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Ärende: LVU - en fara för barns hälsa och utveckling 

 

Bäste Statsminister Reinfeldt, 

 

Undertecknad, Ruby Harrold-Claesson., jur. kand., ordf. i NKMR skriver till dig inför de 

kommande valen med anledning av den rättsosäkerhet som råder inom området för 

tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn i Sverige. Barn tvångsomhändertas utan 

att saklig grund föreligger för ett så djupt ingripande i barns och deras familjers privat- och 

familjeliv. 

 

Den 2 mars 2007 sammanträffade fd justitiekansler Göran Lambertz med en delegation bestående 

av tre jurister i NKMR, nämligen jur. kand med. lic Siv Westerberg, en av grundarna av NKMR 

och som har vunnit nio (9) mål i Europakommissionen och sju (7) i Europadomstolen, advokat 

Peter Haglund och undertecknad, med anledning av den rättsosäkerhet som i alldeles för många 

fall, präglar socialtjänstens och förvaltningsdomstolarnas hantering av LVU. Sammanträffandet 

mynnade ut i en skrivelse till justitiekanslern, under rubriken "Barn tvångsomhändertas utan saklig 

grund". Skrivelsen vari begärdes att justitiekanslern skulle granska LVU-hanteringen 

undertecknades av 23 jurister däribland en fd åklagare och ett hyresråd vid Göteborgs tingsrätt 

som var en fd rådman vid kammarrätten i Göteborg. Flera rikstidningar och lokaltidningar 

publicerade vår skrivelse.    

 

Vid tiden för vår skrivelse till JK var vi för första gången uppe i en, i mitt tycke, välbehövlig 

debatt om rättssäkerhet i våra två största morgontidningar. Debatten om rättssäkerhet gällde 

brottmål, men det finns viktiga paralleller i vårdnadsmål - särskilt LVU. 

  

Tillämpning av LVU visar att vi befinner oss inför ett grundläggande systemfel där personal såväl 

hos de sociala myndigheterna som förvaltningsdomstolarna underlåter att tillämpa 

Europakonventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna och FN:s 

Barnkonvention. 

 

Det är de inblandade barnen som blir mest lidande av detta systemfel som kan leda till. Det 

förekommer t ex förtäckta adoptioner av nyfödda till barnlösa par och barn tvångsplaceras hos 

mindre bemedlade "vänner" till myndighetspersonerna, där de blir deras inkomstkällor. Angivna 

fall är illojala tillämpningar av LVU, som ju är till för barn som far illa. Det har också inträffat fall 
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där socialnämnder med snabba beslut hindrat barn och deras familjer från att lämna landet. 

 

Barn som av någon anledning inte kan bo hos sina föräldrar placeras inte inom släktnätverket, där 

det etiska bandet finns. I stället slits familjer sönder i förvaltningarnas korridorer och grymma 

tragedier utspelas när barn i onödan tvångsomhändertas och placeras i fosterhem, långt ifrån sina 

nära och kära.  

 

Vanvårdsutredningen visar vilka rättsövergrepp och lidanden samtliga intervjuade fd fosterhems- 

och barnhemsbarn har blivit utsatta för. Och, dylika missförhållanden förekommer än idag. 

 

Fd skolminister Beatrice Ask och fd justitieminister Gun Hellsvik publicerade artikeln 

"Ungdomar måste mötas av fast reaktion" i "Brännpunkt" i Svenska Dagbladet den 5 september 

1993. Där framför de synpunkten att Sverige behöver en ny familjepolitik.  

 

Sverige behöver onekligen en ny familjepolitik. 

 

Sverige behöver också ett nytt rättsklimat där myndighetspersoner åläggs att respektera Sveriges 

internationella åtaganden att värna om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. 

De fällande domarna i Europadomstolen där Sverige har dömts att betalt skadestånd har inte 

medfört ändrad praxis - eftersom ingen felande socialsekreterare, socialnämndsordförande eller 

domare i någon förvaltningsdomstol har fått vidkännas någon disciplinär påföljd. Sverige behöver 

ett rättsklimat där jurister och andra professioner som talar ut mot missförhållanden inte ska 

riskera att bli utsatta för yrkesförbud och olika förföljelser. 

 

Sverige behöver också ett fristående resningsorgan. Det kommer att behövas inte enbart inom den 

straffrättsliga sfären utan även inom den administrativa sfären. Kopplad till detta organ behövs 

ändrade ansvarsförhållanden - och därmed inskränkningar i makten - för socialsekreterare och 

domare inom förvaltningsdomstolarna och annan personal som utför utredningsarbete, i syfte att 

uppfylla Regeringsformen 1:9 som föreskriver: 

Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga 

förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och 

opartiskhet. 
  

Inför de instundande valen anhåller jag om svar på följande frågor: 

 

1 - När tänker ert parti se över ”Barn Gulagen” (LVU-lagen) och tillse att skydda barns och deras 

familjers mänskliga rättigheter till privat- och familjeliv och till en rättvis rättegång inför opartiska 

domstolar? 

2 - Kommer detta att ske under kommande mandatperiod? 

3 - Kan ni tänka er att införa en särskild åklagarstyrka som arbetar med tjänstefel som begås av 

myndighetspersoner?  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ruby Harrold-Claesson 
 

Ruby Harrold-Claesson 
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