller domslutet som i sig är prejudicerande i ett prejudikat utan den 
regel som kan anses framstå som om den funnits före avgörandet enligt Evers (1987). Preju-
dikaten är på det sättet rättsbildande och ska sedan generaliseras till något av samma slag. I 
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domskälet kan en rad omständigheter räknas upp utan att det specificeras vilka som är väsent-
liga för avgörandet och vilka som inte i sak har påverkat avgörandet, detta gör det svårt att 
tolka rättsfall. Få fall är ju exakt lika prejudikaten därför måste domarna även tolka prejudi-
katen i sin framtida rättsutövning (Evers, 1987). 
 
Rättssociologiska metoder kan, liksom rättsdogmatisk metod, användas för att studera rätts-
ordningen positivistiskt men också ge att ett samhälleligt, externt, perspektiv. Rättssociologisk 
teori och metod används som utgångspunkter för att studera rätten och för att finna för-
klaringar till varför ett samhälle har de rättsregler den har och hur ett samhälleligt problem 
reglerats rättsligt. Rättssociologin kan sägas inta ett externt perspektiv på rätten och ställer 
frågor om orsaker och effekter av lagstiftningen snarare än frågor om normernas innehåll och 
betydelse. Rättssociologin kan vara antingen juridisk eller sociologisk och forskaren markerar 
på så vis tyngdpunkten för sin studie. ”Den juridiska rättssociologin studerar rätten för att få 
kunskap om de problem som juridiken reglerar” och även hur dessa problem reglerats i lag-
stiftningen (Borgström & Hollander, 2005, s. 138). Inom rättssociologin försöker forskaren få 
svar på om det är ekonomiska, politiska, kulturella eller ideologiska förhållanden som be-
stämmer rättens innehåll (Borgström & Hollander, 2005). Lagstiftningen, rättspraxis och 
samhället med de rådande samhällsvärderingarna påverkar ständigt varandra i en slags växel-
verkan. Rätten påverkar många olika komponenter. Livet är en helhet och det är bara i teorin 
man kan skilja alla olika komponenter åt. Rättssociologin tolkar inte rättsreglernas innehåll 
utan beskriver och analyserar samhället som påverkar och påverkas av rättsreglerna. Rätten 
verkar alltid i en kontext det vill säga tillsammans med andra förhållanden (Mathiesen, 1985). 
En av rättens funktioner är att skapa överensstämmelse mellan beteende och normer för be-
teende. Lagen används också som ett medel att lösa konflikter mellan till exempel medbor-
gare och offentliga myndigheter (A. Hollander, personlig kommunikation, 27 mars 2007). 
 

2.2 Datainsamling 
 
För att finna kunskap till bakgrunden om utvecklingsstörning och dess inverkan på föräldra-
skap både i Sverige och internationellt har jag sökt på bibliotek och på databaser som Social 
services abstracts, Sociological abstracts och PsycINFO. Den större delen, när jag kombine-
rade sökord som parents och mental retardation, handlade dock om föräldrar till barn med 
utvecklingsstörning. Eftersom jag skulle göra en juridisk studie av lagstiftning i Sverige sökte 
jag främst svensk litteratur. Jag har även läst och gått vidare från böckers, artiklars, rapporters 
och uppsatsers referenslistor för att finna relevant litteratur.  
 
För den juridiska delen av uppsatsen har jag läst lagtext och förarbeten samt rättsfall. För att 
finna relevanta rättsfall till uppsatsen har jag sökt på databaser som Rättsbanken och Nor-
stedts Juridik. Jag har där sökt LVU-mål och kombinerat sökningen med olika nyckelord. Jag 
har även läst vilka rättsfall som är refererade i andra rapporter och uppsatser samt vilka tidi-
gare rättsfall som är refererade i de olika domarna. Jag använder bara domar från regerings-
rätten eftersom det är de som i första hand är prejudicerande.  

2.2.1 Material 
 
Jag använder mig av författningstexter, propositionerna till FB, SoL och LVU, relevanta of-
fentliga utredningar och Socialstyrelsens allmänna råd. Jag har valt att i första hand söka do-
mar där man använt sig av rekvisitet ”brister i omsorgen” då det är det vanligaste rekvisitet 
man åberopar i dessa ärenden. Det kan visserligen förekomma att andra rekvisit, såsom till 
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exempel misshandel, är uppfyllda även i dessa familjer men jag hävdar då att det inte alltid 
finns ett kausalt samband till utvecklingsstörningen. Det kan alltså finnas flera möjliga skäl 
till omhändertagande i familjer där en förälder har en utvecklingsstörning, precis som i andra 
familjer, men jag är i min studie ute efter de skäl som kommer till följd av just utvecklings-
störningen. 

2.2.2 Urval och avgränsningar 
 
Jag har valt att i bakgrunden i första hand studera personer med lindrig och måttlig utveck-
lingsstörning, det vill säga inte personer med grav utvecklingsstörning eller personer med låg 
begåvning.  
 
Jag använder domar från regeringsrätten eftersom det är de som i första hand är prejudice-
rande det vill säga anses ha betydelse för rättstillämningen. Jag kommer dock att analysera 
bedömningen i de aktuella målen i både länsrätt och kammarrätt. Jag har även valt att av-
gränsa mig i tid och använder därför inga domar före Socialtjänstlagen och LVU trädde ikraft, 
alltså före år 1982.  
 

2.2.3 Studiens begränsningar 
 
Eftersom mitt material främst består av domar kommer jag inte att ha tillgång till socialnämn-
dernas utredningar som föregått ansökan om omhändertagande. Dessa utredningar är sekre-
tessbelagda och därför inte tillgängliga. Det innebär en begränsning i mina möjligheter att 
studera socialtjänstens motiv för att ansöka om tvångsvård. Domarna och domskälen kan vara 
kortfattade och klarlägger inte alla frågor som aktualiseras i fallen. Socialnämndens inställ-
ning redovisas också kortfattat främst genom yrkandet om vård som presenteras i domen.  
 
De barn till föräldrar med utvecklingsstörning som inte blir aktuella hos socialnämnden, de 
som får andra insatser än omhändertaganden och de som blir omhändertagna på frivillig grund 
enligt SoL studeras inte i min uppsats.  
 
Jag studerar enbart förutsättningar för vård enligt LVU av barn där föräldrarnas förmåga ifrå-
gasätts, de så kallade miljöfallen (2 § LVU), inte förutsättningarna för vård på grund av bar-
nets eget beteende, de så kallade beteendefallen (3 § LVU). 
 
För att uppsatsen inte ska bli för omfattande väljer jag selektivt de rättsregler jag tycker bär 
högst relevans samt kommenterar dem enbart delvis med adekvata utdrag ur propositioner. 
 

2.3 Databehandling 

2.3.1 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet samt möjliga felkällor 
 
I juridiska undersökningar används inte validitet-, reliabilitet- och generaliserbarhetsfaktorer 
utan det förutsätts istället att man gör en fullständig inventering av de relevanta rättskällorna 
(Borgström & Hollander, 2005). Möjliga felkällor blir för min studie istället att jag kan missa 
någon relevant dom från regeringsrätten eller annan rättskälla. För att undvika det har jag sökt 
LVU § 2-domar där bristande omsorg varit domskälet och utifrån det läst domarna för att 
sortera bort alla domar som inte bär relevans för min undersökning. Jag har även läst domar 
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som andra refererar till samt de domar som är refererade i domarna. På detta sätt har jag för-
sökt nå en heltäckande bas för rättspraxis urvalet är dock selektivt efter min subjektiva be-
dömning vilket utgör en möjlig felkälla. 

2.3.2 Etiska överväganden 
 
I Sverige är alla domar om tvångsomhändertaganden offentliga. För att man ska kunna 
granska min uppsats kritiskt skriver jag ut vilka domar från regeringsrättens årsbok (RÅ) jag 
använder. Jag har dock valt att fingera namnen på personerna i domarna för att minimera den 
skada de kan tänkas bli utsatta för genom min uppsats. 
 

2.3.4 Dataredovisning 
 
Jag redovisar resultaten av min undersökning genom att först ge ett utdrag ur några av social-
styrelsens allmänna råd som bär relevans för studien och som ofta citeras i rättens domsmoti-
veringar sedan beskriva relevant lagtext med respektive förarbeten. Därefter redovisar jag 
relevanta prejudikat från regeringsrätten med varsin kort efterföljande kommentar. En analys 
av min insamlade data följer därefter och studien avslutas med en diskussion utifrån mina 
egna tankar. 
 

2.4 Begreppsförklaringar 
 
Funktionshinder definieras av Nationalencyklopedin som ” begränsning av en individs fysiska 
eller psykiska funktionsförmåga” (Nationalencyklopedin, 2007). 
 
Flera olika begrepp används. Begrepp som ofta används synonymt är utvecklingsstörning, 
förståndshandikapp, intellektuellt funktionshinder, kognitivt funktionshinder, mental retarda-
tion, begåvningshandikapp, lågbegåvning och svagbegåvning.  
 
Ett intellektuellt funktionshinder är känsligt att benämna då det av många uppfattas som be-
tydligt mer skamfyllt och diskriminerande än till exempel ett fysiskt funktionshinder. Många 
namn har förmodligen skapats för att minska den språkliga diskrimineringen till exempel be-
grepp som: intellektuellt eller kognitivt funktionshinder 
 
Utvecklingsstörning definieras av Nationalencyklopedin som ”begåvningsmässigt funktions-
hinder som uppstår under utvecklingsperioden, det vill säga före 16 års ålder, och är av sådan 
omfattning att en person behöver särskilt stöd av samhället” (Nationalencyklopedin, 2007). 
Utvecklingsstörning är den diagnos man brukar använda för personer med ett IQ under 70. 
Har man ett IQ på mellan 70 och 85 omtalas man ofta som låg- eller svagbegåvad (National-
encyklopedin, 2007).  
 

2.5 Tidigare forskning 
 
Jag har inte funnit någon juridisk forskning om barn till föräldrar med utvecklingsstörning på 
en högre nivå än en c-uppsats. Jag har inte heller funnit någon större kunskapsöversikt inom 
området barn till föräldrar med utvecklingsstörning i mer generella drag i Sverige. Socialsty-
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relsen har dock givit ut två rapporter som heter ”Föräldrar med utvecklingsstörning och deras 
barn – vad finns det för kunskap” som sammanfattar resultat från en rad studier om föräldrar 
med utvecklingsstörning, hur utvecklingsstörning påverkar föräldraförmågan och hur man 
bäst stöttar familjerna och ”Barn som har föräldrar med utvecklingsstörning” som syftar till 
att bidra med kunskap, erfarenheter och idéer till yrkesverksamma som möter barn till föräld-
rar med utvecklingsstörning samt med underlag för hur man bäst stöder föräldrarna.  
 
I flera av böckerna och rapporterna som kommenteras av Socialstyrelsen nämns omhänderta-
gande enligt LVU men ingen studie redovisas som analyserar rättspraxis. Enligt Socialstyrel-
sen finns det för få studier om barn till föräldrar med utvecklingsstörning för att man ska 
kunna generalisera några slutsatser om barnens levnadsförhållanden (Socialstyrelsen, 2007). 
 
Jag har främst funnit universitetsuppsatser på olika nivåer där frågorna kring barn till föräldrar 
med utvecklingsstörning behandlas i olika ämnen och med olika utgångspunkter. De som 
skrivit dem har studerat på både socionom-, psykolog-, lärar- och juristlinjen. Två av uppsat-
serna är juridiska och bygger på granskningar av LVU-domar från länsrätten1. Två uppsatser 
beskriver några av Regeringsrättens prejudicerande domar men jag finner dem inte heltäck-
ande då författarna bara studerat ett fåtal rättsfall2. De andra uppsatserna handlar om hur 
professionella arbetar med dessa familjer3 samt hur vuxna barn till föräldrar med utvecklings-
störning har upplevt sin barndom4. 
 
Jag har funnit att forskningen om personer med utvecklingsstörning som föräldrar fokuserar 
på mödrar med utvecklingsstörning och inte på fäder med utvecklingsstörning.  
 
Olika forskare har olika perspektiv, föräldrarnas eller barnens. Barn till föräldrar med en ut-
vecklingsstörning anses vara en riskgrupp enligt bland annat Lagerberg och Sundelin (2000) 
och Socialstyrelsen (2005). Huruvida det anses räcka med stöd till familjen eller om det krävs 
ett omhändertagande av barnet diskuteras.  
 
 
 

                                                 
1 Ström, M. 2004.. En psykologutredning som gjordes /../ kom fram till att mamman har ett kognitivt 
funktionshandikapp som huvudsakligt problem. 
Klow, M. 2006. Barn till förståndshandikappade föräldrar 
2 Klow, M. 2006. Barn till förståndshandikappade föräldrar 
Knuthsen, K. & Nilsson, H. 2003. Synlig men ändock osynlig Om barn till utvecklingsstörda 
3 Evans, C. & Torstensson, E. 2005. ”Det är så tabu” Att utreda föräldraförmågan hos föräldrar med 
utvecklingsstörning 
Hansson, M. & Larsson, M. 2005. Tankar kring barn med utvecklingsstörda föräldrar 
Lundqvist Öhrn, M. 2005. Föräldrar med utvecklingsstörning 
Pipping, L. 2003. Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning? 
4 Ekman, S. & Salo, P. 2005. Varför förstår inte mamma? 
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3 Bakgrund 
 
För att bättre förstå förutsättningarna för omhändertagande av barn enligt 2 § LVU har jag 
valt att genom en litteraturstudie sammanställa kunskap om personer med utvecklingsstörning 
och deras föräldraskap. 

3.1 Utvecklingsstörning 
 
Begreppet utvecklingsstörning lanserades enligt Gustafson och Molander (1995) på 1950-talet 
i samband med att Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB) bilda-
des och ersatte ord som sinnesslö, idiot, imbecill och debil som ansågs vara för belastade med 
fördomsfulla och negativa attityder (Gustafson & Molander, 1995). 
 
Utvecklingsstörning betraktas den ha som har en lägre intelligenskvot (IQ) än 70. På senare 
tid kompletteras denna kvantitativa syn alltmer med en kvalitativ syn där man ser till perso-
nens adaptiva förmågor eftersom IQ- tester är kontroversiella då resultatet beror på var testet 
mäter (Nationalencyklopedin, 2007). Adaptiv förmåga beskrivs som en persons förmåga att 
anpassa sig till sitt vardagsliv samt anpassa vardagslivet efter sig själv. Tre typer av adaptiv 
förmåga brukar användas: praktiska färdigheter såsom att sköta sin hygien, sin ekonomi och 
liknande vardagssysslor; sociala färdigheter såsom att umgås med andra och bete sig som det 
förväntas av en och att bedöma hur pålitliga andra är samt: skolrelaterade färdigheter såsom 
att läsa, skriva och räkna. För att diagnostiseras med utvecklingsstörning ska en person ha en 
nedsättning i samtliga typer av adaptiv förmåga (Socialstyrelsen, 2007). 
 
Det handikappbegrepp som används i Sverige och internationellt beskriver handikapp som 
något relativt. Det är inte ett medicinskt tillstånd hos den enskilde individen utan en brist som 
uppstår i mötet mellan individ och samhälle där samhället bör sträva efter att anpassas för att 
så långt som möjligt minska denna brist (FN:s standardregler). För allmänheten betraktas en-
ligt Andersson och Nilsson (2003) dock handikappet som något reellt och alltid existerande. 
Det största antalet personer med utvecklingsstörning upptäcks i skolåldern då kraven på in-
tellektuell funktion är höga (Nationalencyklopedin, 2007). 
 
Det finns olika definitioner på utvecklingsstörning. Den finns en administrativ definition, där 
dem som blivit registrerade av samhällets tjänstemän, till exempel försäkringskassan eller 
socialtjänsten, infaller. Det finns en social definition som lägger tyngdpunkten på förhållandet 
till samhället och där infaller dem som inte klarar av samhällets krav, man ser då utvecklings-
störningen som något relativt i förhållande till samhället (Andersson & Nilsson, 2003). Det 
finns även en medicinsk/psykologisk definition som utgår från den internationella psykiat-
riska diagnosmanualen DSM-IV. Kriterierna för mental retardation där är följande: 

A. Intellektuell funktionsnivå som ligger klart under genomsnittet, dvs ett IQ värde på 
70 eller lägre vid individuell testning (för spädbarn en klinisk bedömning av att intel-
lektuell förmåga ligger signifikant under genomsnittet). 

B. Samtidigt förekommande brister i eller nedsättning av adaptiv funktionsförmåga (dvs 
personens förmåga att uppfylla den kulturella gemenskapens åldersanpassade krav) i 
minst två av följande avseenden: kommunikation, ADL-färdigheter, boende, soci-
alt/interpersonellt, nyttjande av offentliga resurser, målinriktning, studier, arbete, fritid, 
hälsa och personlig säkerhet. 
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C. Debut före 18 års ålder. 

Vid användning av den medicinska definitionen beräknas två till tre procent betecknas ha en 
utvecklingsstörning (Andersson & Nilsson, 2003). 

Orsaken till utvecklingsstörning har inte att göra med perifera sinnesorgan som man förr 
trodde när man talade om ”sinnesslöa” utan tycks nu beror på tolknings- och bearbetningssvå-
righeter kopplade till det centrala nervsystemet. Utvecklingsstörning kan bero på att personen 
har för få hjärnceller eller att kontakten dem emellan fungerar dåligt eller en kombination av 
dessa båda (Andersson & Nilsson, 2003).  

Personer med utvecklingsstörning har ofta förvärvat sin skada i foster eller förlossningssta-
diet. Utvecklingsstörning kan även uppkomma genom bristande kost eller understimulering. 
Enligt Grunewald har ungefär 10% av personerna med utvecklingsstörning ingen hjärnskada. 
De vanligaste orsakerna till utvecklingsstörning är en avvikelse i kromosomernas antal eller 
struktur, genmutation eller hjärnskador. De två vanligaste kromosomrubbningarna leder till 
Downs syndrom respektive Fragil X. Andra orsaker kan vara moderns alkoholmissbruk under 
graviditeten, barnpsykos eller tumörer (Grunewald, 1989).  
 
Intelligens kan mätas i intelligenskvoter (IQ) med hjälp av intelligenstester som kallas WISC-
test för barn och WAIS-test för vuxna och är test som mäter en persons förmåga att agera 
målinriktat, tänka rationellt och hantera sin omgivning effektivt, halva testet är språkligt och 
halva icke-språkligt. IQ är fördelat över en normalfördelningskurva med toppen på 100. 2/3 
av jordens befolkning är normalbegåvade, det vill säga har ett IQ på mellan 85 och 115. De 
som har ett IQ på mellan 70 och 85 brukar betraktas som svagbegåvade. Gränsen för utveck-
lingsstörning är i Sverige och de flesta andra länder satt till IQ 70 dock med krav på test av 
adaptiva förmågor utöver intelligenstestet. En utvecklingsstörning kan vara lätt, 50-70 IQ; 
måttlig, 35-50 IQ eller svår under 35 IQ (Andersson & Nilsson, 2003).  
 
Begåvningsstrukturen hos personer med utvecklingsstörning är enligt psykologerna Anders-
son och Nilsson densamma som hos normalbegåvade men de har inte möjlighet att nå lika 
långt i sin utveckling. De lär sig normalt inte att tänka abstrakt och symboliskt, de lär sig i en 
långsammare takt och behöver fler repetitioner. En utvecklingsstörning är livslång och kan 
inte växa eller behandlas bort. Handikapp på grund av utvecklingsstörning kan minskas 
genom stimulans, specialpedagogik, personliga hjälpmedel och anpassningar i miljön men det 
finns ett tak för förmågan. Personer med utvecklingsstörning har svårt att generalisera 
kunskap och de har ofta svårt att förstå sig själva i förhållande till andra samt att känna 
empati. De flesta personer med lindrig utvecklingsstörning lär sig läsa men har svårt att förstå 
vad de läst. Att de vid första anblicken verkar normalbegåvade gör det ofta mer problematiskt 
i samspelet med omgivningen. Det är lätt att det ställs för höga krav som leder till 
misslyckande och i sin tur dålig självkänsla (Andersson & Nilsson, 2003). 
 
Då personer med utvecklingsstörning ofta möter många motgångar leder det ofta till nedsatt 
motivation, självkänsla och stresstålighet. Då de har svårt att kontrollera sina känslor och im-
pulser med hjälp av språk och abstrakt tänkande leder det ofta till att de hanterar motgångar, 
kritik och stress på ett primitivt och onyanserat sätt (Andersson & Nilsson, 2003). 
 
Gruppen personer med utvecklingstörning är en heterogen grupp. Hur stor funktionsnedsätt-
ningen är samt inom vilka områden den är störst påverkar hur de hanterar olika situationer. 
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Att handikappet är medfött och påverkar förmågan att tänka abstrakt gör att de inte själva kan 
identifiera sin utvecklingsstörning utan hjälp utifrån (Andersson & Nilsson, 2003). 
 
På grund av personer med utvecklingsstörnings intellektuella brister är det naturligt att de 
själva har svårt att uppnå handikappmedvetenhet. Många professionella5 vittnar dock om vik-
ten av att inse sina brister. Om man inte inser sina brister vill man inte heller ha hjälp utan 
känner sig lätt kränkt vid sådana påpekanden. I handikappmedvetenhet ingår både att förstå 
sina brister i de praktiska göromålen men också att förstå hur man brister intellektuellt, socialt 
och emotionellt (Hindberg, 2003). Utvecklingsstörning är stigmatiserande på ett annat sätt än 
många andra handikapp och många med utvecklingsstörning har svårt att erkänna sitt funk-
tionshinder. Det är svårt för dem att erkänna sitt handikapp och samtidigt behålla sin själv-
känsla. Dessutom upplever Hindberg (2003) att det fortfarande är lite tabu att tala om utveck-
lingsstörning i Sverige. Hon menar att det verkar vara mer regel än undantag att man inte talar 
om utvecklingsstörningen med den som har den. Eftersom personen själv inte kan upptäcka 
sitt funktionshinder leder det lätt till förvirring, vrede och dålig självkänsla. Hindberg menar 
också att det verkar som att vi i Sverige har ett kollektivt dåligt samvete för de steriliseringar 
som gjordes förr och för att många med utvecklingsstörning fick växa upp under mycket då-
liga förhållanden. Professionella talar inte ens alltid om utvecklingsstörningen i de myndig-
heter och verksamheter där de möter dessa personer och där det kanske till och med var funk-
tionshindret som föranledde kontakten. Frånvaron av förklaringar gör det svårt för dessa per-
soner att förstå varför de inte är som alla andra och varför de inte klarar det andra klarar. 
Myndighetspersoner som möter dessa människor märker att något inte är som det ska men 
ofta saknas det diagnoser vilket gör det svårt att ta ställning i många frågor. Många med ut-
vecklingsstörning vill vara som alla andra och vill inte ha hjälp, vissa tar dock emot praktisk 
hjälp som städning och hjälp med ekonomin men har svårt att förstå att de behöver hjälp med 
sociala och emotionella bitar som dessutom är svårare att lära upp (Hindberg, 2003).  
 
Enligt Gotthard upplever alla människor oavsett kön, ålder och intellektuell förmåga känslor 
som förälskelse och åtrå. Däremot kan dessa faktorer påverka vilka uttryck förälskelsen tar. 
För att sexualiteten ska visa sig på det sätt som vi betraktar som vuxet och normalt krävs att 
man har uppnått en känslomässig mognad motsvarande puberteten. Det innebär att för många 
personer med utvecklingsstörning blir det aldrig aktuellt med vuxna samlivsrelationer. För 
dem kan det istället handla om idoldyrkan, förälskelse i personal eller längtan efter ett kram-
djur (Gotthard, 2002). 

3.1.1 Historia 
 
Människor har fötts med utvecklingsstörning, som funktionshinder, i alla tider men det är på 
senare tid, historiskt sett, det benämnts. Kollberg (1989) antar att personer med grav utveck-
lingsstörning förr inte överlevde barndomen och personer med lindrig utvecklingsstörning 
förmodligen inte klassades som avvikare. Gustafson och Molander (1995) menar att männi-
skor alltid har kategoriserat människor och särskiljt avvikare. Personer med utvecklingsstör-
ning har i vissa kulturer setts som angripna av demoner medan de i andra kulturer betraktats 
vara vördnadsvärda då de ansetts stå närmare Gud (Gustafson & Molander, 1995). Före mit-
ten av 1800-talet skilde man inte på människor som betedde sig på ett avvikande sätt på grund 
av psykisk sjukdom och på låg begåvning (Gotthard, 2002). På 1800-talen började begreppet 
”sinnesslöa” användas (Kollberg, 1989). Genom 1842 års folkskolereform där staten beslutat 

                                                 
5 Hindberg har intervjuat ett 30 professionella inom bland annat social barnavård, bvc, mvc, förskola, särskola, 
bup. 
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om att alla barn skulle lära sig läsa, skriva och räkna, blev det tydligt att vissa människor av-
vek från normen. Under senare delen av 1800-talet fick även socialdarwinistiska teorier in-
flytande i politiken. De innebär att det anses vara naturens gång att de starkaste överlever och 
att staten ska motverka att de svagare fortplantar sig (Gustafson & Molander, 1995). Fram till 
slutet av 1800-talet förvarades personer med utvecklingsstörning tillsammans med andra 
svaga grupper i samhället, såsom gamla och psykiskt sjuka, på institutioner som hospital och 
fattighus (Kollberg, 1989). I slutet av 1800-talet började staten urskilja personer med utveck-
lingsstörning från övriga gruppen och tron att de med en särskild pedagogik skulle kunna lära 
bort handikappet blev den officiella inställningen. Staten inrättade då särskilda uppfostrings-
anstalter som kom att kallas ”idiotanstalter” där så kallade ”bildbara sinnesslöa” skulle bli av 
med sitt handikapp. Optimism rådde kring möjligheter till förändring för personer med ut-
vecklingsstörning (Kollberg, 1989). 
 
1909 bildades Svenska sällskapet för rashygien och 1921 inrättades Statens institut för rasbi-
ologi i Uppsala (Gustafson & Molander, 1995). Under den ekonomiskt mörka tiden 1920-30-
tal förändrades också synen på utvecklingstörning. Personer med utvecklingsstörning ansågs 
inte kunde lära bort sitt handikapp och de blev dessutom ett ekonomiskt hot då de inte kunde 
försörja sig själva (Kollberg, 1989). Personer med utvecklingsstörning ansågs också vara 
omoraliska och grymma så därför behövde samhället skyddas från dem (Gustafson & Molan-
der, 1995). Mycket forskning om rasbiologi och arvshygien påverkade också synen på vad 
man ville uppnå, ”sinnesslöa” placerades därför på hem i avsikt att förvara dem där för alltid 
(Kollberg 1989). Enligt 1915 års Äktenskapsbalk fick personer med utvecklingsstörning inte 
heller gifta sig (Gustafson & Molander, 1995). 
 
Fram till 1944 fanns ingen lagstadgad rättighet till hjälp utan all hjälp byggdes på frivillighet 
(Kollberg, 1989). 1944 ålades landstingen att ordna undervisning för de barn som kunde till-
godogöra sig den, man började då skilja på ”bildbara” och ”obildbara”. Först tio år senare 
blev landstingen skyldiga att ordna undervisning även för de ”obildbara” (Gustafson & Mo-
lander, 1995). Det fanns dock inskränkningar i rättigheterna för personer med utvecklings-
störning. Möjligheterna för dem att bilda familj begränsades kraftigt på grund av tron att de 
skulle föra utvecklingsstörningen vidare till nästa generation. Det första initiativet till sterili-
seringslag kom år 1922. Från början talades om att samtycke skulle vara obligatoriskt men det 
togs bort i 1934 års steriliseringslag då lagstiftaren hävdade att de ”sinnesslöa” saknade för-
måga att lämna ett giltigt samtycke. 1941 kom en ny steriliseringslag som gällde ända till 
1976 med i princip samma innebörd. Krav ställdes ofta på sterilisering för att få flytta ifrån 
institutioner eller för att få ingå äktenskap (Kollberg, 1989). Även 1938 års abortlag försvå-
rade för personer med utvecklingsstörning att bilda familj (Gustafson & Molander, 1995).  
 
På 1950-60-talet förändrades bilden av personer med utvecklingsstörning åter. Tron på perso-
ner med utvecklingsstörnings möjligheter kom åter i fokus men istället för den naiva synen 
som rådde under slutet av 1800-talet, att det gick att undervisa bort utvecklingsstörningen, 
kom en ny bild att dominera där man lärde sig acceptera utvecklingsstörningen och dess be-
gränsande effekt på livsföringen (Kollberg, 1989).  
 
Personer med utvecklingsstörning har de senaste 30 åren i Sverige fått ökade rättigheter. Idag 
betecknas till exempel ingen som omyndig. Personer som behöver kan få god man eller för-
valtare som kan hjälpa dem med bland annat deras ekonomi och arbete. Samhället har genom 
lagstiftning velat förändra synen på personer med utvecklingsstörning och öka deras rättighe-
ter på flera områden (Hindberg, 2003). Enligt Äktenskapsbalken från 1972 har personer med 
utvecklingsstörning rätt att gifta sig i likhet med andra. Enligt abortlagen från 1974 får aborter 
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endast göras om kvinnan själv begär det och förstår vad det innebär. Riksdagen beslöt 1985 
att lägga ned alla anstalter för personer med utvecklingsstörning successivt (Andersson, 
1992). Sedan 1976 är tvångssteriliseringar helt förbjudna och steriliseringar med samtycke 
utförs endast på personer över 25 år som förstår begreppets innebörd (Kollberg, 1989). Enligt 
FN:s standardreglers (2007) nionde artikel får människor inte förnekas sexuella erfarenheter 
eller att bli föräldrar på grund av funktionsnedsättning. 
 
1994 kom nu gällande Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). LSS är en så kallad plus-lag som ger vissa funktionshindrade rätt till stöd och service 
utöver det stöd som samhällets övriga lagar reglerar. Lagen riktar sig till tre olika personkret-
sar. Personer med utvecklingsstörning tillhör personkrets 1 enligt lagen och har därmed rätt 
till stöd och service. Målet med lagen är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delak-
tighet i samhällslivet för dessa personer. Allt bistånd bygger på frivillighet och begränsar inte 
dessa personers rättigheter i övriga lagar. Lagen bygger på tre principer: kontinuitets-, hel-
hets- och närhetsprincipen. Exempel på bistånd som kan beviljas enligt LSS är rådgivning, 
personlig assistans och boende i gruppbostad (Gotthard, 2002). 

3.2 Barns behov  
 
Teorier om barns behov och barns bästa är begrepp som ofta används som om de vore abso-
luta och definieras relativt sällan. Begreppen är dock socialt konstruerade utifrån normer och 
värderingar kring familjer och samhället. De är alltså kontextuellt, kulturellt och tidsmässigt 
relativa. Barn interagerar med omvärlden där de påverkar och påverkas av föräldrar och andra 
vuxna i dess närhet samt av kontexten (Killén 2000/2002). 
 
Enligt Hindberg behöver barn alltid trygga och stabila relationer, i övrigt skiftar deras behov i 
olika åldrar. Små barn behöver hjälp med allt från att äta och klä på sig till att byta blöja. 
Större barn klarar sådana saker i större utsträckning själva men behöver mer intellektuell och 
social stimulans. Äldre barn behöver även hjälp i sin process mot autonomi och frigörelse. 
Barn är också i behov av begriplighet och förutsägbarhet i vardagslivet för att få en bild av 
livet som påverkningsbart och för att kunna föreställa sig en framtid. Barn behöver stimulans 
på olika nivåer och av olika slag. De behöver få utveckla sitt språk, de behöver få träffa andra 
människor av olika kön och ålder och de behöver få skaffa sig nya upplevelser och erfaren-
heter. Att lära barn att fungera tillsammans med andra är en av de viktigaste uppgifterna för 
föräldrar (Hindberg, 2003). 
 
Bristande omsorg kan som Killén beskriver det komma till flera uttryck, det kan vara fysisk 
eller psykisk misshandel, vanvård, sexuellt utnyttjande med mera. Barn som utsätts för 
bristande omsorg kan visa flera tecken. Yttre tecken kan vara att de är smutsiga, dåligt skötta, 
luktar illa, de är hungriga och går inte upp i vikt, små barn kan ha böljutslag etcetera. 
Bristande bekräftelse och understimulering kan leda till försenad psykomotorisk och språklig 
utveckling och dålig kontaktförmåga. Barn som utsatt för långvarig vanvård slutar söka kon-
takt med omvärlden men kan förvånansvärt snabbt komma igen fysisk om de får den vård de 
behöver men att repa sig psykiskt tar längre tid om det någonsin går (Killén 1994/2003). Upp-
repade byten av primär omsorgsgivare är till skada för barnet (Killén 2000/2002). 
 
Lagerberg och Sundelin (2000) har i sin bok ”Risk och prognos i socialt arbete med barn” 
sammanställt ett antal riskfaktorer för barn i olika grupper. De har delat in riskerna utifrån om 
de kan hänföras till barnet, föräldrarna eller familjen. För barnet själv är det faktorer som kön, 
ålder, fysisk hälsa, beteende, psykisk hälsa och kamratrelationer som påverkar risken. Vad 
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gäller föräldrarna ökar risken för barnet om de har missbruk, psykisk sjukdom, är arbetslösa 
eller lever i kriminalitet samt om de har en utvecklingsstörning. Familjen påverkas av socio-
ekonomisk status, samlevnadsformer, relationen mellan föräldrar och barn och livshändelser 
som ökar den negativa stressen. Risken för barnet ökar om man har flera riskfaktorer eller 
någon av de allvarligare. Det finns även ett antal skyddsfaktorer som påverkar barnet positivt. 
Exempel på sådana är om barnet har andra vuxna att vända sig till än föräldrarna, om barnet 
har god fysisk hälsa och att barnet klarar sig bra i skolan. Barns coping, det vill säga sätt att 
hantera stress och påfrestning, varierar och påverkar också risk- och skyddsfaktorerna (Lager-
berg & Sundelin, 2000). Barn har själva också olika mycket motståndskraft mot dåliga för-
hållanden. Motståndskraften påverkas av barnets ålder, personlighet, anknytning under späd-
barnstiden och relationer med någon vuxen samt stabilitet i miljön (Drugli, 2003). 
 
Barn tillbringar enligt Harris mer tid idag än förr med andra än familjemedlemmar. På för-
skolor och skolor blir andra vuxna än föräldrarna betydelsefulla för barn. Föräldrarnas kon-
troll över barnets utveckling har därmed förändrats (Harris, 2001). 
 

3.3 Föräldraförmåga 
 
Hur föräldrars förmåga att vårda sina barn skall bedömas finns det många olika teorier om. 
Kari Killén har urskilt sju föräldraförmågor som är särskilt viktiga för barns utveckling och 
självuppfattning nämligen: förmågan att uppfatta barnet realistiskt, förmågan att ha realistiska 
förväntningar på vilka känslomässiga behov som barnet kan tillfredsställa, förmågan att ha 
realistiska förväntningar på barnets förmågor, förmåga att engagera sig positivt i samspelet 
med barnet, förmåga att känna empati med barnet, förmåga att prioritera barnets grund-
läggande behov framför sina egna samt förmåga att bära egen smärta och frustration utan att 
avreagera sig på barnet. Killén menar också att en relativt god självkänsla är en förutsättning 
för ett bra föräldraskap (Killén, 1994/2003). 
 
Det finns kanske inga föräldrar som är perfekta utan det handlar om att vara en tillräckligt god 
förälder i förhållande till ett enskilt barn. Uttrycket ”good enough mothering” myntades av 
barnläkaren och psykoanalytikern Winnicott (1969/1983) på 1960-talet och omformulerades 
senare till ”good enough parenting” och innebär att omsorgen styrs av barnets och inte 
förälderns behov (Socialstyrelsen, 2007). Vad som är tillräckligt bra är omöjligt att avgöra 
absolut utan kräver en bedömning utifrån barnets behov och förälderns förmåga. Föräldern 
kan ha tillräcklig förmåga i en period av barnets uppväxt men sakna förmågan i en annan 
(Hindberg, 2003). Tillräckligt bra föräldraskap innebär att omsorgen, både den fysiska och 
den emotionella, står i relation till de behov barnet signalerar och inte till den vuxnes behov. 
Det handlar om att acceptera barnet som det är. Till viss del innebär det även att sätta gränser 
för barnets skull och förstå att barnet kan reagera negativt på gränserna (Killén 2000/2002). 
 
Positiva föräldraegenskaper anses vara en stabil personlighet, social förmåga, förmåga att 
samarbeta och förmåga att ta emot hjälp. Negativa föräldraegenskaper är de motsatta samt 
impulsstyrda, omogna reaktioner, anpassningssvårigheter, psykisk instabilitet samt aggressiva 
reaktioner (Blæhr, Brønholt & Faureholm, 1999). 
 
Hindberg menar att avgörandet av vad som är tillräckligt gott föräldraskap inte går göra ge-
nom några fasta manualer utan kräver bedömningar. Dessa bedömningar varierar över tid och 
i olika kulturer beroende på vilket perspektiv man har på barn och hur långt man kommit i 
kunskapen om barns behov och utveckling. I Sverige är det socialtjänsten och förvaltnings-
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domstolarna som är satta att göra dessa bedömningar. Det pågår ständigt en debatt om huru-
vida det är bättre för barn att växa upp i sin biologiska familj även om den är dysfunktionell 
än att placeras i en välfungerande familj som inte är barnets biologiska (Hindberg, 2003).   
 
Något av det viktigaste i förhållandet mellan barn och förälder är att det finns en fungerande 
anknytning. Anknytning skapas tidigt, mellan framförallt mamman och barnet, genom subtila 
kontakter som blickar och rörelser och skapar grunden för känslan av trygghet hos barnet 
(Killén, 1994/2003). Anknytning handlar om ett ömsesidigt samspel mellan barn och förälder 
som båda måste vara aktiva (Hindberg, 2003). Relationen mellan barn och förälder är helt 
avgörande för barnets fysiska, emotionella, intellektuella och sociala utveckling. Enligt an-
knytningsteorin relaterar barnet till sin omsorgsgivare oavsett hur det blir behandlat eftersom 
det är den enda eller i alla fall den viktigaste personen i dess liv. Anknytningsbeteendet är 
dock olika och beror på hur omsorgsgivaren är mot barnet. Barn som fått uppleva behovstill-
fredsställelse förväntar sig fortsätta få det på samma sätt som barn som fått erfara en hård be-
handling, en oförutsebar behandling eller att de inte blir sedda förväntar sig samma behand-
ling i fortsättningen (Killén 2000/2002). Det anknytningsmönster man utformar tillsammans 
med ens primära objekt använder man sedan i relationer med andra. Man har funnit att brister 
i anknytningen kan påverka hjärnans utveckling (Hindberg, 2003). 
 
En viktig uppgift för föräldrar är att hjälpa barnet att utveckla en förmåga att styra sina käns-
lor genom att ge stöd och visa förståelse (Killén 2000/2002). 
 
Det finns enligt Killén ett starkt samband mellan förälderns självkänsla och dess föräldraför-
måga därför är det viktigt att föräldern mår bra. Att själv ha upplevt en bra barndom är också 
viktigt, det är svårt att ge sina barn något man själv inte fått. Att vara tillräckligt bra förälder 
förutsätter även att man själv får tillräcklig omsorg, att man inte är utsatt för större påfrest-
ningar än man klarar av, till exempel av socioekonomisk eller psykisk karaktär. Dessutom 
måste man kunna hantera problem av olika slag till exempel praktiska och ekonomiska. De 
flesta lär sig det under uppväxten men för en del har möjligheterna att lära sig varit begrän-
sade (Killén, 2000/2002). 
 

3.4 Föräldrar med utvecklingsstörning  
 
Enligt Bagers studie och beräkningar har ungefär 0,14 % av barnen som föds i Sverige en 
mamma med utvecklingsstörning. Det finns inga säkra siffror på hur många av kvinnorna med 
utvecklingsstörning som föder barn men det verkar som att det gick ner från ungefär 30 % till 
ungefär 15 % från 60-talet till 90-talet inte minst på grund av preventivupplysning och pre-
ventivmedel (Bager, 2003). 
 
Den statistiska sannolikheten för att få ett barn med utvecklingsstörning ökar om föräldrarna 
själva har en utvecklingsstörning (Hindberg, 2003). Enligt Socialstyrelsens kunskapsöversikt 
har majoriteten av barnen högre IQ än sina föräldrar. Kvinnor med lindrig utvecklingsstörning 
får oftare barn än kvinnor med måttlig eller svår utvecklingsstörning (Socialstyrelsen, 2005). 
 
Många personer med utvecklingsstörning upplever enligt Gotthard sig själva som ofullstän-
diga och obehövda, det kan motivera dem att själva skaffa barn. Barn är mer hjälplösa än de 
själva och de får på det sättet en värdefull uppgift, något de länge saknat. Att få barn är ett 
tecken på att vara vuxen och skild från sina föräldrar. Barn genererar dessutom viss status i 
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samhället och om man inte lyckats med något annat som ger status kan man i alla fall alltid 
skaffa barn (Gotthard, 2002). 
 
Personer med utvecklingsstörning har ofta även andra funktionshinder såsom cerebral pares, 
syn- och hörselskador, epilepsi, autism och psykiska störningar vilket försvårar delaktighet i 
samhället och det kan i sin tur också påverka föräldraförmågan (Hindberg, 2003). Personer 
med utvecklingsstörning har dessutom ofta andra sociala svårigheter som påverkar föräldra-
förmågan. De är inte sällan arbetslösa eller lever på bidrag och pensioner vilket gör att de inte 
har så mycket pengar att röra sig med. Dessutom har de ofta svårt att planera för sin ekonomi 
(Socialstyrelsen, 2007). De saknar ofta större nätverk av sociala kontakter men har istället ofta 
många myndighetskontakter (Hindberg, 2003).  
 
Det framgår av studier som gjorts av Tymchuk (1994) att mödrar med utvecklingsstörning 
mår sämre i genomsnitt än andra mödrar, de är oftare deprimerade och stressade. Mödrar till 
skolbarn är mer stressade än mödrar till spädbarn och förskolebarn. Den stress mödrarna 
upplever kan försämra deras föräldraförmåga. Dessa kvinnor har också sämre fysisk förmåga, 
de upplever sämre allmän hälsa och har mer smärta än andra. Det är inte ovanligt att mödrarna 
varit utsatta för både fysisk misshandel och sexuella övergrepp vilket påverkar deras själv-
känsla och deras förmåga att utveckla goda relationer negativt (Socialstyrelsen, 2005). 

3.5 Konsekvenser för barn till föräldrar med utvecklingsstörning 
 
Det framgår av Socialstyrelsens kunskapsöversikt att det finns väldigt få studier om hur barn 
till föräldrar med utvecklingsstörning upplever sin vardag (Socialstyrelsen, 2005). Kunskapen 
om föräldraförmåga hos föräldrar med utvecklingsstörning är både begränsad och motstridig 
enligt Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2007). 
 
Liksom för andra föräldrar så finns det vissa av föräldrarna med utvecklingsstörning som kla-
rar sitt föräldraskap medan andra inte gör det. I gruppen föräldrar med utvecklingsstörning 
finns det särskilda problem och barnen till dessa föräldrar klassas som en riskgrupp (Social-
styrelsen, 2005). Varje familj med barn och föräldrar och deras behov och förmågor är unika 
och därmed blir konsekvenserna för barnet olika (Hindberg, 2003). Barn till föräldrar med 
utvecklingsstörning riskerar att i större utsträckning än andra få för lite stimulans, försummas, 
råka ut för olycksfall och bli utsatta för våld enligt Lagerberg & Sundelin (2000). Barnen blir 
dessutom oftare än andra utsatta för mobbning. Riskerna ökar om båda föräldrarna har en 
utvecklingsstörning eller om det finns psykiatriska problem eller drogmissbruk i familjen 
(Socialstyrelsen, 2005). 
 
Utvecklingsstörning är konstant och går inte att lära bort. Däremot skiftar barnens behov un-
der olika perioder varvid föräldrarna kanske kan tillfredsställa behoven under vissa tider av 
utvecklingen. Personer med utvecklingsstörning har enligt Hindberg ofta svårt att själva till-
fredsställa många av barnens rent praktiska behov såsom näringsriktig mat, kläder efter väder 
och ett rent hem med mera, de behöver mycket stöd för att klara det. Personer med utveck-
lingsstörning kan till viss del lära sig nya saker men det finns ett tak för förmågan att lära sig 
tänka abstrakt och symboliskt. Även om personer med utvecklingsstörning klarar det lilla 
barnets skötsel och att tillfredsställa dess grundläggande behov kan problem uppstå när barnet 
blir äldre och behoven av emotionell och intellektuell stimulans ökar, inte minst när barnet 
växer om sin förälder vad gäller intellektuell förmåga (Hindberg, 2003). 
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Personer med utvecklingsstörning kan med hjälp lära sig de praktiska uppgifterna som det 
innebär att ha små barn och de kan till exempel med hjälp av alarmklockor få hjälp med vilka 
tider de ska amma och byta blöja. Problem uppstår åter då något oförutsätt händer eller om 
barnet blir sjukt eftersom de har svårt att själva tänka ut nya lösningar. Det kan vara svårt att 
utarbeta instruktioner som stöd till familjerna då det lätt blir att de följs alltför rigitt. Hindberg 
menar dessutom att om föräldrarna inte klarar av sitt föräldraskap utan att hela tiden få kon-
kreta instruktioner så är det inte ett föräldraskap i dess egentliga mening. Personer med ut-
vecklingsstörning har ofta lägre toleransnivå för stress och har lätt att bli irriterade om barnet 
skriker och de inte förstår varför. Personer med utvecklingsstörning är dessutom utsatta för 
fler stressfaktorer än andra. Då de ofta har ekonomiska och praktiska problem, lever socialt 
isolerat och har svårt att planera lever de ofta under stor press redan utan barn. Barn utsätter 
alltid sina föräldrar för viss tålamodsprövning, de skriker och kräver omedelbar behovstill-
fredsställelse som små och som lite äldre ingår det i deras normala utveckling att trotsa och 
provocera. För föräldrar med utvecklingsstörning kan det vara mycket svårt att hantera 
(Hindberg, 2003). 
 
Enligt Killén är det mycket svårt att lära in anknytning mellan föräldrar och barn (Killén 
1994/2003). Föräldrar som själva haft en trygg uppväxt har dock lättare att knyta an till sina 
barn än de som saknat det (Hindberg, 2003). Enligt Evy Kollbergs avhandling (1989) är den 
sociala bakgrunden och det psykiska välmåendet viktigare än den kognitiva förmågan för att 
bli en bra förälder trots begåvningshandikapp. Hon menar dessutom att ett socialt nätverk kan 
kompensera mycket6 (Kollberg, 1989). Hindberg (2003) menar dock att goda egna erfarenhe-
ter av relationen till sina föräldrar inte räcker. Självinsikt och empati, liksom förmågan att 
hantera sina känslor, kräver en förmåga att tänka och reflektera.  
 
Hindberg menar att det inte är ovanligt att kvinnor med utvecklingsstörning är ensamma på 
grund av sina sociala begränsningar och då finner tröst hos män som utnyttjar deras naivitet. 
Det gör att de ofta får barn tillsammans med män som har psykiska problem eller någon form 
av missbruk alternativt som själva också har en utvecklingsstörning. För dem kan det vara 
svårt att avgöra vad som är sunt både i sina egna och i barnens relationer vilket gör att barnen 
lätt hamnar i riskmiljöer (Hindberg, 2003). Personer med utvecklingsstörning blir oftare än 
andra utsatta för övergrepp av olika slag, inte minst sexuella övergrepp (Gotthard, 2002). För-
äldrar med utvecklingsstörning lider ofta brist på goda familjeförebilder vilket gör det svårare 
för dem att själva bilda goda familjer. De lever ofta i instabila relationer (Socialstyrelsen, 
2005). 
 
I Anita Rönnströms studie ”Mentally retarded parents and their children. A follow-up study of 
17 children with mentally retarded parents”7 som gavs ut av Rädda barnen 1981 hade 
samtliga barn som följts upp, utom två som tidigt blivit omhändertagna, problem av olika 
slag. De var känslomässigt störda, de var försenade i sin utveckling och visade 
beteendestörningar. Flera hade svårt att etablera relationer och flera hade 
språkutvecklingsbrister. De hade alla varit utsatta för kroppslig bestraffning och omsorgen 
hade brustit. Föräldrarna i studien hade förutom en utvecklingsstörning även vuxit upp under 
svåra förhållanden och de saknade goda föräldraförebilder (Rönnström, 1981). Barnen får i 
större utsträckning beteendeproblem och blir oftare misshandlade om deras intellektuella 
kapacitet övergår föräldrarnas enligt forskning (Accardo & Whitman, 1990).  
 

                                                 
6 Kollbergs doktorsavhandling bygger dock på föräldrar med låg begåvning inte utvecklingsstörning (IQ 73-93). 
7 Rönströms studie bygger på föräldrar med ett IQ på mellan 61 och 80. 
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Vanvård och försummelse är enligt Socialstyrelsen kunskapsöversikt de vanligaste bristerna 
hos föräldrar med utvecklingsstörning och beror oftast på föräldrarnas bristande kunskap och 
förståelse för barnens behov. Det är vanligt att föräldrarna inte förstår när barnen behöver 
medicinsk vård, att har svårt att se över säkerheten i hemmet, att de har svårt att klä barnet i 
lämpliga kläder och ge dem bra och näringsriktig kost (Socialstyrelsen, 2005).  
 
Barn till föräldrar med utvecklingsstörning får ofta ta ett för stort ansvar för hemmet och öv-
riga familjemedlemmar, det påverkar dem inte bara som barn utan även senare som vuxna 
(Socialstyrelsen, 2005). När barnen får ta ett för stort ansvar för hemmet byter de roller med 
föräldrarna vilket kallas ”parentification”, och har en negativ inverkan på barnets identitetsut-
veckling och psykosociala välbefinnande. Studier har visat att dessa barn som vuxna mer säl-
lan utbildar sig, att de oftare har psykiska problem, sämre självkänsla och färre sociala kon-
takter än andra. Man bör därför inte se barnen som resurser för att familjen ska klara sig (So-
cialstyrelsen, 2007). 
 
Liksom för personer med utvecklingsstörning är det viktigt för deras barn att få handikapps-
medvetenhet. Barn till föräldrar med utvecklingsstörning förstår att deras föräldrar är annor-
lunda men får sällan det bekräftat och förklarat. Det är viktigt att tystnaden bryts både i det 
offentliga och det privata annars uppstår fördomar, förvirring samt skuld- och skamkänslor 
(Hindberg, 2003). Yngre barn upplever inte lika ofta sin mamma med utvecklingsstörning 
som annorlunda som äldre barn gör (Socialstyrelsen, 2007). 
 
Det informella nätverket är enligt Socialstyrelsens kunskapsöversikt viktigt för att föräldrar 
med utvecklingsstörning ska klara sitt föräldraskap bra. Många av föräldrarna har dock dålig 
kontakt med sitt informella nätverk vilket kan bero på att de väljer att dra sig undan vid på-
frestningar (Socialstyrelsen, 2005). 
 
Skyddsfaktorer för barn till föräldrar med utvecklingsstörning är att de saknar syskon, att för-
äldrarna har en god relation med varandra, att föräldrarna tar emot hjälp både från det infor-
mella och det formella nätverket samt att barnet har tillgång till någon annan vuxen eller ett 
stödjande nätverk (Socialstyrelsen, 2007). 
 
3.6 Professionellt arbete med föräldrar med utvecklingsstörning 
 
Det finns inga svenska uppgifter om hur många barn som är omhändertagna på grund av att 
en förälder har en utvecklingsstörning. Internationella studier visar på att mellan 40 och 60 
procent av barnen till föräldrar med utvecklingsstörning är omhändertagna (Socialstyrelsen, 
2005) 
 
Socialsekreterare har ofta lite kunskap om utvecklingsstörning och ännu mindre om föräldrar 
med utvecklingsstörning. Socialsekreterare upplever ofta att det uppstår en konflikt mellan 
föräldrarnas rätt till självbestämmande och integritet och barnens rätt till en god uppväxt vil-
ket framgår av Socialstyrelsens rapport (Socialstyrelsen, 2005). 
 
Killén skriver att som professionell socialarbetare förhåller vi oss till föräldrarna och barnen 
på ett ibland oreflekterat sätt. Det är lätt att överidentifiera sig med föräldrarna genom att till-
skriva dem känslor och attityder som vi själva har. Vi ser inte bristerna i omsorgen eller så 
tror vi att de kan förändras mer än de har förmåga till. Vi utformar därmed behandlingar som 
varken passar barnens behov eller föräldrarnas förmåga vilket leder till stora negativa konse-
kvenser för barnen. Detta förhållningssätt medför att vi ställer högre krav och förväntningar 
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på föräldrarna än de förmår leva upp till vilket i sin tur leder till en spiral av nya misslyckan-
den och dålig självkänsla (Killén, 1994/2003). 
 
I arbetet med föräldrar med utvecklingsstörning uppstår ofta samarbetssvårigheter enligt So-
cialstyrelsens kunskapsöversikt både mellan de professionella och föräldrarna och mellan 
professionella. Föräldrarna upplever sig ofta ifrågasatta och kontrollerade. De upplever ofta 
att de behöver stöd men är samtidigt rädda att om inte samarbetet fungerar väl så blir barnen 
omhändertagna. Professionella kan tycka att det är svårt att förmedla kunskap till föräldrarna 
och att de är svåra att samarbeta med. Olika professioner har olika perspektiv och olika mål 
med arbetet (Socialstyrelsen, 2005). 
 
Professionella upplever ofta att föräldrar med utvecklingsstörning har ett större hjälpbehov än 
föräldrarna själva upplever att de har. En förutsättning för att föräldrarna ska kunna ta hand 
om sina barn är att de är motiverade att ta emot hjälp och kan omsätta hjälpen i praktiken (So-
cialstyrelsen, 2005). I rapporten ”Det viktiga är hur man är mot sitt barn” (Socialstyrelsen, 
2002) intervjuas föräldrar med en utvecklingsstörning om sitt föräldraskap. Flera upplever att 
socialtjänsten erbjuder hjälp de inte vill ha men att de måste tacka ja till hjälpen. De verkar 
uppleva ett ständigt, latent hot om omhändertagande av barnen. 
 
Andersson (1992) studerade barn till föräldrar med utvecklingsstörning och jämförde dem 
med andra barn som kommit till socialtjänstens kännedom. Hon fann att barn till föräldrar 
med utvecklingsstörning blev placerade med tvång i större utsträckning än andra barn och att 
det ofta låg ett latent hot om tvång bakom de frivilliga placeringarna. Socialsekreterarna i 
hennes studie menade att tvångsplaceringar av barn till föräldrar med utvecklingsstörning var 
mer kontroversiella än andra tvångsplaceringar. Socialsekreterarna hade i högre utsträckning 
bytt bort ärendena som rörde föräldrar med utvecklingsstörning då de fått möjlighet. Social-
sekreterarna hade sällan pratat med föräldrarna till placerade barn om vad som skulle hända 
om de fick fler barn.           
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4 Resultat 
 
I Sverige består rättskällorna av författningstext, prejudikat, förarbeten, sedvanerätt, JO-utta-
landen, myndighetsrekommendationer och doktrin. 
 
Då lagstiftaren inte direkt berört gruppen barn till föräldrar med utvecklingsstörning har Soci-
alstyrelsen yttrat sig om dessa barn. 
 
Socialstyrelsen menade i sina allmänna råd 1981:2 att personer med utvecklingsstörning kan 
bli bra och fullgoda föräldrar med tillräckliga stödåtgärder. Detta utlåtande refereras det ofta 
till i äldre domar där rätten väljer att inte omhänderta barnen. 
 
Socialstyrelsen yttrade sig också om barn till föräldrar med utvecklingsstörning i sina all-
männa råd 1997:15: Vid till exempel allvarlig utvecklingsstörning kan en vårdnadshavare 
vara ur stånd att lämna ett giltigt samtycke till vård enligt SoL för att han eller hon inte förstår 
innebörden av samtycket, vid dessa tillfällen anser Socialstyrelsen att socialnämnden bör an-
söka om vård enligt LVU. Otillbörligt utnyttjande vad gäller att lägga ett för stort ansvar på 
barnet behöver inte vara medvetet från vårdnadshavarens sida, det kan bero på okunskap eller 
oförståelse för vad barnet klarar av eller att den vuxna själv inte förmår ta ansvaret. Kriteri-
erna för misshandel i brottsbalken och i LVU är inte fullt jämförbara. Socialnämnden har 
möjlighet att ingripa till ett barns skydd även om det inte går att avgöra vem som är gär-
ningsman eller om brottet är misshandel enligt brottsbalken. Socialnämnden behöver inte in-
vänta en polisutredning och utredningen av barnet ska omfatta hela barnets situation. Nämn-
den ska vidta de åtgärder som behövs för att skydda barnet oavsett om polisutredningen leder 
till fällande dom eller inte. En lag som reglerar skydd för barn måste utgå från att barn är mer 
sårbara än vuxna och inte har samma möjlighet att föra sin talan. Barns åsikt ska tas i beak-
tande i förhållande till dess ålder och mognad men barn ska inte behöva ta ställning till dess 
föräldrars lämplighet att vara vårdnadshavare eller behöva bedöma föräldrars brister (SOSFS 
1997:15). 

4.1 Lagstiftning och förarbeten 
 
Det finns ett flertal författningstexter som berör barns rättligheter samt det skydd samhället 
ska erbjuda barn vars rättigheter inte uppfylls. Jag har här gjort ett urval av författningstexter 
utifrån relevans för min studie och valt att där jag ansett det nödvändigt komplettera med ut-
drag ur förarbeten och kommentarer. Beaktande av barnets bästa är en grundläggande princip 
som införts i flera lagar sedan Sverige ratificerade FNs konvention om barnets rättigheter 
(Barnkonventionen) 1989. 
 
Barn till personer med utvecklingsstörning nämns inte uttryckligen i någon lag som en sär-
skild riskgrupp. Att en eller båda föräldrarna har en utvecklingsstörning är aldrig skäl i sig för 
ett omhändertagande av barnet. I dessa situationer kan SoL eller LVU komma att tillämpas. 
 

4.1.1 Föräldrabalken (1949:381)
 
Föräldrabalken infördes 1949 och har ändrats i stor omfattning ett flertal gånger och modifie-
rats mindre ett stort antal gånger. Föräldrabalken reglerar många olika förhållanden vad gäller 
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relationen mellan föräldrar och barn. I kap 6 beskrivs föräldrars ansvar för barn i samband 
med vårdnad, boende, umgänge. 
 

6:1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall be-
handlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kropps-
lig bestraffning eller annan kränkande behandling. 
6:2 Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och 
umgänge. 
   Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende sär-
skilt vid 
- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att 
barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och 
- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 
   Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad 
 

Principen om barnets bästa är väl integrerad i svensk rätt sedan ratificeringen av FN:s kon-
vention om barnets rättigheter. Lagstiftaren ville betona dess vikt genom att föreskriva om 
barnets bästa redan i inledningsparagrafen och ge principen en generell utformning (Prop. 
1997/98:7 s. 46). Det är barnets bästa och inte förälderns intresse som ska vara avgörande. 
Bestämmelsen talar om att risken för att barnet far illa ska beaktas, det behöver inte var ställt 
utom allt tvivel för att förhållandena ska få inverka på beslutet (Prop. 1997/98:7 s. 48). 

 
6:2 2st Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga 
förhållanden och skall se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Bar-
nets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med 
hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka 
att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. 

 
I rätten till omvårdnad ingår förutom barnets rätt till att få materiella behov tillfredsställda 
även barnets psykiska och sociala behov. Barn har rätt till trygghet, att få leva under stabila 
förhållanden och att ha någon att lita på. Barnet behöver få känna att det behövs, få pröva sin 
förmåga och utveckla sina inneboende resurser för att efterhand bli självständig samt ta ansvar 
(Prop 1997/98:7 s. 30). 
 

6:7 Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till 
missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt 
som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta 
om ändring i vårdnaden 
 
6:11 Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör 
barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med bar-
nets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter 
och önskemål. 

4.1.2 Socialtjänstlagen (2001:453)

Socialtjänstlagen antogs 1982 och har ändrats vid ett flertal tillfällen. En ny lag antogs 2002. 

1:2 När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets 
bästa kräver. 
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Barnperspektiv kan tolkas som barnets rätt att komma till tals eller att se till barnets bästa, 
barnets rätt, att barnets behov tillgodoses eller barnets välbefinnande (Prop. 1996/97:124 s. 
97-98) 

 
5:1 Socialnämnden skall 
- verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda 

förhållanden, 
- i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling 
och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom, 
- med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som 
har visat tecken till en ogynnsam utveckling, 

- - aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och 
ungdom av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller 
beroendeframkallande medel samt dopningsmedel, 

- - i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar 
att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om 
hänsynen till den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det 
egna hemmet, 

- - i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd 
och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, 
umgänge eller adoption har avgjorts. 

 
Det betonas att socialtjänsten så lång som möjligt ska samarbeta med familjerna. 
Socialnämnden är skyldig att vidta nödvändiga åtgärder om en vårdnadshavare inte 
tillgodoser barnets viktiga behov (Norström &Thunved, 2007). 
 

6:1 Socialnämnden skall sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat 
hem än det egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende. 
   Socialnämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg har tagits 
emot i ett annat hem än det egna får god vård 
   Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhö-
riga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön. 

 
Bärande principer vid placering oavsett samtycke ska vara kontinuitet, flexibilitet och närhet 
(Norström & Thunved, 2007). 

4.1.3 Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga  
 
Lagen infördes 1982 och har ändrats ett flertal gånger. 
 

1§ Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall göras i samförstånd 
med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i so-
cialtjänstlagen. Insatserna skall präglas av respekt för den unges människovärde 
och integritet. 
Den som är under 18 år skall dock beredas vård enligt denna lag, om någon av 
de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig 
vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden 
om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne 
själv. 
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[…] 
 Vid beslut enligt denna lag skall vad som är bäst för den unge vara avgörande. 
   Den unges inställning skall så långt möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till 
den unges vilja med beaktande av hans eller hennes ålder och mognad. 

 
Vård enligt LVU ska enbart användas om vården inte kan ske på frivillig väg genom SoL. Det 
finns dock ett visst utrymme för att använda LVU även då samtycke lämnats till exempel då 
rätten finner anledning att tvivla på samtyckets beständighet (Norström & Thunved, 2007). 
 

2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, 
otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hem-
met finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. 

 
Det är inte möjligt att ge en heltäckande bild av alla förhållanden som kan vara skadliga för 
barn (Prop. 2002/03:53 s. 47). Kunskaperna om barns behov förbättras successivt. Barn till 
föräldrar med utvecklingsstörning pekas ut som en grupp bland flera som riskerar att bli ut-
satta för bristande omsorg (Prop 2002/03:53 s. 35). Rekvisiten för omhändertagande enligt 
LVU konkretiseras i förarbetena. Även en ringa grad av misshandel anses kunna skada den 
unge. Med psykisk misshandel avses exempelvis systematiska kränkningar, nedvärdering och 
terrorisering. Med otillbörligt utnyttjande menas främst sexuellt utnyttjande eller utnyttjande i 
pornografiskt syfte men det kan även vara att barnet måste utföra ett för ansträngande kropps-
arbete eller att man lägger ett för stort ansvar på barnet att ta hand om föräldrar eller syskon. 
Med brister i omsorgen menas exempelvis vanvård vad gäller den materiella omsorgen eller 
att barnet inte får den medicinska behandling den behöver. Även fall där barnets känslomäs-
siga eller psykiska behov eftersätts allvarligt faller under brister i omsorgen. Med ”något an-
nat förhållande i hemmet” menas främst om missförhållandena inte beror på vårdnadshavaren 
själv utan till exempel en sambo till denna eller om vårdnadshavaren placerar barnet i andra 
miljöer som kan vara till skada för barnet (Prop 1989/90:28 s. 65). Ett tvångsomhänderta-
gande är en mycket ingripande åtgärd både i barnets och i vårdnadshavarens liv. I revide-
ringen av LVU valde regeringen att tydliggöra och precisera rekvisiten för att öka rättssäker-
heten. Risken ska vara konkret, inte bygga på subjektiva antaganden eller bero på ovidkom-
mande omständigheter såsom samhällsvärderingar. En så allvarlig åtgärd som tvångsomhän-
dertagande av unga bör inte få vidtas utan tungt vägande skäl. En lag till skydd för barn och 
unga ska dock inte bygga på förutsättningen att barnet varit utsatt för redan konstaterad skada 
för att den ska vara tillämplig utan det ska räcka med en påtaglig risk (Prop 1989/90:28 s. 61-
63) 
 
I samband med en översynen av LVU förtydligas ”brister i omsorgen”. Utredaren menar att 
fysisk försummelse innebär att vårdnadshavaren, oftast under lång tid, skadar eller äventyrar 
ett barns hälsa och utveckling genom att underlåta att ge god fysisk omsorg. Bristande omsorg 
vad gäller den fysiska hälsan och utvecklingen gäller exempelvis hygien, kost, omvårdnad, 
årstidsanpassad klädsel, möjlighet till vila och sömn, skydd, husrum, tillsyn, förebyggande 
hälsovård, medicinsk vård, tandvård samt skydd mot olycksrisker och skadlig exponering 
exempelvis vistelse i miljöer mer droganvändning eller hög alkoholkonsumtion. Psykisk för-
summelse innebär till exempel brister i barns behov av uppmärksamhet, tillhörighet, fostran, 
vägledning, stimulans och utveckling (Prop 2002/03:53 s. 48-49). 
 
I förarbetena står det att problem hos föräldrarna i sig aldrig kan föranleda omhändertagande 
för samhällsvård utan det väsentliga är konsekvenserna för barnet (Prop 1989/90:28 s. 108). 
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13 § 4st När den unge har varit placerad i samma familjehem under tre år från 
det att placeringen verkställdes, skall socialnämnden särskilt överväga om det 
finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldra-
balken. 

 
Förutsättningar för vård enligt LVU är sammanfattningsvis att det föreligger ett missförhål-
lande med anknytning till barnets hemmiljö genom fysisk eller psykisk misshandel, otillbör-
ligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet. Missförhållandet 
ska medföra en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas och vården ska 
inte kunna ges på frivillig väg.  

4.1.4 FN.s konvention om barnets rättigheter 
 
Konventionen om barnets rättigheter antogs av FN 1989 och ratificerades av Sverige 1990. 
Den består av 54 artiklar och bygger på fyra huvudprinciper: barns fulla och lika människo-
värde (artikel 2), att barnets bästa ska komma i främsta rummet (artikel 3), barns rätt till liv 
och utveckling (artikel 6) samt barns rätt till att fritt uttrycka sina åsikter och att man ska be-
akta dem i förhållande till barnets ålder och mognad (artikel 12). 
 
Artikel 9 tar även upp barns rätt till sina föräldrar. I första stycket står det:  
 

Konventionsstaterna skall säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar 
mot deras vilja utom i de fall då berörda myndigheter, som är underställda rätts-
lig överprövning, i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden, fin-
ner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa. Ett sådant beslut 
kan vara nödvändigt i ett särskilt fall, t. ex. vid övergrepp mot eller vanvård av 
barnet från föräldrarnas sida eller då föräldrarna lever åtskilda och ett beslut 
måste fattas angående barnens vistelseort. 

 
Konventionen är inte direkt tillämplig som lag, om artiklarna inte införlivats i svensk rätt, 
men länder som har ratificerat den ska omarbeta lag och praxis vid behov för att de ska 
stämma överens med konventionen. 

4.1.5 Europeiska överenskommelser 
 
Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-
läggande friheterna är inkorporerad i svensk rätt sedan 1995. Det finns en domstol som över-
vakar att konventionen följs och tar upp både mellanstatliga och enskilda fall. Domstolen har i 
praxis beslutat till barns fördel när det rått jämvikt mellan barn och vuxna. 
 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna är en utvidgad version av eu-
ropeiska konventionen. Den skyddar till skillnad från ovan barnen som grupp i till exempel 
artikel 24 om barns rätt till skydd och god omvårdnad. Den säger också att man i första hand 
ska efterstäva ett gott förhållande mellan barn och föräldrarna men att de inte alltid har samma 
mål och att då ska barnets bästa väga tyngst. 
 
Man har inom Europarådet tagit fram en konvention om utövandet av barns rättigheter som 
kallas Europarådskonventionen. Den tar upp krav på rättssäkerhet, integritetsskydd och sti-
gande autonomi för barn i rättsliga processer däribland för Sveriges del LVU-processer. Den 
är en hjälp för att på ett riktigt sätt följa FNs barnkonvention (Mattsson, 2002). 
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4.2 Rättspraxis 
 
Jag har valt att enbart studera prejudikat från regeringsrätten. Rättsfallen består av både av 
referat och notiser där referaten har högre prejudicerande värde än notiserna. I vissa av refe-
raten är en utvecklingsstörning tydligt åberopad som skäl till föräldrarnas bristande förmåga 
att tillgodose barnens behov medan det i andra fall kan anas att bristande intellektuella resur-
ser hos föräldrarna ligger till grund för deras brister. I en studie av kammarrättsdomar fram-
kom att varken socialnämnden eller domstolarna uttryckligen hänvisar till utvecklingsstörning 
eftersom det inte är ett rekvisit i lagtexten utan istället visar på bristerna som var en följd av 
utvecklingsstörningen. Socialstyrelsen som har kommenterat kammarrättsdomarna menade att 
det kunde bero på avsaknad av kunskap om hur utvecklingsstörning inverkar på föräldraför-
mågan eller en ovilja att se ett samband mellan utvecklingsstörning och bristande omsorg 
(Socialstyrelsen, 1995).  
 

4.2.1 RÅ REF 1985:2:26  
Fråga om förutsättningar föreligger för beslut om vård enligt lagen (1980:621) med sär-
skilda bestämmelser om vård av unga. 
 
Referat 
Sociala distriktsnämnden nummer nio i Stockholm beslöt om ett omedelbart omhänderta-
gande av tre syskon. Länsrätten fastställe beslutet och nämnden ansökte sedan om vård. De tre 
barnen Alicia, Albert och Alexandra var 14, 11 respektive 9 år. I syskonskaran fanns även en 
man på 21, en flicka på 16 och en pojke på två år. Familjen kom från Jordanien två år tidigare 
och fadern hade efter en separation året innan flyttat tillbaka dit, även äldste sonen bodde nu-
mera där. Modern var ursprungligen grek från Palestina. Familjen hade flyttat mycket mellan 
olika arabländer innan de kom till Sverige och barnen hade vuxit upp under mycket svåra 
omständigheter. Nämnden anförde att barnen misshandlades i hemmet, tidigare av den äldre 
brodern men även av modern. De var vanskötta, de var ute sent om kvällarna, de hade inte 
årstidsanpassade kläder och de gick i nedkissade kläder. Modern sades var labil och ombytlig 
och orkade inte sköta barnens praktiska omsorg, hon insåg inte vad barnen hade för behov. 
Nämnden beskrev att modern hade en föreställningsvärld som låg på en helt annan nivå än 
vad som är normalt för en vuxen människa. Hon ville men klarade inte ta hand om barnen och 
problemen låg främst på det psykiska planet. Hon använde olämpliga uppfostringsmetoder till 
exempel aga. I skolan hade barnen uppträtt sorgsna och förtvivlade, de hade inte fått hjälp 
med läxor och de hade fått ta stort ansvar för hemmet. Barnen hade även problem med enures 
(ofrivillig urinavgång). Familjen hade fått stöd i form av svenskundervisning, grekisktalande 
psykolog, hemvårdare och hembesök av tjänstemän vid servicecentralen. Insatserna hade 
dock inte varit tillräckliga och modern förstod inte vidden av barnens störningar. Modern be-
stred bifall till nämndens ansökan. Hon menade att det endast varit fadern som agat barnen 
och att barnens enures berodde på slapphet i en muskel. Hon menade att hon var en mycket 
god mor som skötte barnen och deras kläder exemplariskt. Hon accepterade att Alicia inte 
kom hem om hon inte ville men hon ville att Albert och Alexandra genast skulle flytta hem. 
Hon sa sig förstå att barnen var i behov av hjälp och var villig att ta emot det stöd som 
krävdes. En barnpsykiatrisk bedömning gjord av en överläkare och en psykolog visade att 
Alicia visade vissa emotionella störningar med distanslöshet och depression. Albert hade 
blivit ”vuxen” för tidigt och hade därför svårt att relatera till andra barn. Alexandra reagerade 
med psykosomatiska besvär vid psykiska påfrestningar. Länsrätten bedömde barnen vara i 
behov av vård och biföll nämndens ansökan. Moder anförde besvär till kammarrätten, 
nämnden bestred bifall till besvären. Kammarrätten lämnade besvären utan bifall efter att ha 
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hört de två sakkunniga som gjort den barnpsykiatriska bedömningen, en läkare och en 
psykolog. De ansåg att modern klarade sitt föräldraskap bra i Jordanien men att hon inte 
förstod kraven från det svenska samhället och kunde tillgodose barnens sociala och 
emotionella behov. Alicia och Alexandra vill inte komma hem medan Albert vill det. Modern 
överklagade beslutet till regeringsrätten som meddelade prövningstillstånd. Albert hade under 
klagotiden rymt hem till sin mamma och nämnden hade medgett honom att vistas där. 
Regeringsrätten hävdade att det förelegat brister i hemförhållandena men att de inte kunde 
anses vara av sådan karaktär att de skulle medföra fara för barnen. De hänvisade till att 
modern kunde ta hand om den yngsta sonen och att hon medgett stödbehov för de äldre 
barnen. Regeringsrätten upphävde därför kammarrättens dom och biföll besvären. Två 
regeringsråd var dock av skiljaktig mening och menade att förutsättningarna för vård var 
uppfyllda då modern visat oförmåga att ge barnen ett rimligt mått av förståelse och 
omvårdnad. 
 
Kommentar 
I denna dom hänvisas inte till någon utvecklingsstörning men modern beskrivs som labil, om-
bytlig och ha en helt annan nivå på sin föreställningsvärld än en normal vuxen. Vad som här 
är neuropsykiatriskt betingat och vad som härrör till hennes kulturella bakgrund är mycket 
svårt att avgöra. Vad som kan fastslås är att regeringsrätten ställer högre krav på uppfyllelse 
av rekvisitet fara än länsrätten och kammarrätten. Regeringsrätten fastslår att förutsättning-
arna brister i omsorgen och saknat samtycke återfinns men att förutsättningen fara för skada 
inte anses uppfylld och avslår därför nämndens begäran. 

4.2.2 RÅ REF 1985: 2: 46 
Fråga om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga av nio måna-
ders dotter till lindrigt förståndshandikappade föräldrar med ytterligare tre hemmava-
rande barn. 
 
Referat 
Sociala distriktsnämnden i Botkyrka ansökte om vård enligt LVU för flickan Kristin två må-
nader gammal. Nämnden anförde brister i omsorgen som rekvisit för omhändertagandet. 
Kristins mamma hade en lindrig utvecklingsstörning och hennes pappa hade tidigare varit 
inskriven vid omsorgsnämnden. Kristin har tre hemmavarande syskon. I domen refereras till 
SOU 1979/80:44 s. 34 där det anges att det är självklart att även barn till psykiskt utveck-
lingsstörda har rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda. Länsrätten hörde familjens 
kontaktfamilj som de hade regelbunden kontakt med och familjevårdare som kom en till två 
gånger i veckan samt mormodern. Länsrätten hörde även en kurator såsom sakkunnig. Kon-
taktfamiljen och familjevårdaren hävdade att föräldrarna hade svårt att sätta gränser och inte 
kunde ge Kristin tillräcklig intellektuell stimulans. Kuratorn anförde att prognosen för barn till 
förståndshandikappade är dålig. Även en socialkonsulent från länsstyrelsen hördes i länsrätten 
och hon ansåg att föräldrarna inte klarade att ta hand om Kristin. Det framgick även av 
utredningen att de tre äldre syskonen hade börjat visa tecken på brister i omsorgen och nämn-
den menade att det skulle bli värre för föräldrarna att ta hand om ytterligare ett barn. Föräld-
rarna var positiva till ytterligare insatser i hemmet. Länsrätten bedömde dock att Kristin borde 
omhändertagas och att en tidig placering var att föredra. De tyckte inte att man skulle vänta 
tills Kristin visade tecken på understimulering eller psykosociala problem. Domen överklaga-
des till kammarrätten. Sedan länsrättens dom hade familjevårdarens uppdrag utökats till tre 
dagar i veckan och familjen hade blivit erbjuden men tackat nej till ytterligare hjälp. Kammar-
rätten ansåg inte att några nya väsentliga omständigheter framkommit och de fann länsrättens 
bedömning riktig. De fastslog alltså länsrättens dom och biföll inte föräldrarnas besvär. En 
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kammarrättsassessor och en nämndeman var dock av skiljaktig mening och ansåg inte att för-
utsättningarna för vård var uppfyllda då de andra barnen klarade sig bra. Föräldrarna överkla-
gade domen till regeringsrätten och regeringsrätten meddelade prövningstillstånd. Kristin 
hade nu hunnit bli nio månader gammal. Regeringsrätten hänvisade till Socialstyrelsens all-
männa råd 1981:2 där det står att vissa personer med utvecklingsstörning kan bli bra föräldrar 
med olika stödåtgärder. De menade att utredningen gav vid handen att Kristin dittills utveck-
lats normalt och hade en god relation till sina föräldrar. De hänvisade också till att Kristins 
äldre syskon verkade klara sig bra. De menade att även om det fanns vissa brister borde stöd-
åtgärderna uppväga dem och ansåg därför inte att det fanns skäl för vård enligt LVU. Reger-
ingsrätten biföll därför besvären och upphävde kammarrättens dom. 
 
Kommentar 
I detta mål är det uttalat att modern har en utvecklingsstörning. Socialtjänstens och underrät-
ternas bedömning är att modern inte kan tillgodose Kristins behov medan regeringsrätten an-
ser att hon kan det. Underrätterna tar särskild hänsyn till den sakkunniges utlåtande medan 
regeringsrätten valde att jämföra Kristins vård med hennes syskons vård. Regeringsrätten me-
nar också att stödåtgärder förväntas kompensera för föräldrarnas brister. Regeringsrätten tar 
alltså i sin bedömning av förutsättningarna för LVU fasta på att det finns vissa brister i om-
sorgen, att samtycke saknas men att bristerna inte är så allvarliga att fara för Kristins hälsa 
och utveckling föreligger. 
 

4.2.3 RÅ REF 1987:123  
Fråga om upphörande av vård enligt 5 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga. 
 
Referat 
Göteborgs sociala distriktsnämnd 6 ansökte i september 1980 om vård enligt då gällande bar-
navårdslagen för barnen Patrik nio, Kajsa fyra och Pontus ett år. Länsrätten fann det styrkt att 
barnens hälsa och utveckling äventyrades på grund av föräldrarnas bristande förmåga att ge 
barnen en tillfredsställande vård och fostran. Kammarrätten fastställde länsrättens dom och 
regeringsrätten vägrade prövningstillstånd. Länsrätten motiverade sin dom med att barnen 
ställde stora krav på sina fostrare då föräldrarna brustit i att tillgodose barnens behov av vård-
nad, stimulans och tillsyn. Patrik och Pontus var tydligt försenade i sin utveckling och Kajsa 
riskerade en utvecklingsförsening om hon fick stanna i föräldrahemmet. Barnen placerades i 
skilda hem 100 mil från föräldrarna. Föräldrarna fick under det första året inte träffa barnen 
därefter hade de haft umgänge var tredje månad med Kajsa och Pontus. 1982 ansökte föräld-
rarna om att vården skulle upphöra vilken nämnden avslog. Länsrätten avslog föräldrarnas 
begäran men antecknade att deras situation förbättrats, dock inte i tillräcklig omfattning. 
Kammarrätten fastslog länsrättens beslut och regeringsrätten vägrade prövningstillstånd. 1984 
gjorde föräldrarna en ny framställan om att vården skulle upphöra vilken nämnden avslog. 
1985 gjordes ännu en framställning och nämnden beslöt ännu en gång att avslå den. Föräld-
rarna besvärade sig då till länsrätten. Länsrätten menade att tidigare beslut om vård på grund 
av föräldrarnas bristande förutsättningar att tillgodose barnens behov av stimulans, tillsyn och 
omvårdnad varit riktig och att frågan därför gällde om förutsättningarna ändrats i tillräcklig 
omfattning. Det framkom i målet att Kajsa var åldersadekvat utvecklad och att hon inte ville 
återvända till sina biologiska föräldrar och en överläkare uttalade sig till förmån för fortsatt 
placering. En överläkare som undersökt Pontus menade att han fortfarande bar spår av en 
förmodad tidig störning i form av utvecklingsförsening och lättväckt ångest men att det fanns 
anledning att se optimistiskt på hans utveckling om han garanterades fortsatt stabil vård och 
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god stimulans. Läkaren menade att Pontus inte borde omplaceras. Föräldrarna hade motsatt 
sig samarbete både med läkare och socialtjänsten vilket gjort utredningen något bristfällig. 
Föräldrarna hade inte träffat Kajsa och Pontus på två år. Länsrätten lämnade föräldrarnas be-
svär utan bifall. Föräldrarna fullföljde sin talan. Föräldrarna menade att de inte trodde att de 
skulle ha några problem med att ta hand om alla tre barnen eller att barnen skulle ha några 
svårigheter med att flytta till dem trots att de inte träffats på mycket länge. Föräldrarna hade 
inte velat uppge sin adress till Pontus fosterföräldrar så de brev Pontus skickade hade kommit 
i retur. Föräldrarna hade kring jul skickat kort till Kajsa och Pontus där de skrivit att barnen 
skulle komma hem snart. Fadern hade vid några tillfällen ringt Kajsa vid tider då han visste att 
hon var i skolan, hon hade därför undrat om han inte ville prata med henne. Patrik uppgav att 
han tyckte om föräldrarna, besökte dem ofta och gärna flyttade till dem. Kammarrätten yttrade 
att såvitt framgått av domen hade grunden till omhändertagandet inte varit ett påstått 
förståndshandikapp hos föräldrarna utan föräldrarnas oförmåga att ge barnen en tillfredsstäl-
lande vård och fostran. Vad oförmågan berott på hade inte närmare preciserats. Kammarrät-
tens bedömning var att föräldrarna hade en god vilja att skapa en god hemmiljö för barnen 
men att de hade en klar övertro på sig själva och visade en klar oförmåga att förstå och möta 
de särskilda problem som uppstår hos barnen vid en abrupt brytning från familjehemmet. De 
hade tvärt om oroat barnen genom att skicka kort till dem där det stod att de skulle flytta till-
baka. Kammarrätten avslog därför föräldrarnas begäran om att vården skulle upphöra vad 
gällde Kajsa och Pontus men biföll den vad gäller Patrik samt lämnade en önskan om ett ut-
ökat umgänge mellan föräldrarna och barnen vars vård fortsatte. Föräldrarna överklagade be-
slutet vad gällde Kajsa och Pontus till regeringsrätten som meddelade prövningstillstånd. En-
ligt övergångsbestämmelserna mellan barnavårdslagen och LVU skulle omhändertagande 
enligt barnavårdslagens 25e och 29 paragraf vara att betraktas som omhändertagande enligt 
LVUs första paragraf. Regeringsrätten menade att kammarrätten i sin dom inte tagit hänsyn 
till barnens behov av vård utan att det varit föräldrarnas bristande förståelse för hur hemta-
gande skulle ske som avgjort målet. De menade vidare att det inte påvisats några brister hos 
föräldrarna som gjorde dem olämpliga som föräldrar. Regeringsrätten ändrade därför kam-
marrättens dom med motiveringen att vården inte längre behövdes och att föräldrarnas 
bristande insikt inte var av så allvarlig art att den skulle utgöra skäl för fortsatt vård. Reger-
ingsrätten lämnade därmed bifall till besvären. 
 
Kommentar 
Ordet förståndshandikapp nämns i domen i egenskap av dess frånvaro som åberopat skäl. 
Detta tyder på att kammarrätten under den muntliga förhandlingen upplevt att det kunnat vara 
ett skäl. Föräldrarna visar tydligt att de har svårt att förstå att ett barn som knutit an till famil-
jehemsföräldrarna och inte träffat sina biologiska föräldrar på två år skulle uppleva det pro-
blematiska att flyttas utan vidare. Regeringsrätten gör en bokstavstolkning av lagen när de 
menar att vården ska upphöra när den inte längre behövs. Vad som är barnens bästa verkar 
betyda mindre än föräldrarnas rätt att få hem barnen. I regeringsrättens bedömning av förut-
sättningarna för LVU framkommer att samtycke saknas, att det inte föreligger brister i omsor-
gen om barnen och att barnen inte utsätts för fara om de får komma hem till sina biologiska 
föräldrar. 

4.2.4 RÅ REF 1992:6  
Fråga om förutsättningar för vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga föreligger. 
 
Referat 
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Socialnämnden i Tranemo ansökte om vård enligt LVU för Charlotte två år. Modern ansågs 
bland annat inte kunna sköta Charlottes hygien, kost, sängtider och årstidsanpassade kläder. 
Charlotte uppgavs ha haft ingrodd smuts på kroppen, sår i rumpan, hon hade påtalade karies-
angrepp trots sin ringa ålder och sängtiderna bestämdes av moderns behov och önskningar. 
Föräldrarna var dessutom i en djup konflikt och Charlotte hade hamnat emellan dem på ett 
oroande sätt. Föräldrarna hade gemensam vårdnad men Charlotte bodde hos sin mamma och 
hade umgänge med sin pappa. Fadern hade inte möjlighet att ta ansvar för vården av Char-
lotte. Länsrätten ansåg att ingen av föräldrarna hade möjlighet att ge Charlotte den vård hon 
behövde och att hennes hälsa och utveckling var i fara. Länsrätten biföll därför nämndens 
ansökan och beslutade om vård enligt LVU. Modern överklagade till kammarrätten och me-
nade att det inte förelåg någon brist i omsorgen. I kammarrätten framkom att Charlotte föddes 
för tidigt och utvecklades sent både fysiskt och psykiskt. En läkare uttalade att hennes knappa 
viktuppgång kunde bero på diagnosen failure to thrive på grund av moderns nedstämdhet efter 
att ha blivit lämnad av flickans pappa. Flera personer i Charlottes närhet hade uttalat en oro 
för hennes förhållanden hos modern, bland annat hennes pappa och mormor samt en 
distriktssköterska och Charlottes dagmamma. Flickan visade tecken på distanslöshet och var 
kontaktsökande. Modern var enligt en utredningen aggressiv till sin läggning och hon 
hamnade ofta i konflikter. Modern hade också samarbetssvårigheter, allergiska besvär, 
psykosomatiska besvär och dålig uthållighet som gjort det svårt för henne att få och behålla 
något arbete. Hon ansågs också enligt utredningen vara i behov av hjälp för att lära sig hus-
hålla med pengar. Hon hade uttalat hot gentemot Charlottes far och en socialsekreterare om 
att ta livet av både sig och Charlotte. Hon hade även avvisat alla frivilliga stödinsatser utom 
dagmamma. Hennes uppträdande mot barnavårdspersonalen var negativt, aggressivt och 
omoget och hon tog inte oron för Charlotte på allvar. Hon visade sig ömsom öm och kärleks-
full gentemot Charlotte och ömsom likgiltig och okänslig. Flera vittnen hördes som talade om 
en god relation mellan modern och Charlotte men kammarrätten menade att de som vittnat 
enbart träffat Charlotte vid något enstaka tillfälle medan de som träffade henne ofta uttryckte 
en stor oro för henne. Kammarrätten fastställde på grund av framkomna uppgifter länsrättens 
beslut och avslog besvären. Modern fullföljde sin talan till regeringsrätten som meddelade 
prövningstillstånd. Regeringsrätten menade att det inte var bevisat att modern hotat att ta livet 
av Charlotte och att bristerna i omsorgen inte var av den grad att det kunde betraktas som 
vanvård enligt lagens mening. De fann i sin samlade bedömning att förutsättningar för vård 
enligt LVU inte förelåg och upphävde därför kammarrättens dom och biföll besvären. 
 
Kommentar 
Modern betraktas i målet som omogen och aggressiv men uppgifter om någon diagnos om 
utvecklingsstörning är inte åberopad. Om hennes personliga läggning i kombination med att 
ha blivit lämnad av barnets far utgjorde grunden för det beteende som länsrätten och kammar-
rätten ansåg vara grund för ett omhändertagande eller om det fanns intellektuella brister är 
inte klarlagt. Både länsrätten och kammarrätten anser att förutsättningarna för vård enligt 
LVU var uppfyllda genom att moderns bristande omsorg utsätter Charlotte för en påtaglig risk 
och samtycke saknas. Regeringsrätten menar dock att det inte finns nog med underlag angå-
ende moderns dödshot för att det skulle tas med i bedömningen. I lagtexten står det dock att 
en påtaglig risk är tillräckligt och beviskraven är därmed lägre än vid brottmål. Regeringsrät-
ten anser att bristerna i övrigt inte är så allvarliga att det finns en påtaglig risk för Charlottes 
hälsa och utveckling och anser därmed att förutsättningarna för vård enligt LVU inte är upp-
fyllda.  
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4.2.5 RÅ REF 1995:38  
Fråga om förutsättningar för vård enligt lagen men särskilda bestämmelser om vård av 
unga, när samtycke till vård i familjehem har lämnats på ett sent stadium i förfarandet. 
 
Referat 
Socialnämnden i Östersund ansökte om vård enligt LVU för Emelie två år. Emelie blev aktu-
ell hos socialtjänsten redan under graviditeten då en barnmorska uppmärksammade hennes 
föräldrar och ifrågasatte deras möjligheter att tillgodose ett barns behov. Modern hade sedan 
tidigare två barn, det äldsta var placerat på frivillig väg enligt SoL och det yngre bodde med 
hjälp av stödinsatser hos sin pappa. Emelies pappa hade haft kontakt med psykiatrin sedan tio 
år och hade varit inlagd vid ett par tillfällen. Efter Emelies födelse bodde familjen nästan en 
månad på BB och placerades därefter på ett behandlingshem. Från behandlingshemmet fram-
gick att modern kunde sköta den rent praktiska omvårdnaden om Emelie men att hon hade 
mycket svårt att knyta an till sin dotter och att hon ofta satte sina egna behov framför barnets. 
Hon hade begränsad förmåga att ta emot stöd och saknade inlevelseförmåga och hade svårt att 
tyda barnets signaler. Fadern saknade inlevelseförmåga och ansågs inte tillräckligt psykiskt 
stark för att kompensera moderns brister. Modern visade sig ibland aggressiv gentemot både 
fadern och Emelie. Emelie var sen i sin utveckling och inaktiverad, hon saknade fallskyddsre-
flex och hade troligen en hörselskada. Föräldrarna motsatte sig placering och hävdade att de 
klarar sig själva. De tyckte inte att de hade fått en tillräcklig chans att visa att de var dugliga 
föräldrar och de ville inte ha stöd från socialtjänsten. Både Emelies offentliga biträde och en 
socialkonsulent tillstyrkte bifall till socialnämndens ansökan. Länsrätten biföll socialnämn-
dens ansökan då de ansåg att föräldrarna inte kunde garantera det tålamod och insiktsfullhet 
som Emelie var i behov av. Fadern överklagade till kammarrätten. Efter länsrättens dom hade 
föräldrarna separerat och fadern menade att de problem som tidigare funnits mellan honom 
och Emelies mamma inte längre förelåg och att han var beredd att ta emot den hjälp social-
nämnden tyckte var nödvändig, även en familjehemsplacering. Faderns läkare yttrade sig i 
målet och ansåg att faderns hälsa stabiliserats avsevärt och att han blivit mer mogen och 
utvecklats emotionellt och intellektuellt. Socialnämnden bestred bifall till besvären och 
menade att fadern inte kunde tillgodose Emelies behov trots insatser och att hans samtycke 
inte kunde anses tillförlitligt då han ofta lät sig påverkas av sina släktingar. Kammarrätten 
avslog faderns besvär och fastställde länsrättens dom. Ett kammarrättsråd var av skiljaktig 
mening och menade att utredningen inte gav tillräckligt stöd för antagandet att bristerna hos 
fadern var av så allvarlig art att vård inte kunde ges på frivillig väg. Fadern överklagade och 
prövningstillstånd meddelades av regeringsrätten. Modern uppgav att hon litade på fadern och 
lämnade till honom att bestämma lämpligheten i vården. Socialnämnden bestred bifall till 
överklagandet då de ansåg att både fadern och modern skulle kunna komma att ändra sig vad 
gäller samtycket till vården. Regeringsrätten hävdade att Emelie var i behov av vård i 
familjehem men att det samtycke som inkommit sent i processen inte desto mindre skulle 
betraktas som allvarligt menat. Regeringsrätten upphävde därför kammarrättens dom och 
lämnade bifall till besvären. 
 
Kommentar 
Det är inte i detta mål hänvisat direkt till någon utvecklingsstörning men det framgår att båda 
föräldrarna har problem med att tillgodose barnets behov. Modern har svårt att sätta barnets 
behov framför sina egna och har svårt med inlevelseförmåga och att knyta an. Fadern har 
psykiatriska, emotionella och intellektuella problem. Målet kom i högre instans mer att handla 
om föräldrarnas samtycke än deras föräldraförmåga men alla instanserna var överens om att 
Emelie var i behov av vård i familjehem då förutsättningarna brister i omsorgen och påtaglig 
risk ansågs uppfyllda. 

 34



 

4.2.6 RÅ REF 1995:39 
Fråga om tillämpning av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
huruvida det på grund av brister i föräldrarnas omsorg finns påtaglig risk att barnens 
hälsa och utvecklings skadas. 
 
Referat 
Socialnämnden i Östhammar ansökte om omedelbart omhändertagande om Malin tre år och 
Håkan två år. Därefter ansökte de om vård enligt 2 § LVU. Familjen hade de senaste åren 
flyttat flera gånger och haft olika insatser från socialnämnderna. Vid barnavårdscentralen i en 
av städerna bedömdes föräldrarna ha bristande förmåga och uthållighet att tillgodose barnens 
behov av omvårdnad och stimulans. Föräldrarna separerade och modern flyttade först långt 
från fadern och barnen men flyttade sedan tillbaka för att de skulle utöva gemensam vårdnad. 
Malin bedömdes på det akut- och utredningshem de placerades som åldersadekvat i sin ut-
veckling men i riskzonen att få en försenad språkutveckling. Båda barnen bedömdes som di-
stanslösa. Håkan ansågs ha fått ett bättre hälsotillstånd efter att tidigare ha kräkts mycket och 
haft svårt att gå upp i vikt. Föräldrarna ansågs ha stora svårigheter med att ta hand om båda 
barnen samtidigt och ha svårt att tolka deras signaler och önskningar. De ansågs ställa orea-
listiska krav på barnen utifrån deras ålder. Modern visade mer känslomässig närhet till barnen 
än fadern men brast i uthållighet. Behandlingshemmet menade att ingen av föräldrarna ensam 
eller båda tillsammans var kapabla att ta hand om barnen utan stora stödinsatser. Nämnden 
åberopade även ett intyg från en psykolog och en barn- och ungdomspsykiatriker som menade 
att barnen, framför allt Håkan, hade utvecklats mycket på hemmet men att han var understi-
mulerad. Föräldrarna gjorde bedömningen att det inte förelåg ett så stort vårdbehov att pla-
cering var nödvändig. Länsrätten bedömde att det i målet tydligt framkommit att båda föräld-
rarna brustit påtagligt i förmågan att ge barnen känslomässig stimulans och att samtycke till 
placering utanför hemmet saknas vilket gjorde att de bedömde att förutsättningarna för vård 
enligt LVU var uppfyllda och därför biföll de nämndens ansökan. Föräldrarna överklagade till 
kammarrätten. Föräldrarna hade nu ångrat sig vad gäller äktenskapsskillnaden och bestämt sig 
för att leva tillsammans. En psykolog hördes på begäran av nämnden och menade att de för-
mågor hos barnen som var beroende av känslomässig kontakt var sämst utvecklade vilken hon 
menade berodde på brister i samspelet i den nära kontakten. Hon menade att det fanns miss-
tanke om depression hos Malin och att Håkans utveckling var påtagligt ojämn. Hon hävdade 
också att kontakten mellan föräldrarna och barnen inte skedde med ord utan genom att föräld-
rarna tog i barnen. Hennes bedömning var att barnen behövde placeras långvarigt utanför 
hemmet. Kammarrätten bedömde att bristerna i barnens utveckling berodde på föräldrarnas 
brister och avslog föräldrarnas besvär och fastställde länsrättens beslut. Föräldrarna överkla-
gade till regeringsrätten som meddelade prövningstillstånd. Nämnden och barnens offentliga 
biträde ansåg att kammarrättens domslut borde fastställas. Regeringsrätten yttrade att nämn-
den främst åberopat föräldrarnas brister i att uppmärksamma och tillgodose barnens behov av 
stimulans och känslomässig kontakt samt att samarbete försvårades av föräldrarnas bristande 
insikt i vad som var fel och av främst faderns aggressivitet. Regeringsrätten menade att situa-
tionen delvis förändrats då föräldrarna bestämt sig för att leva tillsammans och att de deltog i 
en vuxenutbildning samt fått en kontaktperson som var syster till fadern. Regeringsrättens 
bedömning var att föräldrarna var i behov av stöd men att barnen inte var i behov av placering 
utan att stödet kunde ske på frivillig grund i hemmet. Vidare framkom att modern haft kontakt 
med barn- och ungdomspsykiatrin och att hon fått diagnosen Tourettes syndrom. Båda föräld-
rarna ansågs ha begränsningar i sina insikter och emotionella förmågor men deras personliga 
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läggning ansågs inte som markant avvikande. Regeringsrätten upphävde därför kammarrät-
tens dom och biföll besvären. 
 
Kommentar 
I detta mål är någon utvecklingsstörning inte åberopad utan det hänvisas till föräldrarnas 
bristande insikter och att de har svårt med den emotionella kontakten. Detta kan förstås ha 
andra ursprung men bristande omvårdnad och stimulans är vanligt att åberopa vid omhänder-
tagande på grund av föräldrars bristande intellekt. Både länsrätt och kammarrätt anser att för-
utsättningarna för vård enligt LVU är uppfyllda då bristerna i omsorgen bedöms vara av så 
allvarlig art att de riskerar att skada barnens hälsa och utveckling och samtycke till familje-
hemsplacering saknas. Regeringsrätten gör dock bedömningen att bristerna inte är så allvar-
liga utan att det räcker med frivilligt stöd enligt SoL i hemmet, de går i sin bedömning därmed 
emot både sakkunniga och det offentliga biträdet. 
 

4.2.7 RÅ REF 1995: 64 
Ensamstående kvinna med två små barn erhöll på grund av att hon led av ett visst han-
dikapp omfattande stöd och hjälp från socialvårdens sida dels i hemmet dels genom en 
kontaktfamilj. Fråga om förhållandena i hemmet var sådana att det fann påtaglig risk 
för att barnens hälsa och utveckling skadas. 
 
Referat 
Gamla Uppsala kommundelsnämnds individutskott ansökte om vård enligt LVU för barnen 
Sara fyra år och Lukas två år. Modern har på grund av en hjärnskada i samband med förloss-
ningen bestående handikapp i form av stresskänslighet, omognad, bristande ork, koordina-
tionsstörningar och begränsade intellektuella resurser. Modern bodde under Saras två första år 
tillsammans med barnens far men flyttade i samband med Lukas födelse till ett behandlings-
hem på frivillig grund då hon inte ansågs sig klara av att ta hand om barnen själv och då fa-
dern inte ville ha hjälp av socialtjänsten. Modern och barnen flyttade sedan till en egen lägen-
het på försök med mycket omfattande hjälpresurser i form av fyra heltidsanställda och mo-
derns syster på halvtid, vilket sedan minskats till tre heltidsanställda. Fadern hade umgänge 
med barnen i socialtjänstens lokaler. Barnen var dessutom hos en dagmamma varje vardag 9-
15. Nämnden menade att modern brast i omsorgen då hon inte klarade av att tillgodose bar-
nens behov, hon kunde inte sätta gränser, sätta barnens behov framför sina egna, hon var 
långsam och beroende av att allt fungerade enligt invanda mönster. Hon klarade inte av stress 
eller oväntade händelser. Hon kunde enligt nämnden inte förmedla kärlek till barnen, hon 
saknade en naturlig fysisk kontakt och hon kunde inte stimulera dem intellektuellt eller ge 
dem ett språk. Hon levde isolerat och kunde därför inte förmedla social samspelsregler. Man 
hade på Sara kunnat konstatera en allvarlig utvecklingsförsening innan hon fick hjälp från 
socialtjänsten. Personalen hos familjen hade bytts ut ofta vilket gjort att barnen hade svårt att 
få knyta an till någon för en längre tid. Modern menade att det finns vissa brister men att det 
fungerar bra sedan familjen fått stöd och hjälp, hon önskade dock en kontaktfamilj utöver re-
dan insatta insatser. En barn- och ungdomspsykiatriker och en  psykolog menade att Sara var 
allvarligt försenad i sin utveckling och att hon onanerar intensivt vilket kunde bero på under-
stimulering på grund av den torftiga uppväxtmiljön. De menade att modern saknade förmåga 
att i tillräcklig omfattning uppfatta och tillgodose sina barns behov såväl beträffande omvård-
nad som aktivitet och stimulans. De menade att bristerna var så stora att de inte kunde avhjäl-
pas med stöd i hemmet. Efter placeringen hade barnens utveckling förbättrats avsevärt. En 
distriktssköterska och de olika dagmammorna menade att barnen var åldersadekvat utveck-
lade. Barnens offentliga biträde ansåg att ansökan skulle avslås. En överläkare menade att 
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modern skulle klara vården med hjälp av frivilliga insatser. Länsrätten bedömde att det inte 
framkommit att det fanns en påtaglig risk för barnens hälsa eller utveckling och att det stöd 
som behövdes kunde tillgodoses med hjälp av frivilliga insatser i hemmet. Länsrätten avslog 
därför nämndens ansökan. Nämnden överklagade beslutet och anförde i huvudsak samma skäl 
som i länsrätten. De menade att det framkommit att modern hade stora brister i omsorgen på 
grund av sitt handikapp. De menade att modern var i behov av så stora insatser att barnens 
hälsa och utveckling äventyrades på grund av att hemmet snarare var att anses som en institu-
tion än ett hem. Kammarrätten menade att vårdnaden inte kunde anses vara överlagd på 
nämnden och att det inte fanns någon påtaglig risk för barnen, de avslog därför nämndens 
besvär. Nämnden överklagade till regeringsrätten som meddelade prövningstillstånd. Barnens 
offentliga biträde instämde nu i nämndens yrkanden. Nämnden menade att insatserna nu var 
så stora att det faktiska vårdansvaret hade gått över till nämnden och att det därför inte längre 
ankom på regeringsrätten att pröva vårdformen eller i andra hand att barnen var utsatta för en 
påtaglig risk just på grund av insatsernas stora omfattning. Modern hävdade att hon inte var 
förståndshandikappad eller har bristande intellektuella resurser. Hon ansåg det inte bevisat att 
barnen riskerade att skadas av den stora personalomsättningen då hon själv stod för stabilite-
ten. En överläkare menade att moderns mognad inte motsvarade hennes biologiska ålder men 
att hon inte led av något förståndshandikapp. Socialstyrelsen lämnade ett yttrande och menade 
att barnens behov inte kunde tillgodoses i hemmet då barnen inte fick chansen att knyta an till 
endast en vuxen, de ansåg därmed att LVU var tillämplig. De menade att kraven på föräldra-
skapet skulle öka när barnen blev äldre och att modern skulle ha mycket svårt att tillgodo se 
dem. Regeringsrätten gjorde bedömningen att det inte stod klart att barnen var utsatta för en 
påtaglig risk och modern borde klara vårdnaden med stöd i hemmet. De hänvisade till att mo-
dern gjorde sitt bästa utifrån sin förmåga. De avslog därför nämndens överklagande och fast-
ställde kammarrättens dom. Två regeringsråd var dock av skiljaktig mening och menade att de 
sakkunniga tydligt framställt att modern skulle komma att ha svårt att i framtiden tillgodose 
barnens nya behov och att barnen därmed löpte en påtaglig risk att skadas. 
 
Kommentar   
Det är oklart om modern lider av en utvecklingsstörning men tydligt att hon har bristande 
intellektuella resurser. Hon är stresskänslig och omogen och kan inte själv tillgodose barnens 
behov. Länsrätten, kammarrätten och regeringsrätten är överens om att förutsättningarna för 
LVU inte är uppfyllda i målet, omständigheterna förändrades dock till viss del under proces-
sens gång. Regeringsrätten menar att mycket stora insatser i hemmet på grund av bristande 
omsorg inte innebär en påtaglig risk. I detta mål framstår konflikten mellan barnens bästa och 
föräldrarätten tydligt. Även de professionellas sakutlåtanden visar på skilda lojaliteter. Mo-
derns läkare anser att hon klarar vårdnaden med måttligt stöd medan de som ska företräda 
barnen, socialnämnden och socialstyrelsen, menar att barnen utsätts för påtagliga risker i sin 
hemmiljö. Regeringsrätten väljer då att bortse från barnpsykologisk och barnpsykiatrisk ex-
pertis. Regeringsrätten anser i och med domen att det är acceptabelt att låta professionella i 
hemmet ta ansvar för en stor del av vården trots att socialnämnden liknar situationen vid en 
institution. Att regeringsrätten hänvisar till att modern gör sitt bästa utifrån sin förmåga är 
intressant då det inte är föräldrarnas intentioner med sin vård och fostran av barnen som ska 
vara avgörande utan om barnen får vad de behöver.  
 

4.2.8  RÅ NOT 1984: Ab 116 
Besvär av X.X. ang vård enligt lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (LVU). 
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Referat 
Göteborgs sociala distriktsnämnd ansökte om vård enligt LVU för pojken Hans två år sedan 
modern återtagit sitt samtycke till placering enligt SoL. Länsrätten anförde att av utredningen 
i målet genom bland annat utlåtande av överläkaren vid omsorgsförvaltningen som hörts som 
sakkunnig och ett vittnesförhör med en arbetsterapeut framgått att modern led av en lätt till 
måttlig utvecklingsstörning och att hon hade psykosociala problem. Detta medförde att hon 
hade ett torftigt socialt och personligt liv med svårigheter bland annat att sköta ekonomi, hy-
gien, kosthållning med mera samt oförmåga att sköta ett arbete. Hon hade gett utryck för en 
mycket orealistisk inställning till vad det innebär att ha hand om och vårda ett barn och hon 
syntes sakna den tolerans mot stress och känslomässig mognad som därvid krävs. Hon sak-
nade även stöd från familj och vänner. Modern hade viss kontakt med fadern men han hade 
sociala och psykiska problem som gjorde honom olämplig som vårdare av Hans. Länsrätten 
biföll därför nämndens ansökan. Modern överklagade domen till kammarrätten. Kammarrät-
ten anförde liksom länsrätten att modern själv var i stort behov av stöd och hjälp och att hen-
nes psykosociala problem tillsammans med hennes psykiska störningstillstånd gjorde det till 
en övermäktig uppgift för henne att ge ett barn erforderlig omsorg och vård. Kammarrätten 
såg därmed att skälen för vård enligt LVU var uppfyllda och fastställde länsrättens dom. Mo-
der överklagade till regeringsrätten som meddelade prövningstillstånd. Socialstyrelsen angav 
yttrande i målet, till yttrandet bifogades en utredning gjord av en överläkare i barn- och ung-
domspsykiatri och en psykolog. Den nya utredningen bestyrkte de tidigare erfarenheterna 
både medicinskt och socialt. Socialstyrelsen anförde att det ansågs stå klart att modern inte 
hade tillräcklig förmåga att ge Hans den stimulans och omvårdnad ett barn kräver för sin ut-
veckling. Bristerna bedömdes vara av så allvarlig art att de inte var möjliga att kompenseras 
genom stöd och hjälp i hemmet. Även Hans offentliga biträde bestred bifall till besvären. Re-
geringsrätten fann vid en samlad bedömning av omständigheterna att Hans var i behov av 
vård utanför hemmet och lämnade besvären utan bifall. 
 
Kommentar 
I detta mål är det uttalat att modern har en utvecklingsstörning. Alla instanser är överens om 
att modern inte klarar av att ge Hans den vård han behöver utan att hennes brister i omsorgen 
utgör en påtaglig risk för Hans hälsa och utveckling. Modern lämnar inte samtycke till den 
planerade vården därmed är förutsättningarna för vård uppfyllda. Man har i målet även tagit 
del av sakkunnigas utlåtande. Man hänvisar i målet både till materiella och sociala brister 
samt till brist på intellektuell stimulans. 

4.2.9  RÅ NOT 1986:67 
Besvär av X.X. ang vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
 
Referat  
Sociala distriktsnämnden Norr i Lund ansökte om omedelbart omhändertagande av Henrik 
vilket fastställdes av länsrätten. Nämnden ansökte sedan om vård enligt LVU. Någon utveck-
lingsstörning var inte åberopad men nämnden hävdade att modern trots omfattande hjälpinsat-
ser inte hade tillräcklig förmåga att tillgodose Henriks behov av fysisk omsorg, stimulans och 
träning. Hon var orolig och fick affektutbrott som påverkade Henrik negativt. Länsrätten be-
viljade nämndens ansökan. Modern hade i sex månader fått bo på ett behandlingshem till-
sammans med Henrik men utan några tecken på att hon utvecklats för att bättre tillgodose 
Henriks behov. Kammarrätten menade att moderns möjligheter att ge Henrik den trygghet och 
omvårdnad han behövde var obefintlig. Vistelsen på behandlingshemmet visade att det kräv-
des stora stödinsatser och hjälpresurser. Kammarrätten menade att det var ett direkt hinder för 
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Henriks hälsa och utveckling. Kammarrätten avslog besvären. Även regeringsrätten avslog 
besvären från modern och gjorde ingen ändring i domen. 
 
 
Kommentar 
I målet är inte visat att modern lider av någon utvecklingsstörning men några av de tecken på 
brister i omsorgen är desamma som vanligtvis åberopas vid brister i omsorgen på grund av 
utvecklingsstörning det vill säga brister i fysisk omsorg och stimulans samt affektutbrott. Alla 
instanserna menar att modern brister i omsorgen så mycket att det föreligger en påtaglig risk 
för Henriks hälsa och utveckling. Samtycke saknas, tillsammans utgör detta förutsättningarna 
för vård enligt LVU. 

4.2.10  RÅ NOT 2003:102 
Överklagande av X.X. av beslut om beredande av vård enligt lagen med särskilda be-
stämmelser om vård av unga. 
 
Referat 
Skol- och fritidsnämnden i Helsingborg ansökte om vård enligt LVU för Daniel elva år, Lisa 
fem år och Hugo ett år. Daniel och Lisa hade varit omhändertagna enligt LVU 1997. Nämn-
den anförde i sin ansökan att modern var omogen och satte sina behov framför barnens. Hon 
hade flyttat runt till olika bostäder och barnen hade fått bo långa perioder hos mormodern. 
Modern ansågs av nämnden inte klara barnens dagliga omvårdnad. Modern hade i omgångar 
bott på behandlingshem med barnen. Familjen hade fått stödinsatser i form av kontaktperson, 
stödteam i hemmet och familjebehandling men modern hade inte fullföljt någon av behand-
lingarna. Modern var också beroende av tabletter. Daniel fungerade väl hos sin pappa så 
nämnden föreslog enligt vårdplanen att han skulle bo där. Modern bestred ansökan, hon med-
gav att Daniel hade stora problem i skolan och modern kunde därför gå med på den föreslagna 
vården av honom. Även Daniels far biföll vårdplanen för Daniel. Hugos pappa bestred nämn-
dens ansökan. Barnens offentliga biträde tillstyrkte bifall till nämndens ansökan. Länsrätten 
avslog nämndens ansökan och hänvisade till att det inte förelåg ett missbruk och att det inte 
heller ansågs visat att det fanns en påtaglig risk för Lisas och Hugos hälsa och utveckling ge-
nom att vistas i hemmet. Vad gällde Daniel tyckte länsrätten att en påtaglig risk förelåg men 
att placering hos hans fader kunde göras genom SoL då det inte fanns någon anledning att 
tvivla på moderns samtycke. Nämnden överklagade till kammarrätten. Nämnden anförde att 
föräldrarnas egen problematik och behov var styrande och att barnens grundläggande behov 
inte tillgodosetts. De hänvisade även till en barnpsykiatrisk utredning som visade att modern 
hade påtagliga svårigheter att strukturera sin vardag vilket fick allvarliga konsekvenser för 
barnen. Hon hade ett omoget och självcentrerat beteende och ett begränsat samspel med bar-
nen. Många anmälningar bland annat från Hugos farfar och andra närstående hade kommit in 
till socialtjänsten om att barnen farit illa. I anmälningarna stod det bland annat att barnen 
stannat i sin utveckling, att det förekom brister i omsorgen i form av att det inte fanns mat och 
blöjor och att hygienen var eftersatt. Det fanns även uppgifter om att modern skulle lämnat 
Lisa och Hugo till sina respektive fäder som båda var inne i ett aktivt heroinmissbruk. Modern 
och Hugos pappa bestred bifall till överklagandet. Kammarrätten biföll nämndens besvär vad 
gällde alla tre barnen och hänvisade till i första hand moderns och Hugos pappas beroende- 
och missbruksproblematik men även till att modern inte hade insikt i problemens omfattning 
och konsekvenser eller heller kunnat tillgodogöra sig någon av de stödinsatser som erbjudits 
henne. För Daniels del hänvisade de till moderns tidigare ambivalens i fråga om hans boende 
och menade därför att hennes samtycke inte garanterade hans vård. Modern överklagade till 
regeringsrätten som meddelade prövningstillstånd. Modern hävdade att utredningen som 
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gjorts var undermålig. Nämnden bestred bifall till överklagandet och hänvisade bland annat 
till dokumenterade skador som barnen uppvisat. De hävdade att det förelåg brister i omsorgen 
med följden att Lisa och Hugo inte fått känslomässig trygghet, stabilitet och förutsebarhet i 
sin vardag och inte heller nära och kontinuerlig kontakt och stimulans. Barnen saknade rutiner 
och var ovana vid struktur. Modern satte sina egna behov framför barnens och kunde inte 
hantera sin ångest vilken överfördes på barnen och därmed påverkade deras välbefinnande. 
Nämnden hänvisade även till en psykologkonsult som i sitt utlåtande angående Lisa menade 
att hennes känslomässiga utveckling inte kunde betraktas som åldersadekvat och att det lett 
till att hon hade svårt att på de kognitiva, perceptuella, motoriska och språkliga områdena 
samt att hon visade distanslöshet. Hugos pappa hade vid regeringsrättens huvudförhandling 
ändrat ståndpunkt och motsatte sig inte längre vård enligt LVU för Hugo. Regeringsrätten 
menade att det stod klart att modern har svårt att kontrollera sina humörsvängningar och att 
hålla barnen utanför hennes konflikter med andra vuxna. Hon saknade förmåga att sätta bar-
nens behov framför sina egna vilket medförde bristande kontinuitet och struktur och ledde till 
en så oförutsebar och otrygg situation för barnen att det kunde konstateras att det förelåg 
brister i omsorgen. De avslog därför överklagandet. 
 
Kommentar 
I detta mål hänvisas det inte till någon utvecklingsstörning utan till att modern är omogen och 
inte förmår sätta barnens behov framför sina egna. Inverkan på målet har också till viss del 
moderns tablettberoende. Jag vågar inte hävda att modern har en utvecklingsstörning men 
flera påvisade brister tyder på i alla fall nedsatt intellektuell kapacitet. Hon har svårt med ruti-
ner och struktur vilket leder till instabilitet, otrygghet och oförutsebarhet för barnen. Hon 
hamnar i konflikter med andra vuxna och har svårt att avgöra vilka situationer hon inte bör 
försätta barnen i. Relationen mellan modern och barnen tyder på bristande kontakt och sti-
mulans. Regeringsrätten anser det därmed stå klart att Lisa och Hugo löper en påtaglig risk för 
sin hälsa och utveckling på grund av brister i omsorgen och eftersom samtycke saknas be-
döms förutsättningarna för vård enligt LVU vara uppfyllda. 
 

4.2.11  RÅ NOT 2003:202 
Överklagande av Skarpnäcks stadsdelsnämnd och X.X. ang. vård enligt lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
 
Referat 
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutade om omedelbart omhändertagande av Rebecka vilket 
fastställdes av länsrätten. Stadsdelsnämnden ansökte sedan om vård enligt 2 § LVU. Modern 
hade en utvecklingsstörning och hade varit inskriven vid särskolegymnasium, hon hade även 
en cp-skada som försvagade hennes högra sida samt led av epilepsi. Hon bestred ansökan och 
menade att de brister hennes handikapp genererade kunde kompenseras med stöd i hemmet. 
Fadern hade en cp-skada och var rullstolsburen och var på grund av det sjukpensionär, han 
hade personlig assistans 14 timmar per vecka och en förvaltare som tog hand om hans eko-
nomi. Mormodern ansåg inte att modern kunde ta hand om ett barn då hon knappt kunde ta 
hand om sig själv och att både modern och fadern har stora problem med sina handikapp. En 
lärare vid en särskola modern gått på uppgav att moderns utvecklingsstörning yttrade sig i 
stora inlärningssvårigheter och ovillighet att lära sig nya saker. Hon menade också att modern 
såg allt i svart eller vitt och att man ibland behövde lirka med henne som om hon vore två-tre 
år. Hon var mycket egocentrerad och satte sina egna behov framför barnets. Läraren menade 
att hon inte trodde att modern skulle kunna ta hand om ett barn eller läsa dess signaler. Fa-
miljen skrevs in på ett akut- och utredningshem för utredning. Personalen på hemmet upp-
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levde alltefter att tiden led att föräldrarna var i mycket stort behov av stöd för att möta Re-
beckas behov samt planera för att tillgodose sina egna behov. Rebecka visade sig under tiden 
på hemmet mycket missnöjd och svår att få kontakt med, de befarade att hennes utveckling 
var i fara. Hon visade symtom på att hennes utveckling hade avstannat. Modern kunde inte ta 
till sig råd och stöd och fadern ansåg inte att han skulle kunna ta hand om Rebecka. Föräld-
rarna ansågs inte tillräcklig ha försökt svara på Rebeckas kontaktförsök. Barnpsykologen på 
behandlingshemmet bedömde Rebeckas anknytningsbeteende som växlande vilket var allvar-
ligt och kunde leda till spädbarnsdepression. Modern tyckte inte utredningen gav en rätt-
visande bild och ansåg att utredaren inte tagit hänsyn till föräldrarnas handikapp. Hon upp-
levde inte att hon hade några problem med att ta hand om Rebecka men att det var jobbigt att 
ha personal inpå sig. Hon tyckte inte heller att hennes utvecklingsstörning påverkade henne 
mer än att det tog lite längre tid att lära sig. Även fadern tyckte att utredningen från 
behandlingshemmet gav en orättvis bild av föräldrarna. Rebeckas offentliga biträde yrkade 
bifall till nämndens ansökan. Länsrätten ansåg föräldrarnas oförmåga att ta hand om Rebecka 
som väl dokumenterad och att de brast både i den praktiska omvårdnaden och i att 
tillfredsställa hennes känslomässiga behov. Länsrätten ansåg därför förutsättningarna för vård 
enligt LVU uppfyllda och beslutade bifalla nämndens ansökan. Föräldrarna överklagade 
domen till kammarrätten och anförde i huvudsak samma skäl som i länsrätten. De ansåg sig 
vara orättvis bedömda av utredarna och att de inte fått tillräckligt stor chans att visa att de 
kunde ta hand om Rebecka. De ansåg sig komplettera varandra i föräldrarollen. De 
accepterade omfattande stöd i hemmet. Nämnden bestred överklagandet och angav som skäl 
till det i det väsentliga samma som hos länsrätten. De tillade även att Rebecka har levt upp i 
sin jourfamilj och nu sökte kontakt, var glad och nöjd. Kammarrätten gjorde bedömningen att 
utredningen inte gav vi handen att förhållandena var sådana att förutsättningarna för vård 
enligt LVU kunde anses uppfyllda. Kammarrätten biföll därför besvären och upphävde 
länsrättens beslut. Nämnden överklagade till regeringsrätten som meddelade 
prövningstillstånd. Föräldrarna hade nu dock ändrat sig och samtyckte till att Rebecka fick 
växa upp i familjehem åtminstone tills hon var i femtonårsåldern. De hävdade dock att det 
inte berodde på att de brustit i sin föräldraförmåga utan på att de sett att Rebecka hade det bra 
i familjehemmet och att de kom bra överens med familjehemsföräldrarna. Samtycket var 
därmed knutet till just det familjehemmet. Nämnden hävdade att eftersom föräldrarna saknade 
insikt i sina brister kunde samtycket tas tillbaka. Regeringsrätten bedömde dock samtycket 
som giltigt och lämnar nämndens överklagande utan bifall och fastslog kammarrättens dom. 
 
Kommentar 
I detta mål ryms många delar men moderns utvecklingsstörning ges ändå en framträdande 
roll. Alla tre instanserna är överens om att det föreligger brister i omsorgen och att familjen 
för att kunna ge Rebecka erfordrlig vård behöver mycket stora insatser i hemmet, kanske så 
mycket att det skulle kunna liknas vid en institution (jmf RÅ 1995 ref 64). Kammarrätten 
menar att bristerna inte innebär en påtaglig risk och därmed att det är det bästa för Rebecka att 
bo hos sina föräldrar med omfattande stödinsatser. Att föräldrarna ändrar sig efter kammar-
rättens avgörande och inte längre vill ha tillbaka Rebecka lämnar utrymme för spekulationer 
men gör även att regeringsrättens beslut ter sig mindre intressant. Frågan för regeringsrätten 
kom snarare att röra samtyckets beständighet än sakfrågan i sig. 
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5 Analys 
 
Förutsättningarna för LVU är som visats ett rekvisit, i den här studien brister i omsorgen, på-
taglig risk för att barnets hälsa och utveckling ska skadas samt att samtycke saknas. Samban-
det mellan föräldrar med utvecklingsstörning och omhändertagande enligt LVU är inte så lätt 
analysera. Utvecklingsstörning nämns inte som ett skäl för omhändertagande i lagtexten. Det 
nämns i förbifarten i förarbetena och det är svårt att generalisera praxis utifrån att rättsfallen 
är få och utvecklingsstörningen inte alls alltid är uttalat åberopad. Jag har i min studie funnit 
elva relevanta rättsfall vilket är för få för en tillfredsställande kvantifiering i analysen men jag 
kan i alla fall se vissa tendenser utifrån dessa hur föräldrar med utvecklingsstörning bedöms 
med avseende på omsorgen om barn. 
 
Vid läsning av lagtext finns det ofta enligt Evers (1987) flera rimliga tolkningar, även inom 
ett enskilt fall. Lagstiftaren har i utformningen av LVU valt att inte närmare specificera vilka 
orsakerna till brister i omsorgen kan vara utan menar att det är konsekvenserna för barnen 
som ska vara avgörande. Utifrån lagtexten finns alltså inget specifikt att hämta angående för-
äldrar med utvecklingsstörning utan rekvisiten måste tillämpas. Tolkningen sker med vägled-
ning från förarbetena. Även i förarbetena till LVU står det att det inte är möjligt att ge en hel-
täckande bild av vilka förhållanden som kan vara skadliga för barn men man pekar ut barn till 
föräldrar med utvecklingsstörning som en riskgrupp. Problem hos föräldrarna kan dock aldrig 
i sig vara avgörande för ett omhändertagande utan det väsentliga är hur barnen påverkas av 
dem. Exempel på konsekvenser för barn utsatta för brister i omsorgen ges i förarbetena och 
kan vara exempelvis bristande hygien, kläder, möjlighet till vila och medicinsk vård och brist 
på uppmärksamhet och stimulans (Prop 2002/03:53). Barnets bästa ska vara vägledande om 
det uppstår en konflikt mellan föräldrars och barns behov enligt internationella, europeiska 
och nationella överenskommelser och lagar. Socialstyrelsen i har sina allmänna råd (1981:2) 
angivit att personer med utvecklingsstörning kan bli fullgoda föräldrar med stöd och hjälp 
från socialtjänsten men de menar också att det inte alltid räcker med stöd i hemmet utan att 
det ibland krävs ett omhändertagande (SOSFS 1997:15). Socialstyrelsens råd ger alltså inte så 
mycket konkret vägledning att hämta.  
 
Utöver lagtexten som är bindande och förarbetena som är vägledande och motiverande av 
lagtexten finns alltså rättspraxis att försöka analysera och generalisera för att förstå rättens syn 
på sambandet mellan utvecklingsstörning och föräldraförmåga. Att tolka rättsfall är dock en-
ligt Evers (1987) svårt då det föreligger ett flertal försvårande omständigheter. Den största 
svårigheten är att generalisera tolkningar av ett enskilt fall till ett annat enskilt fall som enbart 
har vissa gemensamma betingelser.  
 
Regeringsrätten biföll socialnämndens ansökan om omhändertagande i tre av de elva rättsfall 
jag studerat och de angav som skäl till omhändertagande materiella och sociala brister samt 
brist på intellektuell stimulans (RÅ not 1984: Ab 116, RÅ not 1986:67), moderns omognad 
och oförmåga att sätta barnens behov framför sina egna samt redan dokumenterade skador hos 
barnen (RÅ not 2003:102). I de övriga rättsfallen avslog regeringsrätten socialnämndens 
ansökningar och motiverade det på olika sätt. De menade att moderns brister inte var tillräck-
ligt stora för att förutsättningarna för LVU skulle vara uppfyllda och att om hon kunde ta hand 
om ett barn så borde hon kunna sköta tre (RÅ ref 1985:2:26). I RÅ ref 1985:2: 46 hänvisade 
de också till att syskon klarar sig relativt bra och att stödåtgärder i hemmet borde vara till-
räckligt. De hänvisade i det målet även till Socialstyrelsens allmänna råd 1981:2 att personer 
med utvecklingsstörning kan bli bra föräldrar. De hänvisade till att bristande insikt om barns 
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plötsliga uppbrotts inverkan på deras välmående inte är tillräckligt allvarligt för att LVU-vård 
ska bestå (RÅ ref 1987:123). De hänvisade till bristande bevis och avsaknad av dokumente-
rade skador (RÅ ref 1992:6). I RÅ ref 1995:39 bedömdes föräldrarna klara vården av barnen 
med hjälp av stöd i hemmet så även i RÅ ref 1995:64 där det krävdes mycket omfattande 
stöd. I RÅ ref 1995:38 och RÅ not 2003:202 avslog regeringsrätten nämndernas ansökningar 
på grund av sent inkomna, men enligt regeringsrätten giltiga, samtycken till placeringar. 
 
Jag kan i min studie se en tydlig tendens till att beviskraven för bristande omsorg ökar för 
varje instans. Länsrätterna är betydligt mer benägna att gå på socialnämndernas linje än re-
geringsrätten. Detta är intressant just därför att regeringsrättens domar ska vara prejudice-
rande. I sex av fallen biföll både länsrätterna och kammarrätterna socialnämndernas ansök-
ningar medan regeringsrätten avslog dem (RÅ ref 1985:2:26, RÅ ref 1985:2:46, RÅ ref 
1987:123, RÅ ref 1992:6, RÅ ref 1995:38, RÅ ref 1995:39). I ett fall avslog alla tre instan-
serna (RÅ ref 1995:64) och i två fall biföll alla tre instanserna (RÅ not 1984:Ab116, 
1986:67). I ett fall så avslog länsrätten medan kammarrätten och regeringsrätten biföll (RÅ 
not 2003:102) och i ett fall biföll länsrätten men inte kammarrätten eller regeringsrätten (RÅ 
not 2003:202. 
 
I Sverige kallar länsrätterna och kammarrätterna enligt Socialstyrelsens rapport Barnet i rätts-
processen (1995) relativt sällan in sakkunniga i LVU-mål vilket skiljer sig från övriga Norden 
där de kallas in redan i första instans. Jag finner dock i min studie att domstolarna relativt ofta 
begärt in utlåtande av sakkunniga, dock verkar de lägre instanserna ta större hänsyn till dem 
än vad regeringsrätten gör. Sakkunnigutlåtanden kan vara generella eller avse målets specifika 
barn. Olika professionella har olika uppfattningar kring barn till föräldrar med 
utvecklingsstörning. Min undersökning visar att regeringsrätten i relativt stor omfattning 
väljer att gå emot hörda sakkunnigas uppfattning, detta trots att regeringsråden inte har 
utbildning i utvecklingspsykologi eller föräldraförmåga och barns behov. Även om det inte 
finns några absoluta svar torde exempelvis psykologer ha större kunskap om 
utvecklingsstörnings inverkan på föräldraförmågan än vad jurister har. Regeringsrätten går 
också ofta emot socialtjänstens bedömningar trots deras kunskap om familjerna. 
 
Det har enligt Socialstyrelsens kunskapsöversikt framkommit att det är svårare att få förvalt-
ningsdomstolarna att fastställa en ansökan om vård enligt LVU om föräldrarna har en utveck-
lingsstörning än om de missbrukar, har psykisk ohälsa eller lever i kriminalitet (Socialstyrel-
sen, 1995). Det är dock inte föräldrarnas intentioner och eventuella välvilja som ska vara av-
görande i LVU-mål utan barnens behov och föräldrarnas förmåga att tillfredsställa dem. Där-
för anser jag det anmärkningsvärt att regeringsrätten hänvisar till att modern gör så gott hon 
kan i RÅ 1995:64. 
 
Min studie visar att barnens offentliga biträden som ska representera barnen och vad som är 
bäst för dem ofta förespråkar ett omhändertagande. I min undersökning yrkade det offentliga 
biträdet på bifall till nämndens ansökan i samtliga fall där deras framställan är noterad i refe-
ratet (Rå ref 1995:38, RÅ ref 1995:39, RÅ ref 64, RÅ not 1984:Ab116, RÅ not 2003:102, RÅ 
not 2003:202). Både nämnden och domstolarna ska ju enligt lagen besluta enligt vad som är 
bäst för barnet vilket gör att dessa förvaltningsmål skiljer sig från till exempel brottmål och 
civilmål. Där har parterna på ett tydligare sätt skilda syften med förhandlingen och där ska 
domstolarna besluta utifrån de juridiska förutsättningarna och tolkningarna därav. Domstolar-
nas uppgift är inte att skipa rättvisa mellan parterna utan att avgöra målet till barnets bästa, 
vilket inte går att avtala bort. 
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Synen på föräldrar med utvecklingsstörning har förändrats mycket över tid. Under en stor del 
av 1900-talet försökte man i stor utsträckning hindra personer med utvecklingsstörning att bli 
föräldrar dels genom att förbjuda dem att gifta sig och dels genom tvångssteriliseringar. Un-
der senare delen av 1900-talet förbättrades levnadsbetingelserna för personer med utveck-
lingsstörning avsevärt. Synen på dem som människor med lika värde och rättigheter fick stort 
genomslag därmed också deras möjligheter att bilda familj (Kollberg, 1989). Att bli förälder 
ses ofta som en mänsklig rättighet och samtidigt har beaktande av barnets bästa fått stort ge-
nomslag. När dessa båda principer möts i konfrontation måste man ibland välja vems rättig-
heter som ska prioriteras. 
 
I LVU är rekvisitet att det ska föreligga en påtaglig risk för skada men regeringsrättens domar 
visar att det ofta krävs en redan dokumenterad skada för att förutsättningarna för LVU ska 
anses uppfyllda. 
 
Jag har i min undersökning hämtat rättsfall från en 25årsperiod. Det är en lång tid och mycket 
har hänt vad gäller synen på utvecklingsstörning och synen på barn och barns rättigheter 
under denna period. Att regeringsrätten valt ett omhändertagande i de senaste årens rättsfall, 
även om de bara blivit notiser (RÅ not 2003:102, RÅ not 2003:202), skulle kunna tolkas som 
att regeringsrätten är beredd att ompröva praxis. 
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6 Diskussion 
 
I resultatet och analysen har betoningen legat på det rent juridiska men jag hade i början av 
arbetet med uppsatsen även en ambition att analysera sambandet mellan uppfattningar om 
personer med utvecklingsstörning i samhället och rättsliga beslut. I den historiska överblicken 
som presenteras i avsnitt 3.1.1 framgår att personer med utvecklingsstörning har fått ökade 
rättigheter och att deras delaktighet i samhället ökat. Då jag inte undersökt rättsfall från längre 
tillbaka än 1982 får jag i mina funderingar kring rättsläget använda mig av enbart 
lagstiftningens förändring. Att inte staten ska avgöra vem som ska få föda barn är för mig 
född på 1980-talet en självklarhet men att barn inte ska behöva leva under alltför 
ogynnsamma omständigheter är för mig lika självklart. Problemen uppstår då föräldrars 
önskningar och barns behov står i konflikt med varandra som visats i min studie. Att tillåta 
föräldrar att föda barn som staten sedan omhändertar är etiskt komplicerat. Forskare verkar 
vara överens om att vissa föräldrar med utvecklingsstörning, liksom andra föräldrar, klarar sitt 
föräldraskap väl med stöd från samhället medan andra inte gör det, dock lever de barnen med 
en större risk att utvecklas ogynnsamt. Att omhänderta barn till föräldrar med 
utvecklingsstörning per automatik är inget alternativ samtidigt ska rätten enligt förarbetena till 
lagen inte behöva vänta på redan konstaterad skada utan det ska räcka med en påtaglig risk för 
ett omhändertagande. Jag anser att dessa gränsdragningar är mycket svåra att göra. Det bästa 
vore förstås om de professionella som möter föräldrarna kan förklara omständigheterna och 
tillsammans med dem finna en lösning på frivillig väg.  
 
Hur opinionen för föräldrar med utvecklingsstörning ser ut idag vore intressant att undersöka. 
Efter Uppdrag gransknings reportage verkade den vara stark för föräldrarnas rätt men tv kan 
ju ofta vinkla situationer för att visa på sin poäng. Om man valt en annan familj och visat på 
bristerna för barnet kanske reaktionerna hade blivit de motsatta. Konflikten är som sagt 
mycket komplex och det krävs mycket kunskap för att avgöra vad som är det bästa. Att det 
dock är barnets bästa och inte föräldrarnas, oavsett deras problematik, som ska vara 
avgörande tror jag de flesta skriver under på, så på den punkten tror jag samhällets 
uppfattning och lagen är överens. 
 
Föräldrar med utvecklingsstörning ska givetvis inte behandlas annorlunda än andra föräldrar i 
rätten. En fråga jag hade innan jag började med min undersökning var dock om barn till 
föräldrar med utvecklingsstörning tillåts ha det sämre än andra barn utan att samhället 
ingriper. Enligt de professionella som möter barn till föräldrar med utvecklingsstörning och 
föräldrarna själva som Hindberg intervjuade i sin studie (2003) så är det så. Varför det är så 
kan bero på att samhället inte vill utsätta en redan svag grupp. Att föräldrar med 
utvecklingsstörning är tabu påverkar nog också och socialnämnderna och domstolarna måste 
gå balansgång när de vill värna både barnens rätt att få sina behov tillgodosedda och 
föräldrarnas rätt till integritet och jämlikt deltagande i samhället. Även svårigheterna att 
utreda dessa familjer kan påverka processerna i domstolarna. Det är också svårt att tydligt 
belysa problemen i dessa familjer och domstolarna vill ha bevis för att barnen far illa på grund 
av föräldrarnas omsorgsbrister. Missbruk och misshandel är exempel på brister som 
domstolarna har lätt att ta till sig medan allmän svaghet, försummelse, brist på stimulans och 
känslomässig omognad kan vara svårt att beskriva så att domstolarna kan förstå 
konsekvenserna för barnen. Kanske är det så att vi åsidosätter barns behov för att vi ser att 
föräldrarna gör sitt bästa utifrån sin förmåga. När vi gör det åsidosätter vi barnperspektivet 
som ju också vuxit sig allt starkare de senaste åren. Är det så att personer med utvecklings-
störnings rättigheter att vara föräldrar kommer att minskas igen i framtiden? Det är troligt i 
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alla fall om mer forskning visar på brister i föräldraförmågan hos personer med u-
tvecklingsstörning och rätten får ta del av den forskningen. 
 
Hindberg (2003) menar att barn i den ålder som motsvarar personer med utvecklingsstörnings 
utvecklingsnivå inte skulle anförtros vårdnaden för barn eller förväntas kunna ta ansvar för en 
annan människas liv och utveckling men resultatet av min undersökning visar att regerings-
rätten ofta anser personerna med utvecklingsstörning som förmögna att vårda barn. Det skulle 
vara intressant att jämföra mina resultat med en undersökning av omhändertagande av barn 
till tonårsföräldrar. 
 
Länsrätterna och kammarrätterna består av jurister och nämndemän medan det i regeringsrät-
ten enbart är jurister som dömer. Kanske har det betydelse för tendensen att regeringsrätten 
mer sällan bifaller socialnämndernas ansökningar? Nämndemännen som är lekmän och som 
ska företräda ”folkets” åsikter kanske låter förståelsen för barnet väga tyngre än de paragrafer 
som juristerna hänvisar till. 
 
I till exempel brottmål och socialförsäkringsmål brukar rätten enligt Klow (2006) inte vara 
restriktiv med att använda läkarutlåtanden och diagnoser men i LVU-mål med föräldrar med 
utvecklingsstörning är rätten ofta försiktig med det, så även i min undersökning. Jag menar 
naturligtvis inte att föräldrar med utvecklingsstörning ska bedömas på någon annan grund än 
andra föräldrar men tycker att rätten ska vara tydlig med orsakerna till sina bedömningar. Om 
man inte vågar stå för att utvecklingsstörning påverkar föräldraförmågan så är det barnen som 
blir lidande. 
 
En annan tanke som slagit mig i arbetet med att analysera regeringsrättens domar är hur de 
valt att hantera dem, i referat respektive notiser. De fall där regeringsrätten valde att avslå 
nämndernas ansökningar fick auktoritet i form av att bli referat medan de fall där regerings-
rätten valde att låta nämnderna omhänderta barnen blev notiser och därmed väger lättare. Är 
det så att regeringsrätten inte riktigt vågar stå för att barn till föräldrar med utvecklingsstör-
ning ibland behöver bli omhändertagna? Eller är det så att regeringsrätten långsamt gör sig 
beredda att ändra praxis? 
 
Sammanfattningsvis ifrågasätter jag starkt regeringsrättens bedömningar av barnets bästa efter 
att ha läst om de brister i omsorgen barn till föräldrar med utvecklingsstörning ofta utsätts för. 
Jag tror att socialnämnderna som känner till familjerna och har kunskap om föräldraförmåga 
och barns behov ofta har gjort noggranna avvägningar innan de ansökt om vård. Jag tycker 
även att sakkunnigas utlåtande borde vägra tyngre än de gjort i redovisade rättsfall. De 
enskilda bedömningarna är dock viktiga, rätten att få sin sak prövad av domstol och rätten till 
att överklaga likaså. 
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