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Klagomal mot kommuner och fdrvaltningsdomstolar rorande omhan
dertagande av barn enligt lagen (1990:52) med sarskilda bestammelser 
om vard av unga (L VU) 

Den 2 mars 2007 traffade Justitiekanslem advokaten Peter Haglund, 
jur.kand. och med.lic. Siv Westerberg och Dig. Vid sammantradet framfor
des klagomal mot handlaggningen av mill om omhandertagande av bam en
ligt L VU. Som en uppfoljning av motet oversande Du darefter en skrivelse 
hit som 24 jurister stod bakom, varav flera ar advokater. Skrivelsen har ru
briken "Bam tvangsomhandertas utan saklig grund". I skrivelsen konkretise
ras klagom:ilen och utmynnar i en begaran att Justitiekanslem ska tillsatta en 
kommission med uppgift att dels kartlagga omfattningen av onodiga tvfmgs
omhandertaganden, dels utreda om vissa fall bor ges ratt till en ny provning. 
Det framhalls att det ar angelaget att bamets foraldrar f'ar komma till tals och 
ge sin syn pa det som intraffat. Jag har f:att i uppdrag att besvara Er skrivel
se. 

Jag vill till en bo:tjan beskriva de rattsliga ramar som galler for Justitiekans
lems tillsynsuppgifter. Justitiekanslem ska enligt lagen (1975:1339) om Ju
stitiekanslems tillsyn vaka over att de som utOvar offentlig verksamhet efter
lever lagar och andra forfattningar samt i ovrigt fullgor sina :iligganden. Till
synen over den offentliga verksamheten ar inriktad framst pa att denna full
gars pa ett riktigt satt utifran de krav som stalls upp i olika forfattningar. 

Enligt sin instruktion (SFS 1975:1345, 15 § andra stycket) ska Justitiekans
lem prova ett klagom:il endast om fragans beskaffenhet ger Justitiekanslem 
anledning att ta upp saken till provning. Det innebar att Justitiekanslem
utom vissa sarskilda fragor - normalt bara provar klagomal nar det finns an
ledning att anta att det har forekommit allvarliga brister i rattssakerheten el
ler systemfel av nagot slag. 

Justitiekanslems tillsyn ar ocksa av extraordinart slag. Det innebar att den 
inte ar avsedd att ersatta den tillsyn som pa olika omraden tillkommer andra 
myndigheter. Nar det t.ex. galler tillsynen over socialtjansten ar detta framst 
en uppgift tor lansstyrelsema. 

Justitiekanslem ar pa grund av vad som nu har sagts i princip fri att avgora 
vad som ska tas upp till provning och vad tillsynen ska inriktas pa. 



2 

Justitiekanslern har bedrivit tillsyn i form av projekt for att overgripande 
studera hur sarskilt rattssakerhetsaspekterna vamas i olika sammanhang. 
Fragan har har varit om ett motsvarande projekt borde igangsattas pa det 
omrade som Ni har pekat pa. Justitiekanslem har darfor bett mig att gora en 
preliminar undersokning inom det aktuella omradet. Jag har for det andama
let varit i kontakt med Utrikesdepartementet och gatt igenom Riksdagens 
ombudsmans relevanta beslut pa omradet. Darefter har jag foredragit aren
det. 

Efter foredragningen har Justitiekanslem inte funnit tillracklig anledning att 
inleda ett sarskilt tillsynsprojekt angaende omhandertaganden enligt L VU. 
Arendet kommer darfOr att avslutas och anmalan och inlamnat material 
kommer nu att laggas till handlingarna utan ytterligare atgard. 


