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Förord 

Socialstyrelsen fick i regleringsbrevet för 2017 i uppdrag att ta fram ett stöd 

som kan bidra till kunskapsbaserade och rättssäkra bedömningar rörande om-

fattningen och utformningen av umgänget mellan barn som har omhänderta-

gits med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga, LVU, och deras föräldrar och andra nära anhöriga som barnet har be-

hov av att ha umgänge med (S2015/04635/FST, S2016/07779/RS delvis). 

Socialstyrelsen har vidgat uppdraget att även omfatta bedömningar kring um-

gänget för barn som är placerade med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL. 

Kunskapsstödet riktar sig i första hand till personal inom socialtjänsten 

som arbetar med barn i familjehem. Kunskapsstödet är tänkt att ge kunskap i 

de olika moment som planeringen av umgänge omfattar, men vill även lyfta 

fram vikten av att ge stöd kring umgänge och att följa upp hur umgänget fun-

gerar. 

Detta är den tredje versionen av kunskapsstödet. Tidigare uppdatering 

gjordes med anledning av att Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

(SOSFS 2012:11) hade reviderats samt att barnkonventionen börjat gälla som 

svensk lag. De aktuella ändringarna avser bland annat möjligheten för social-

nämnden att besluta att en vårdnadshavare eller förälder till ett barn som vår-

das enligt LVU ska uppmanas att lämna drogtest inför umgänge. Socialsty-

relsen har i samband med uppdateringen också förtydligat texten i enstaka 

delar och lagt in ytterligare JO-beslut.  

Socialstyrelsen vill rikta ett varmt tack till Uppsala universitet/SUF Kun-

skapscentrum, Uppsala universitet/Elisabet Näsman samt Södertörns högs-

kola/FoU Södertörn som bidragit i arbetet med att ta fram underlag till kun-

skapsstödet. 

Utredaren Rose-Marie Odstam har varit ansvarig för projektet. Från Soci-

alstyrelsen har många personer varit engagerade i framtagandet av kunskaps-

stödet, särskilt utredarna Merike Hansson, Eva Britt Lönnback Yilma, Sol-

veig Freby och forskaren Anneli Marttila. Hanna Jarvad har varit ansvarig 

jurist och Annika Öquist ansvarig enhetschef.  

Olivia Wigzell 

Generaldirektör 
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Sammanfattning 

Utgångspunkten vid en familjehemsplacering är att barnet har rätt till um-

gänge med sina föräldrar och att barnets kontakt med närstående och hem-

miljö bör främjas. Barnets ursprungliga familj utgör ofta en stor och viktig 

del av barnets liv. Att barnet får behålla kontakten med sina närstående kan 

bland annat ge en kontinuitet i barnets situation och tillgång till identitet och 

ursprung. Det kan även göra själva placeringen mer stabil. 

Att lagstiftaren framhåller vikten av kontakt mellan placerade barn och 

föräldrar hänger bland annat samman med principen om att barnet ska åter-

förenas med sina föräldrar när syftet med vården har uppnåtts. Samhällsvård 

ska inte pågå längre än nödvändigt och för att en återförening ska bli möjlig 

är det viktigt att barnet och föräldrarna har en tät och regelbunden kontakt. 

För en del barn är återförening med föräldrarna inte förenligt med barnets 

bästa, men fortsatt kontakt med föräldrarna kan ändå vara viktigt för barnet.  

Arbetet med bedömningar av umgänget går inte att standardisera. Varje 

barns och familjs situation är unik. En mängd olika faktorer behöver därför 

analyseras och vägas samman för att umgänget ska kunna utformas på bästa 

sätt utifrån det enskilda barnets behov. Umgänget är i första hand till för bar-

net och det är således barnets behov som ska vara avgörande. Att ta reda på 

hur barnet vill ha kontakt med föräldrar och andra närstående samt att göra 

barnet delaktig i själva planeringen av umgänget skapar bättre förutsätt-

ningar, både för att kunna göra en bedömning och för att kunna fatta beslut 

utifrån barnets behov. 

För att underlätta såväl umgänget som barnets situation är det av stor vikt 

att socialtjänsten ger stöd till barn, föräldrar och familjehem. En inklude-

rande hållning gentemot föräldrarna kan underlätta samarbetet vilket i sin tur 

kan göra det lättare för barnet att acceptera placeringen. Ett bra samarbete 

skapar en möjlighet till kontinuitet och kan inge en känsla av trygghet och 

tillhörighet för barnet. 

Familjehemmet har en nyckelposition både när det gäller att ge barnet stöd 

i kontakten med sin familj och att få till ett välfungerande umgänge. Social-

tjänsten behöver därför ge familjehemmet ett kontinuerligt stöd och möjlig-

het till en öppen dialog. 

Allt eftersom barnet utvecklas och växer upp behöver umgänget anpassas 

och planeringen förändras.  

Det här kunskapsstödet belyser viktiga faktorer att väga in, en samlad be-

dömning, skriftlig planering och beslut kring umgänge. Därtill tar det upp 

vikten av att ge stöd till barn, föräldrar och familjehem. Kunskapsstödet bely-

ser även uppföljning av umgänget samt umgänge efter en vårdnadsöverflytt-

ning. 

Kunskapsstödet utgår från regelverket inom området och bygger på kun-

skap från forskning och praktik. 
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Introduktion 

Syfte och målgrupp 
Syftet med kunskapsstödet är att ge socialtjänsten ett kunskapsunderlag och 

en praktisk vägledning för att möjliggöra en strukturerad och rättssäker be-

dömning, planering samt uppföljning av familjehemsplacerade barns um-

gänge med sina föräldrar och närstående. På så sätt kan umgänget bli en re-

surs för barnet och bidra till barnets utveckling. Kunskapsstödet är i första 

hand framtaget för personal inom socialtjänsten som arbetar med barn i fa-

miljehem. 

Vad materialet omfattar 
Materialet omfattar: 

• detta kunskapsstöd med bilagor 

• powerpoint-bilder som kan användas som stöd vid implementering  

• ett reflektionsmaterial: Dilemman kring placerade barns umgänge 

• en instruktion: Så här kan du arbeta med materialet 

Som komplement till kunskapsstödet finns även stöd till barn, föräldrar och 

familjehem: Positivt umgänge – guider för barn, föräldrar och familjehem.  

Allt material om umgänge återfinns på socialstyrelsen.se och kan antingen 

laddas ner i pdf-format eller beställas i tryckt version. Materialet finns även 

på kunskapsguiden.se. 

 

 

Innehåll och användningsområde 
Kunskapsstödet belyser olika delar av planeringen kring umgänge: 

• viktiga faktorer att väga in 

• en samlad bedömning 

• skriftlig planering  

• beslut kring umgänge. 

Därtill tar kunskapsstödet upp: 

• vikten av stöd till barn, föräldrar och familjehem för att umgänget ska fun-

gera 

• vikten av att parterna samarbetar för att underlätta umgänget och barnets 

situation 

• uppföljning av umgänget 

• umgänge efter vårdnadsöverflyttning. 

 

Läs om hur materialet har tagits fram i bilaga 1.  
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Fördjupning om stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter 
Kunskapsstödets bilaga 4 syftar till att ge socialtjänsten fördjupade kun-

skaper kring utformning och anpassning av information och stöd i samband 

med umgänge när föräldrar har kognitiva svårigheter. Kognitiva svårigheter 

används här som ett samlingsbegrepp för att beskriva en funktionsnedsätt-

ning som medför svårigheter inom ett eller flera av följande områden: tid och 

rum, planering, struktur, minne och abstrakt tänkande samt förmågan att läsa, 

skriva och/eller räkna. Svårigheterna är så stora att de påverkar personens (i 

detta fall förälderns) vardag.1 

I arbetet med kunskapsstödet har det framkommit att föräldrar med kogni-

tiva svårigheter inte alltid förstår umgängets upplägg eller meningen med 

umgänget. Föräldrar med kognitiva svårigheter kan ha svårt att fullfölja um-

gänget för att de till exempel inte har förmåga att planera hur de ska åka på 

besök eller har svårt att minnas när umgänget ska ske. På kunskapsguiden.se 

presenteras också en fallstudie och ett verktyg som kompletterar bilagan. 

Reflektionsmaterial lyfter fram dilemman 
Som komplement till kunskapsstödet finns ett reflektionsmaterial som pre-

senteras på socialstyrelsen.se och på kunskapsguiden.se. Syftet med materi-

alet är att de som arbetar med placerade barns umgänge ska få möjlighet att 

reflektera över bedömningarna specifikt ur berörda barns perspektiv. Materi-

alet lyfter särskilt fram dilemman utifrån barnets perspektiv och rättigheter i 

dessa ofta komplexa situationer och komplicerade bedömningar.  

Inriktning och avgränsning 
Arbetet med detta kunskapsstöd inleddes med en förstudie2 som bland annat 

visade att det kan vara problematiskt för socialtjänsten att arbeta med bedöm-

ningar kring barns umgänge oavsett om de är placerade med stöd av SoL el-

ler enligt LVU. Kunskapsstödet är därför utformat så att socialtjänsten ska 

kunna använda det både vid tvångsplaceringar och vid frivilliga placeringar. 

Kunskapsstödet handlar om barn som är placerade i familjehem, och om-

fattar inte barn som är placerade på hem för vård eller boende, HVB. Under 

arbetet har det framkommit att problematiken kring umgänge inte ser likadan 

ut vid placeringar av barn på HVB som vid placeringar av barn i familje-

hem.3 En anledning till detta kan vara att barnen på HVB ofta är placerade 

under en kortare tid utifrån en egen beteendeproblematik, inte på grund av 

föräldrarnas omsorgsbrist. Personalen på HVB har heller inte en roll som 

konkurrerar med föräldrarnas. 

Utgångspunkten är att kunskapsstödet ska ge bred grundläggande kunskap 

kring umgänge. Kunskapsstödet beskriver därför inte närmare vilka faktorer 

som till exempel har störst betydelse vid en bedömning eller vilken omfatt-

ning ett umgänge bör ha i en viss situation. Kunskapsstödet är snarare all-

mänt hållet för att täcka in situationer som berör en så stor grupp av barn och 

                                                      
1Dessa begrepp är definierade i International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) kapitel 2; 

WHO (2001). 
2 Socialstyrelsen diarienummer 8.3–7158/2017. 
3 Socialstyrelsen diarienummer 8.3–7158/2017. 
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föräldrar som möjligt. Målet har framförallt varit att fokusera på lösningar i 

stället för på alla tänkbara problem som kan finnas kring umgänge. 

Socialstyrelsen har berört umgänge även i andra produkter, men ambit-

ionen i detta kunskapsstöd har bland annat varit att mer ingående beskriva 

både regelverket och olika aspekter kring umgänget samt att tydliggöra att 

det är barnets behov som ska styra hur umgänget ska utformas.  

Kunskapsstödet anknyter till Agenda 2030 
Kunskapsstödet anknyter till två mål i Agenda 2030 för hållbar utveckling 

[1]: 

• Mål 10 handlar om att minska ojämlikheten inom och mellan länder. Del-

mål 10.2 är att möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, 

kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekono-

misk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och 

politiska livet. Delmål 10.3 handlar om att säkerställa och minska före-

komsten av ojämlika utfall bland annat genom att avskaffa diskrimine-

rande lagstiftning, politik och praxis och främja lagstiftning, politik och 

åtgärder av lämpligt slag i detta hänseende. 

• Mål 16 handlar om att främja fredliga och inkluderande samhällen för 

hållbar utveckling, tillgång till rättvisa för alla samt att bygga upp effek-

tiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner med ansvarsutkrä-

vande på alla nivåer. Delmål 16.3 är att främja rättssäkerheten på nationell 

och internationell nivå samt säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla. 

Läsanvisning 
Detta kunskapsstöd ger övergripande kunskap som gäller alla placerade barn 

– även barn med funktionsnedsättningar eller barn som på annat sätt har be-

hov av särskilt stöd. Alla barn har samma rätt till umgänge. Socialtjänstens 

arbete med umgänge behöver därför, precis som allt socialt arbete, anpassas 

utifrån det enskilda barnets förutsättningar och behov. Kunskapsstödet ger 

inte någon närmare kunskap om hur arbetet ska anpassas till olika specifika 

behov och svårigheter eftersom variationen är så pass stor. I vissa delar hän-

visas till andra kunskapsstöd och handböcker för ytterligare information. 

Kunskapsstödet utgår från en tänkt tidsordning i socialtjänstens arbete vid 

placering av ett barn, från den ursprungliga bedömningen av umgänge till 

uppföljningen av umgänge samt umgänge efter en vårdnadsöverflyttning. 

Tidsordningen för arbetsmomenten kring umgänge kan givetvis variera bero-

ende på det enskilda barnets situation eller utifrån lokala variationer. Kun-

skapsstödet kan i dessa fall läsas i en annan ordning än det är skrivet. 

Här följer en översikt av kunskapsstödets delar: 

• Utgångspunkter för umgänge beskriver de rättsliga grunderna och vad 

forskningen lyfter fram som viktigt med umgänge. 

• Avsnitten Ett allsidigt underlag, Samlad bedömning och Skriftlig plane-

ring för umgänge lyfter fram bedömningen och planeringen av umgänget. 

• Beslut kring umgänge behandlar beslut och begränsningar av umgänge 

samt hemlighållande av barnets vistelseort.  
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• Stöd och samarbete under vårdtiden lyfter fram vikten av stöd och samar-

bete under placeringstiden. 

• Före, under och efter umgänget belyser vikten av stöd före, under och ef-

ter umgängestillfället. 

• Uppföljning av umgänge handlar om att följa barnets vård för att möjlig-

göra förändringar av umgänget. 

• Umgänge efter vårdnadsöverflyttning behandlar barnets rätt till umgänge 

även om vårdnaden har flyttats över. 

Avsnitten Beslut kring umgänge och Umgänge efter vårdnadsöverflyttning 

redogör för regelverket inom respektive område. Övriga avsnitt varvar juri-

diska utgångspunkter med kunskap från forskning och praktik. 

Definitioner av termer och begrepp i kunskapsstödet 
Utgångspunkten för kunskapsstödets termer och begrepp är följande: 

• Barn/-et: personer under 18 år. 

• Unga/den unge: personer som har fyllt 18 men inte 21 år. 

• Förälder: Den person som barnet har en föräldrarelation till. När det av 

juridiska skäl är nödvändigt används begreppet föräldrar skilt från vård-

nadshavare. 

• Biologiska föräldrar: I vissa stycken refererar kunskapsstödet till forsk-

ning eller förarbeten där begreppet biologiska föräldrar har använts.  

• Familj: Barnets ursprungliga familj, kan även vara en annan familj än bi-

ologisk. 

• Biologisk familj: I vissa stycken refererar kunskapsstödet till forskning 

där begreppet biologiska föräldrar/familj har använts. 

• Närstående: en person inom eller utanför barnets ursprungliga familj som 

är betydelsefull för barnet. 

• Umgängesperson: förälder eller annan närstående som barnet har um-

gänge med.  

• Familjehemmet: familjehemsföräldrarna (inklusive eventuella barn). 

• Jourhem: ingår i termen ”familjehem” ifall inte jourhem nämns specifikt. 

• Socialarbetare: det som i internationell forskning kallat ”social worker”. 

• Socialsekreterare: används vid referens till regelverk eller svensk forsk-

ning och omfattar de tjänstemän inom socialtjänsten som arbetar med 

ärenden som rör familjehemsplacerade barn. 

Förkortningar 
AR Allmänna råd 

BBIC  Barns behov i centrum 

BO  Barnombudsmannen 

HFD Högsta förvaltningsdomstolen 

FB Föräldrabalken 

FL Förvaltningslagen 

JO Justitieombudsmannen 

KR Kammarrätten 

LVU lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
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NJA Nytt juridiskt arkiv 

Prop.  Proposition 

RF Regeringsformen 

RÅ Regeringens årsbok 

SFS Svensk författningssamling 

SKL Sveriges kommuner och landsting 

SoF Socialtjänstförordningen 

SoL Socialtjänstlagen 

SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 

SOU Statens offentliga utredningar 

  

Förklaringar till symboler  
 

 

 Lästips för den som vill fördjupa sig. 

 

 

 

 

 Lyfter fram något som kan vara användbart eller viktigt för

 att förstå sammanhanget. 

 

 

 

 

 Visar på förslag hur man skulle kunna göra. Man kan även 

 göra på andra sätt. 

 

 

 

 

 Citat från barn eller föräldrar. 
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Utgångspunkter för umgänge 

 

Barnets rätt till umgänge 
Alla barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med.4 

När ett barn placeras i familjehem har socialnämnden ansvar för att barnet 

kan behålla kontakten med sina föräldrar och närstående.5 Principen om att 

ett placerat barn ska kunna ha kontakt med sina föräldrar kommer även till 

uttryck i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).6 

När ett barn vårdas enligt LVU, får dock socialnämnden begränsa barnets 

kontakt med vårdnadshavaren7 om det är nödvändigt med hänsyn till ända-

målet med vården.8 Socialnämnden kan även använda sig av sin befogenhet 

att bestämma om barnets personliga förhållanden om ett umgänge behöver 

begränsas mot till exempel en förälder som inte är vårdnadshavare och som 

inte har umgängesrätt reglerad genom dom, beslut av domstol eller genom 

avtal.9 

När ett barn är placerat i familjehem bör vården också utformas så att den 

främjar barnets samhörighet med andra anhöriga och närstående.10 Även 

barnkonventionen uttrycker att barnet har rätt att behålla sina släktförhållan-

den.11 

Umgänget är till för barnet 
Barnets rätt till sina föräldrar innebär inte att barnet måste leva eller umgås 

med en eller båda föräldrarna under alla förhållanden. Att barnet har rätt att 

träffa sina föräldrar är inte samma sak som att barnet också har behov av att 

träffa dem. Vad som är bäst för barnet ska alltid vara avgörande.12 Om det 

uppstår en konflikt mellan barnets behov och andra intressen ska hänsynen 

                                                      
4 Se 6 kap. 15 § föräldrabalken, FB. 
5 Se 6 kap. 1 § fjärde stycket SoL och 14 § LVU. 
6 I artikel 9.3 lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, 

 står att ”Konventionsstaterna ska respektera rätten för det barn som är skilt från den ena av eller båda föräldrarna att 

regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt kontakt med båda föräldrarna, utom då detta strider 

mot barnets bästa”. 
7 Regeln gäller också förälder som har umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal, se 

14 § andra stycket p. 1 LVU. 
8 Se 14 § LVU. 
9 Se 11 § fjärde stycket, jfr14 § LVU. 
10 Se 6 kap. 1 § fjärde stycket SoL. 
11 Se Artikel 8.2 barnkonventionen 
12 Se 1 § femte stycket LVU och 1 kap. 2 § första stycket SoL. 

I det här avsnittet kan du läsa om: 

• barnets rätt till umgänge 

• vikten av att barnet får vara delaktig i planeringen 

• varför kontakten är viktig 

• socialsekreterarens roll och betydelse i arbetet kring umgänge. 
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till barnets bästa alltid ges företräde.13 Det innebär att det alltid är barnets be-

hov som står i centrum vid planeringen av umgänget.  

Barn har störst möjlighet att få fördel av umgänget när: 

• familjehemsföräldrarna har en öppen inställning till barnets umgänge med 

sina närstående 

• den biologiska familjen accepterar placeringen 

• familjehem och föräldrar kan samarbeta [2]. 

Kontakten med föräldrarna kan lindra barnets oro för föräldrarna och minska 

barnets känslor av skuld. Den kan göra att barnet känner en tillåtelse att få 

knyta an till familjehemsföräldrarna [2]. 

Barnets inställning och delaktighet  
Barnets inställning till kontakten med sina föräldrar och närstående är av stor 

betydelse. Att ta reda på hur barnet vill ha kontakt med föräldrar och andra 

närstående samt att göra barnet delaktig i planeringen av umgänget skapar 

bättre förutsättningar för att göra en bedömning och fatta beslut utifrån bar-

nets behov. JO framhåller att barnets rätt till delaktighet består av olika delar: 

rätten till information, rätten att komma till tals och bli lyssnad på samt rätten 

till inflytande utifrån ålder och mognad. Barnets rätt till information är en 

förutsättning för att barnet ska kunna uttrycka sina åsikter till exempel i frå-

gan om umgänge. Att komma till tals och bli lyssnad på är också en viktig 

förutsättning för att barnet ska uppleva att det fått det inflytande i ett ärende 

som barnet har rätt till.14 

 

 
 

Socialtjänsten ska ge barnet information och möjlighet att framföra sina åsik-

ter eller på annat sätt klarlägga barnets inställning. Barnets åsikter ska tillmä-

tas betydelse utifrån barnets ålder och mognad. Om barnet har fyllt 15 år har 

barnet rätt att föra sin egen talan kring umgänget.15 Även barnkonventionen 

framhåller att barn ska få uttrycka sina åsikter och höras i frågor som rör bar-

net, samt att barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till dess ål-

der och mognad.16  

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsätt-

ning ska även barn med funktionsnedsättning fritt få uttrycka sina åsikter i 

alla frågor som rör dem. Deras åsikter ska tillmätas betydelse på samma vill-

kor som för andra barn. Konventionsstaterna ska erbjuda barn stöd som är 

anpassat efter barnets funktionsnedsättning och ålder så att de kan utöva 

denna rättighet.17  

                                                      
13 Se prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. s. 77. 
14 Se JO:s beslut den 28 juni 2022, dnr 822-2022. 
15 Se 11 kap. 10 § SoL och 36 § LVU. Vid placeringar enligt SoL fattas dock inga beslut om umgänge som kan över-

klagas (såvida det inte föreligger ett flyttningsförbud), varför det inte blir aktuellt för barnet att föra talan, se del 5. 
16 Se artikel 12 barnkonventionen. 
17 Se artikel 7 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

 

Även fast jag är sur på min pappa så vill jag träffa honom mer [3]. 
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Organisationen Maskrosbarn18 framhåller att barns och ungdomars subjek-

tiva upplevelser, tankar och känslor måste stå i fokus när socialtjänsten pla-

nerar, genomför och följer upp insatser. Enligt Maskrosbarn måste barn få 

vara aktörer i sitt eget liv och få förutsättningar för att kunna ta bra beslut och 

göra sunda val för sin egen hälsa och framtid [4]. 

Barn som har ett mer konkret tänkande, exempelvis vid autism, kan både 

ha svårt att beskriva sina känslor och att föreställa sig vad olika alternativ in-

nebär. Dessa barn kan därför behöva få tillgång till kognitivt stöd för att ha 

möjlighet att förstå och ta ställning till olika alternativ så att de kan uttrycka 

sin vilja. 

Vikten av stöd och samarbete 
Det är av stor vikt att barnet, föräldrarna och familjehemmet får ett anpassat 

stöd för att umgänget ska fungera på ett bra sätt [5]. Ett gott samarbete mel-

lan familjehem och föräldrar kan medföra att barnet lättare hanterar förlusten 

av föräldrarna och samtidigt kommer närmare familjehemmet [2]. Dessutom 

kan ett bra samarbete i förlängningen även öka sannolikheten för att place-

ringen blir stabil [6, 7].  

Varför kontakten är viktig 
Barnets ursprungliga familj utgör oftast en väsentlig del av barnets liv. Den 

biologiska familjen finns medvetet eller omedvetet med både barnet och med 

den familj som tar hand om barnet och påverkar dynamiken i deras liv [8]. 

Det finns ett flertal skäl att värna om att barnet får hålla kontakten med sin 

familj. Några skäl är att: 

• kontakten kan ge barnet en kontinuitet i tillvaron [9] 

• barnet får tillgång till identitet och ursprung [9] 

• barnet kan komma att återvända hem när samhällsvården upphör, även vid 

beslut om långvariga placeringar  

• att placeringen kan bli mer stabil och att risken för sammanbrott i place-

ringen kan minska [5, 10].  

Lagstiftarens motiv och praxis 
Att lagstiftaren framhåller vikten av kontakt mellan placerade barn och för-

äldrar hänger bland annat samman med principen om att barnet ska återföre-

nas med sina föräldrar när syftet med vården har uppnåtts. Samhällsvård ska 

inte pågå längre än nödvändigt och för att en återförening ska bli möjlig 

krävs det att barnet och föräldrarna har en tät och regelbunden kontakt.19  

Möjligheten att skapa och bevara kontakter mellan det placerade barnet 

och föräldrarna och andra närstående är en högprioriterad uppgift för social-

tjänsten.20 En placering av ett barn utanför det egna hemmet får inte innebära 

                                                      
18 Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som genom stöd- och påverkansarbete har som ändamål att förbättra upp-

växtvillkoren för unga som har föräldrar som har ett missbruk eller psykisk ohälsa. 
19 Se prop. 1989/90:28 Vård i vissa fall av barn och ungdomar s. 73. 
20 Prop. 2002/03:53 s. 86. 
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att barnet skärs av från kontakt med andra känslomässigt betydelsefulla när-

stående än föräldrarna.21 

Ibland är dock en återförening mellan barn och vårdnadshavare inte möj-

lig. I denna situation är det viktigt att socialtjänsten bemöter vårdnadshavarna 

på ett respektfullt och ärligt sätt. Socialtjänsten har ett fortsatt ansvar för att 

hjälpa vårdnadshavarna med att upprätthålla kontakten med barnet. Utgångs-

punkten för kontakten måste dock alltid utgå från barnets behov och intres-

sen.22  

Utredningen om tvångsvård för barn och unga23 beskriver den syn som an-

ses prägla dagens praxis kring umgänge, som sammanfattats av två svenska 

forskare [10]: Utan föräldrakontakt försvåras en adekvat identitetsuppfattning 

och barn och unga riskerar att känna sig övergivna och utan kontinuitet i till-

varon. En inkluderande hållning till de biologiska föräldrarna gör det lättare 

för de inblandade parterna att samarbeta kring placeringen, vilket kan under-

lätta för barnet att acceptera den. Kontakt med föräldrar kan även underlätta 

en återflyttning till hemmet. En kontinuerlig kontakt under placeringstiden är 

även viktig på längre sikt, eftersom föräldrarna finns kvar efter att place-

ringen upphör. I den situationen kan barn som blivit unga vuxna annars stå 

mycket ensamma i livet. 

Umgänge med föräldrarna gynnar många barn men inte 

alla 
Umgänge med föräldrarna gynnar många barn men inte alla. Vissa barn kan 

uppleva att de blir bortstötta av föräldrarna vid umgänget med dem eller upp-

leva att föräldrarna ger dem skuldkänslor för att de har fått ett bra förhållande 

till den nya familjen. Det kan hindra barnen från att utveckla en sund anknyt-

ning till sina nya familjer. [2] 

Socialsekreterarens roll 

Socialsekreterarens betydelse 
Enligt förarbeten är en god relation till det placerade barnet eller den unge 

betydelsefull för att socialsekreteraren ska kunna följa hur barnet har det och 

upptäcka om något inte står rätt till.24 Socialsekreteraren är dessutom en länk 

mellan barnet och dess föräldrar eller vårdnadshavare. Särskilt viktig är soci-

alsekreterarens kontakt med barnet när placeringen är instabil eller när bar-

nets kontakt med de vuxna som barnet är beroende av inte fungerar väl. Den 

socialsekreterare som har huvudansvar för att placeringen och umgänget fun-

gerar enligt vårdplan och genomförandeplan kan få en avgörande betydelse 

för barnets eller den unges trygghet och utveckling. Det är också socialsekre-

teraren som har befogenheter att vid behov agera för att förändra barnets eller 

den unges situation i något avseende.25 

                                                      
21 Se prop. 1989/90:28 s 73. 
22 Se prop. 2021/22:178 Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat s. 48. 
23 Se SOU 2015:71 Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU s 538 f. 
24 Se prop. 2012/13:10 Stärkt stöd och skydd för barn och unga s. 79. 
25 Prop. 2012/13:10 s. 79. 
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Internationell forskning framhåller socialarbetarens betydelse i det arbete 

som omfattar barnets kontakt med sina närstående: 

• Socialarbetarnas professionella bedömning avgör till stor del hur barnets 

kontakter med sina närstående blir [2]. 

• Socialarbetaren har en betydelsefull roll i att understödja kontakt, både un-

der placeringstiden och då barnet har återförenats med föräldrarna [5]. 

• Socialarbetaren påverkar frekvensen av, kvaliteten på och säkerheten 

kring kontakten mellan barnet och dess närstående [5]. 

Även i svensk forskning omnämns att socialsekreterare och annan profess-

ionell personal som är involverad i placerade barns liv är nyckelpersoner 

bland annat för att bevaka barnets rätt till kontakt med sin ursprungsfamilj 

[11].  

Arbetets komplexitet  
 

 
 

Den enskilda socialsekreteraren har till uppgift att hämta in, analysera och 

bearbeta information kring en mängd olika faktorer som sedan ska ligga till 

grund för en bedömning kring umgänget. Dessutom behöver socialsekrete-

raren lyssna på barnet, ge det möjlighet att vara delaktigt i processen och se 

till att barnet får det stöd som det behöver.  

En socialarbetare kan under sina överväganden ställas inför olika dilem-

man. Men i socialarbetarens roll ingår att väga barnets önskan mot vad som 

är det bästa för barnet i fråga [2]. Ett barn kan till exempel föra fram sina po-

sitiva erfarenheter av umgänget med en förälder och vilja ha mer kontakt än 

vad som är bestämt eller vad socialsekreteraren anser är lämpligt. En social-

sekreterare kan också, på längre sikt, se skäl till att ett barn borde ha mer 

kontakt med en förälder trots att barnet inte vill för stunden. Ett annat di-

lemma kan vara när barnet är frivilligt placerat och socialsekreteraren anser 

att umgänget är för omfattande, men att föräldrarna inte går med på att 

minska det. Socialsekreteraren kan uppleva att umgänget då gynnar föräld-

rarna mer än barnet utan att ha möjlighet att förändra det. 

Om socialtjänsten brister i sin bedömning av hur umgänget påverkar bar-

net, eller brister i sin planering, kan det innebära en risk för barnet. Det kan 

till exempel finnas risk för att barnet får problem att knyta an till familjehem-

met, eller risk för fortsatta känslomässiga, fysiska eller sexuella övergrepp 

med allvarliga konsekvenser för barnet [2, 12]. 

 

 

Vi jobbar med bedömningar som inte bygger på fakta, det finns inga 

bevis för vad som är ”bra”. Ingen rutin kan hjälpa oss – man måste 

använda sin erfarenhet, ta in kunskap och ha reflektionsutrymme för 

att diskutera.* 

 _________________  
* Citat från en socialsekreterare vid Socialstyrelsens möte med representanter från socialtjänsten den 17 nov 

2017. 
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Placerade barns syn på socialsekreterare 
I en svensk forskningsartikel som belyser barns perspektiv på socialtjänsten 

med hjälp av ett antal mindre studier [13] framgår att en socialsekreterare 

kan ha olika betydelse för ett placerat barn i olika skeden av placeringen. 

Barnen i studierna ansåg, även som unga vuxna, att socialsekreteraren inte är 

viktig för barnet när allt fungerar bra i familjehemmet och inga beslut ska 

fattas. Om barnet däremot inte har det bra i sitt familjehem är socialsekrete-

raren desto mer betydelsefull. Socialsekreterarens engagemang och lyhördhet 

kan då vara livsavgörande för barnet. Om inte kontakten mellan socialsekre-

teraren och barnet fungerar finns det risk för att man fattar felaktiga beslut 

över barnets huvud. Enligt de tillfrågade barnen i artikeln ska en socialsekre-

terare ”lyssna på barnen mer än de gör, när det gäller barn måste man vara 

lyhörd”. Barnen ansåg att socialsekreterarna ska prata med barnen även om 

sådant som är svårt, till exempel att deras föräldrar missbrukar. Enligt barnen 

ska en socialsekreterare se till att föräldrarna får träffa sina barn ofta i famil-

jehemmet, men samtidigt inte låta barn hoppa fram och tillbaka mellan hem-

men. [13] 

Organisationen Maskrosbarn framhåller att många placerade barn tycker 

att det är svårt att vara ärliga mot sina socialsekreterare. De kan vara rädda 

för att ”något värre” kan hända om de skulle vara ärliga med hur de har det 

eller att de skulle behöva flytta tillbaka hem. Socialtjänsten behöver enligt 

Maskrosbarn förstärka arbetet med att skapa allianser med barn som är place-

rade, vilket kräver tid, respekt, ödmjukhet och kompetens. [4]  

 

Mer om olika dilemman kring umgänge hittar du i reflektionsmaterialet 

Dilemman kring placerade barns umgänge (socialstyrelsen.se). 
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Ett allsidigt underlag  

 
 

Socialtjänsten behöver ett allsidigt underlag för att kunna bedöma hur um-

gänget ska utformas för att vara till barnets bästa, oavsett om barnet är place-

rat enligt socialtjänstlagen, SoL eller enligt LVU.  

I många fall har socialtjänsten redan genomfört en utredning av barnets be-

hov inför placeringen.26 Denna kan dock behöva kompletteras med mer spe-

cifika frågor som rör umgänget. I andra fall kan placeringen behöva ske akut. 

Om placeringen påbörjas innan utredningen är klar är det viktigt att social-

tjänsten gör en bedömning av vilket umgänge barnet ska ha på kort sikt. 

 

 

Undersöka vissa faktorer närmare 
Förutsättningarna för umgänge varierar från fall till fall och det enskilda bar-

nets situation kommer att påverka vilket underlag som behövs för att kunna 

göra en bedömning. Det finns dock vissa faktorer som kan vara särskilt vik-

tiga att undersöka närmare och väga in vid bedömningen av umgänget [5, 12, 

14]: 

• vad syftet med kontakten är 

• barnets ålder, mognad och kapacitet 

• barnets inställning till umgänge 

• barnets relationer 

• föräldrarnas inställning 

• familjehemmets inställning 

• eventuella risker som kan finnas kring umgänget. 

Nedan kan du läsa mer om dessa faktorer och hur de skulle kunna påverka 

umgängets utformning. 

                                                      
26 Jämför 11 kap 1 § SoL 

I det här avsnittet kan du läsa om: 

• faktorer som kan vara viktiga att undersöka närmare inför bedöm-

ningen av umgänge. 

 

Som exempel på hjälpmedel för att samla in underlag från barn, föräld-

rar och familjehem finns ett stöd för bedömning som kan hämtas 

elektroniskt via kunskapguiden.se. Det är framtaget av FoU Södertörn. 
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Syftet med kontakten  
En viktig utgångspunkt är vad barnets kontakt med föräldrar och andra um-

gängespersoner ska syfta till – ur barnets perspektiv [5, 15, 16]. Syftet med 

kontakten hänger dels ihop med målsättningen för barnets placering, dels 

med hur lång tid barnet ska stanna i jour- eller familjehemmet [12, 15]. Ska 

umgänget till exempel vara ”ett steg på vägen” till återförening med föräld-

rarna – eller är syftet i första hand att barnet ska lära känna sina föräldrar? 

Tätare umgänge om barnet ska återförenas med föräldrar 
Om planeringen är att barnet ska återförenas med sina föräldrar så kan syftet 

med umgänget vara att barnet ska upprätthålla och kanske förbättra sin relat-

ion med dem. I dessa fall kan det vara lämpligt med regelbundet och tätt um-

gänge, utifrån barnets behov, ålder och mognad [12, 17, 18]. För små barn 

som ska behålla en känslomässig relation till föräldrarna kan det vara lämp-

ligt att ha korta träffar ofta med sina föräldrar [12, 18-20]. 

Glesare umgänge vid långvariga placeringar 
För en del barn är återförening med föräldrarna inte förenligt med barnets 

bästa, men fortsatt kontakt med föräldrarna kan ändå vara viktigt för barnet.  

Om det är troligt att barnet kommer att stanna i familjehemmet under en 

längre tid, till exempel om barnet placerats som spädbarn och inte har fått nå-

gon anknytning till föräldrarna, kan syftet med umgänget vara att barnet ska 

få möjlighet att lära känna sina biologiska föräldrar och känna till sin familje-

bakgrund. Kontakten kan i detta fall vara glesare – allt enligt barnets behov 

och önskemål. [14, 17, 21] 

Barnets ålder, mognad och kapacitet 
Barnets ålder och mognadsnivå påverkar bland annat hur barnet hanterar det 

psykologiska trauma som just förlust av en betydelsefull person utgör [12]. 

Barnets kapacitet påverkar hur det klarar av själva umgängessituationen, om-

fattningen och frekvensen av umgänget samt att vara borta från den som hu-

vudsakligen tar hand om barnet [14]. 

Kapaciteten kan också hänga samman med barnets förståelse av situat-

ionen. Om ett barn förstår och kan överblicka hur umgänget kommer att se ut 

så kan detta öka både barnets trygghet och kapacitet. För vissa barn kan det 

vara viktigt med ett visuellt stöd, till exempel en kalender eller ett schema 

över umgänget som barnet själv kan titta på när det vill. 

De yngsta barnen är känsliga för separationer 
I en svensk barnpsykologisk kunskapsöversikt framhålls bland annat följande 

vad gäller små barns (0 – 36 månader) umgänge och separationer från an-

knytningspersoner [19]: 

• Barn som är mellan sex månader och tre år gamla är betydligt känsligare 

för separationer som är flera dygn långa, jämfört med både yngre spädbarn 

(under sex månader) och äldre förskolebarn (över tre år gamla). 

• Om små barn och förälder måste skiljas åt, som vid en jourhemsplacering 

under utredningstiden, är det viktigt upprätthålla en tät kontakt mellan 

dem tills ett slutgiltigt beslut fattas. 
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• Ett barn som har bott hos sina föräldrar under sina första två till fyra år har 

troligtvis utvecklat en anknytning till en eller båda föräldrarna. Detta be-

höver man ta med i beräkningen vid planeringen av barnets kontakt med 

föräldrarna. 

• Om spädbarn eller små barn parallellt ska ha regelbunden kontakt med 

mer än en boendemiljö så är det viktigt att barnet har en fungerande an-

knytning till åtminstone en vuxen i varje miljö. 

Först när barnet blir äldre och kan hantera frånvaron från familjehemmet och 

förstå situationen kan det vara lämpligt att barnet träffar föräldrarna längre 

tid och kanske övernatta [14, 20]. 

Förutsättningarna för umgänge förändras med åldern 
Förskolebarn har begränsad kapacitet att klara stora skillnader i rutiner, nor-

mer och gränssättning mellan familjehem och biologiska föräldrar [14].  

En bit upp i skolåldern börjar barn vanligtvis utveckla relationer till andra 

barn eller vuxna och då själva ta initiativ till att vara borta hemifrån. Det hem 

där barnet bor får då en starkare betydelse av att vara en trygg bas i en utåt-

riktad värld. Det är viktigt att väga in att barnet kan ha ett flertal olika sociala 

relationer, så att inte ett omfattande umgänge med föräldrarna i förläng-

ningen påverkar dessa relationer negativt. [14, 22] 

Umgängesmönster kan behöva förändras allt eftersom barnet blir äldre – 

både för att barnets önskemål skiftar och för att förutsättningarna ändras. Vid 

långvariga placeringar kan exempelvis barnets behov av kontakt med vänner 

från den tidigare hemmiljön blekna när barnet får nya, nära relationer med 

jämnåriga. 

Äldre barn har bättre förutsättningar att vara mer självständiga och behö-

ver därför ges ett större inflytande över planeringen av umgänget. Utifrån 

barnets historia i familjen är det dock ändå bra att vara observant ifall barnet 

behöver stöd vid kontakten med sina föräldrar. [12, 14, 22] 

Beakta om barnet har särskilda behov 
Om barnet har särskilda behov behöver barnets utvecklingsmässiga styrkor 

och svagheter beaktas vid bedömningen av hur umgänget ska organiseras. 

Särskilt barn med så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som 

till exempel adhd och autismspektrumtillstånd, har ofta en ojämn utveckl-

ingsprofil [23, 24].  

Barn med intellektuell funktionsnedsättning fungerar oftast under sin kro-

nologiska ålder rent kognitivt och tolkar därför information långsammare 

och/eller på ett annat sätt än andra barn. De kan behöva en umgängesordning 

som passar yngre barn. [14]  

Barnets inställning till umgänge 
Barnet har en unik kunskap om sin situation och sina behov. JO framhåller i 

ett beslut vikten av att ta reda på hur barnet vill att umgänget med vårdnads-

havarna ska se ut och att göra barnet delaktig i planeringen. Det torde vara av 

avgörande betydelse för att kunna bedöma vad som i ett enskilt fall är till 

barnets bästa.27  

                                                      
27 Se JO:s beslut den 28 juni 2022, dnr 822-2022 och RÅ 2005 ref. 66. 



 

22 BARN I FAMILJEHEM –UMGÄNGE MED FÖRÄLDRAR OCH ANDRA NÄRSTÅENDE 

SOCIALSTYRELSEN 

 

Genom att barnet får framföra sin inställning om vilka som är betydelse-

fulla umgängespersoner, i vilken omfattning och på vilket sätt umgänget kan 

genomföras, så får barnet också möjlighet att behålla de relationer som bar-

net upplever som viktiga. Detta kan påverka barnets välbefinnande under pla-

ceringen. [5, 10] För att barn ska ha förutsättning att tala om sin syn på um-

gänge utifrån sina egna behov och önskemål behöver barnet först få 

information om orsaken till28 och målet med familjehemsplaceringen, på ett 

sätt som barnet kan förstå. Enligt JO krävs att socialnämnden i varje enskilt 

ärende bedömer barnets förmåga att förstå det som barnet ska uttrycka sin 

åsikt om och anpassar informationen utifrån det.29 

Barnet har en förbehållslös rätt att uttrycka sig kring umgänget, kring vilka 

som barnet vill träffa och under vilka former.30 JO framhåller att rätten för ett 

barn att komma till tals aldrig får bli en fråga bara om rutinmässiga åtgärder 

och procedurer. Det är angeläget att varje barn uppfattar att den enskilda so-

cialsekreteraren tar det som barnet säger på stort allvar och att barnets åsikter 

och förslag är en viktig del av beslutsunderlaget.31  

Barnet kan känna press att tillgodose föräldrars vilja 
Socialtjänsten behöver också se till det sammanhang barnet befinner sig i när 

det uttrycker sin vilja. Barnet kan till exempel känna en press att tillgodose 

föräldrarnas vilja att ha umgänge eller påverkas av en oro för vilka konse-

kvenser barnet tror att det kan få om det säger vad det tycker. Det kan också 

vara svårt för ett barn att ge uttryck för eventuella negativa känslor gentemot 

en förälder, till exempel att barnet önskar att det inte skulle behöva träffa en 

förälder så ofta – eller över huvud taget. Sådana tankar kan skapa skuld och 

skamkänslor hos ett barn. Barnet kan också vara utsatt för påtryckningar av 

en förälder om att det inte ska träffa den andra föräldern. JO lyfter fram att 

det är viktigt att nämnden, vid bedömningen hur barnets åsikter ska användas 

i ärendet, tar hänsyn till barnets situation och utsatthet och beaktar att barnet 

kan hamna i en svår lojalitetskonflikt i förhållande till sina vårdnadshavare. 

Utifrån vårdnadshavarens rätt att ta del av uppgifter kan nämnden ställas in-

för svåra situationer när det gäller att dokumentera barnets åsikter. Men 

nämnden måste tillämpa det regelverk som finns och kan enligt JO inte kate-

goriskt avstå från att dokumentera vissa uppgifter för att undvika att en vård-

nadshavare ska få del av vad barnet har berättat.32 

Barnet har ingen skyldighet att uttrycka sina åsikter 
Viktigt att poängtera är att ett barn inte måste uttrycka sina åsikter. Barn har 

rätt att komma till tals men det är ingen skyldighet. Om barnet inte framför 

några egna åsikter, till exempel för att det inte vill eller för att det inte har ett 

tillräckligt utvecklat språk, så ansvarar socialtjänsten för att så långt som 

möjligt klarlägga barnets inställning på annat sätt.33 Det kan till exempel vara 

                                                      
28 Nämndens skyldighet att informera uttrycks i 7 kap 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 

2012:11) om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem, stödboende och hem för vård eller bo-

ende. 
29 Se JO:s beslut den 28 juni 2022, dnr 822-2022. 
30 Jämför 11 kap. 10 § SoL och 36 § LVU.  
31 Se JO:s beslut den 28 juni 2022, dnr 822-2022. 
32 Se JO:s beslut den 28 juni 2022, dnr 822-2022. 
33 Se 11 kap. 10 § andra stycket SoL och 36 § LVU. 
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genom att hämta in uppgifter från en företrädare för barnet eller genom doku-

mentation av vad barnet tidigare har framfört. 

 

 
 

Erbjuda anpassat stöd för att kunna uttrycka sig 
Barn med funktionsnedsättning har samma rätt som andra barn att fritt ut-

trycka sina åsikter. För att kunna utöva denna rättighet ska barnet erbjudas 

stöd som är anpassat till barnets funktionsnedsättning och ålder.34 Att låta 

barn som har behov av särskilt stöd komma till tals och sedan göra bedöm-

ningar av deras utsagor kan ställa särskilt stora krav på socialsekreterarens 

kunskaper, erfarenheter och inlevelseförmåga. Socialtjänsten behöver därför 

ta hänsyn till om barnet har behov av exempelvis kommunikativt eller kogni-

tivt stöd. Om barnet har kontakt med habiliteringen eller med en specialpeda-

gog i skolan kan socialtjänsten ta del av deras erfarenheter för att underlätta 

samtalet med barnet. Socialtjänsten behöver dock inhämta ett samtycke till 

detta från barnet och/eller barnets vårdnadshavare. 

 

 
 

Det kan också krävas extra lyhördhet och öppenhet i socialtjänstens kommu-

nikation med barn som har en annan kulturell bakgrund – särskilt om barnet 

inte har svenska som förstaspråk eller inte talar svenska alls. Socialtjänsten 

behöver i dessa fall vara medveten om att både kulturell tillhörighet och 

språkförståelse kan påverka i vilken grad barnet tar emot information och ut-

trycker sig gällande vilka personer de vill träffa och inte.  

Närmare om samtalet med barnet 
Vid samtalet om umgänge kan det underlätta för barnet att använda en nät-

verkskarta eller liknande. Den kan vara till hjälp för att kartlägga barnets re-

lationer till olika personer, hur betydelsefulla de är i barnets liv och på vilket 

sätt. Denna visualisering kan bidra till en mer nyanserad bild vilket kan med-

föra att barnet kan känna sig fritt att nämna fler personer i stället för att låta 

                                                      
34 Se artikel 7 i FN:s konvektion om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  

 

Mer om olika dilemman och avvägningar utifrån olika perspektiv, till 

exempel när barnets och föräldrarnas vilja inte stämmer överens, hittar 

du i reflektionsmaterialet Dilemman kring placerade barns umgänge 

(socialstyrelsen.se). 

 

Mer om den rättsliga regleringen kring barns delaktighet i planeringen 

av umgänget hittar du i avsnittet Beslut kring umgänge nedan. 

 

Jag blir arg. Att dom inte förstår. Jag kan ju, jag vill visa det men dom 

ser inte (Flicka med funktionsnedsättning) [25]. 
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sig styras av sina (eller andras) förväntningar om vilka som ”borde” vara vik-

tiga för barnet. 

Med hjälp av en sådan visualisering kan kanske samtalet komma in på 

vilka barnet vill ha umgänge eller kontakt med – samt varför, var, hur ofta, 

vad barnet vill att de ska göra tillsammans och om barnet anser att det finns 

särskilda förutsättningar för att ha umgänge med någon.  

 

 
 

Även ett mycket litet barn har rätt att bli hört och respekterat. Det kan vara 

bra att vända sig även till det späda barnet och att – åtminstone till viss del – 

prata direkt med det. Barn förstår vad andra säger långt innan de själva kan 

tala och uttrycka sig. Även för det minsta barnet finns det därför anledning 

att berätta och förklara saker. Samtidigt är det viktigt att vara lyhörd för vad 

barnet klarar av i form av direkt uppmärksamhet från en person som barnet 

inte känner, så att man inte skrämmer barnet.  

Ett spädbarn har också förmåga att uttrycka både känslor och vilja. Genom 

sin röst, sin mimik och sitt kroppsspråk försöker spädbarnet få uppmärksam-

het och förmedla vad det vill och behöver. [26] Trots att detta inte går att 

jämföra med ett äldre barns förmåga att ”uttrycka en åsikt” så är det viktigt 

att man tar hänsyn till känslor som barn i alla åldrar förmedlar – även om det 

sker på andra sätt än med ord. 

 

 

Barnets relationer 
Barnet behöver ges möjlighet att upprätthålla betydelsefulla relationer. Om 

ett barn mister en nära relation så kan det göra det svårare för barnet att våga 

investera känslomässigt i nya relationer [28]. Det är därför viktigt att kart-

lägga barnets relationer och anknytning till sina föräldrar och andra närstå-

ende [2, 5, 7, 18].  

 

Här är några exempel på frågor man kan ställa till barnet (frå-

gorna behöver anpassas till barnets ålder, behov): 

• Vem eller vilka personer vill du (barnet) träffa/ha kontakt med? 

• Hur ofta vill du träffa xx? 

• Vad vill du helst göra tillsammans med xx? 

• Var vill du träffa xx? 

• Vilka regler tycker du ska gälla/ hur behöver det vara ordnat för att 

du ska känna dig trygg/bekväm när du ska träffa xx? 

 

Mer om att samtala med barn i olika kontexter hittar du i Socialstyrel-

sens kunskapsstöd Att samtala med barn [27]. 
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Relationen till föräldrarna skiftar 
Styrkan i barnets relation till en förälder kan variera, liksom kvaliteten och 

graden av känslomässig närhet. Barnets relation till föräldrarna kan även va-

riera beroende på hur lång tid barnet har bott tillsammans med dem. [28] 

Dessutom kan barnets relation till och behov av en förälder variera över tid.  

Ett barns anknytning till personer i sin närhet är en överlevnadsmekanism 

som gör att ett barn kan känna sig tryggt även när fara hotar. Därför skapar i 

stort sett alla barn någon form av anknytning till olika personer i sin närhet.  

Alla anknytningsrelationer är dock inte trygga. Ett barn vars förälder 

ömsom stått för omvårdnad och trygghet, ömsom utgjort själva faran och 

skapat otrygghet, kan ha utvecklat en så kallad ”desorganiserad anknytning” 

till den föräldern. [29] Men även en otrygg anknytning är dock i regel ett 

starkt band. Och en längre tids frånvaro från en viktig anknytningsperson kan 

skapa en känsla av otrygghet och förlust hos barnet [12].  

Enligt en svensk studie kan barn till mammor med lindrig utvecklingsstör-

ning35 mycket väl ha trygga anknytningsrepresentationer [30]. Likaledes kan 

en del av dessa mödrar svara tillräckligt bra (lyhört) på barnets behov och 

signaler. Enligt studien tycks mödrarnas kognitiva förmågor inte ha något 

samband med deras barns anknytning. Men om mammorna själva har varit 

med om omfattande vanvård som barn blir de påtagligt mindre lyhörda vilket 

kan göra deras barn mer otrygga. [31]  

Ungdomar har mer kontakt med sina mammor 

Av forskning framgår att ungdomar i samhällsvård har mer kontakt med sina 

mammor än pappor [10, 16, 32, 33]. Enligt en svensk studie kan detta bland 

annat bero på ungdomarnas egen önskan, att pappan är mindre engagerad i 

barnet än vad mamman är eller att pappan har egna problem som hindrar ho-

nom från att hålla kontakt. Men det skulle också kunna tolkas som att social-

tjänsten eller vårdmiljöerna är ”mödrainriktade” och inte betraktar papporna 

som lika viktiga. [10] 

Det finns andra familjekonstellationer än den heteronormativa 

kärnfamiljen 

Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial för att öka normmedve-

tenheten och kunskapen om hbtq36-personer inom socialtjänsten. Utbild-

ningen visar bland annat på vikten av att synliggöra att det finns andra famil-

jekonstellationer än den heteronormativa kärnfamiljen. Det är viktigt att vara 

medveten om dessa normer för att bekräfta barnets livssituation och för att 

barnet ska ha möjlighet att hålla kontakt med alla familjemedlemmar som 

står barnet nära. 

 

                                                      
35 Begreppen utvecklingsstörning och intellektuell funktionsnedsättning (IF) är synonyma, men organisationer och 

myndigheter går mer och mer över till att använda begreppet IF. Att det finns två begrepp beror på att det finns två 

olika diagnostiska system, ICD-10 samt DSM-5. Det är båda system för statistisk klassifikation med diagnoskoder för 

att gruppera sjukdomar. Det finns vissa språkliga skillnader mellan de två systemen. Begreppet intellektuell funktions-

nedsättning finns i DSM 5, men begreppet utvecklingsstörning används i den svenska översättningen av ICD 10. Ordet 

utvecklingsstörning finns också som begrepp i lagstiftning och inom hälso- och sjukvården. Intellektuell funktionsned-

sättning brukar delas in i tre olika nivåer. Lindrig, måttlig och grav intellektuell funktionsnedsättning. 
36 Paraplybegreppet hbtq står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identi-

teter. H och B handlar om sexualitet eller sexuell läggning och T handlar om könsidentitet och könsuttryck. Q kan 

handla om både sexualitet, identitet och uttryck. 
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När föräldern är frihetsberövad 

Många barn och unga både mår bra av, vill och behöver hålla kontakten med 

en förälder som är frihetsberövad. Besök i fängelset kan visserligen väcka 

stress och osäkerhet hos ett barn – men bristen på kontakt med en förälder 

kan vara ännu mer problematisk [34-36]. Här behöver avståndet till kriminal-

vårdsanstalten också vägas in, då resorna kan bli belastande för barnet om 

avståndet är långt. I dessa fall kan föräldrakontakten behöva ordnas på något 

annat sätt. Vissa anstalter har besökslägenheter för att barn ska kunna träffa 

sin förälder under en längre sammanhängande tid. 

Barn kan ha nära relationer till andra personer än föräldrar 
Det är angeläget att ha en vid definition av vad som är en ”familj” så att man 

inte exkluderar barnets viktiga relationer med exempelvis syskon, far- och 

morföräldrar, mostrar, farbröder, kusiner med flera [7, 8, 37]. Barnet kan 

även ha nära relationer till andra personer som funnits i dess närhet vid tidi-

gare placeringar [5] (till exempel fostersyskon) eller i andra familjekonstel-

lationer (exempelvis styvsyskon eller styvföräldrar).  

I ett socialt nätverk kan en enskild person ha en speciell position om denna 

känner många i nätverket och fungerar som en sammanhållande länk. Inter-

vjuade barn berättar att när de besöker en närstående kan det i vissa fall 

öppna upp för kontakt med fler personer i nätverket. Det kan därför vara bra 

att identifiera om det finns någon sådan person i barnets nätverk.37 

Om barnets föräldrar är frånvarande och/eller inte har förmåga att ge bar-

net stöd kan barnets relation till syskon och andra närstående utgöra ett 

mycket betydelsefullt stöd när placeringen upphör och barnet ska klara sig på 

egen hand [2, 5, 16, 38-40]. 

Nämnden kan behöva hjälpa barnet att återupprätta relationer som av nå-

gon anledning brutits. Justitieombudsmannen (JO) har i ett sådant ärende 

framhållit att det utifrån de anteckningar som fanns i det aktuella ärendet låg 

nära till hands att anta att socialnämnden i en kommun varit alltför passiv när 

det gällde att verka för en bättre kontakt mellan en LVU-placerad pojke och 

hans morföräldrar. Familjehemmet hade inte kunnat förmå pojken att samtala 

med morföräldrarna per telefon. Nämnden borde, enligt JO, ha klargjort orsa-

ken och övervägt olika åtgärder för att komma tillrätta med situationen. Hu-

vudprincipen är att barnets umgänge med sitt nätverk ska upprätthållas och 

stärkas. Det avgörande ska dock vara barnets bästa och ändamålet med vår-

den.38 

  

                                                      
37 Bergman, A, Sandahl, C. Umgänge ur barnens perspektiv: erfarenheter av kontakt med anhöriga för barn som bor i 

familjehem: FoU Södertörns skriftserie nr 175/20. 
38 Se JO dnr 3154-2007. 

 

För mer information se Att synliggöra normer i socialtjänsten - med ett 

hbtq-perspektiv på kunskapsguiden.se. 
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Kontakt med syskon kan vara särskilt betydelsefullt 

 

 
 

Barnets kontakt med syskon kan vara särskilt betydelsefull. Syskon kan i 

många fall ge barnet både stöd, kärlek och en livslång viktig relation. Sys-

konkontakt kan också skapa kontinuitet i en instabil situation. Studier visar 

att många placerade barn vill ha ännu mer kontakt med sina syskon än vad de 

har. Om syskonkontakten av någon orsak avbryts under en familjehemspla-

cering så kan syskonrelationen bli svår att återupprätta i vuxen ålder – när 

den skulle kunna vara en stor tillgång. [10, 11, 37, 41]  

Respekten för familjelivet enligt Europakonventionen39 gäller även barns 

umgängesrätt med sina syskon enligt Europadomstolen, som i en dom har ut-

gått ifrån att minderåriga syskon har rätt till umgänge med varandra.40  

Möjlighet att behålla kontakten med sitt kulturella ursprung 

Många barn med annan kulturell bakgrund än svensk kommer från samhällen 

där släkttillhörighet har stor betydelse. En bruten kontakt med släktgemen-

skapen kan i värsta fall leda till isolering och vilsenhet i vuxen ålder.41 Vid 

planering av umgänget kan det exempelvis vara viktigt att uppmärksamma 

om umgänget behöver förläggas till viktiga högtider eller andra tillfällen då 

familjen, släkten och närstående samlas. 

Det finns ett särskilt ansvar för samhället att främja etniska, språkliga och 

religiösa minoriteters möjlighet att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. 

Likaså ska samhället främja de nationella minoriteternas möjlighet att behålla 

och utveckla sin kultur.42 Barns utveckling av en kulturell identitet och an-

vändning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.43  

JO har uttalat att socialtjänsten bör ha som utgångspunkt att barnet ska få 

behålla kontakten med sitt kulturella ursprung vid en placering.44 Ansvaret 

för att ett barn ska kunna behålla och utveckla både sin kultur och sitt eventu-

ella förstaspråk kan inte enbart läggas på föräldrarna vid umgänget. Även so-

cialnämnden har ett ansvar för att placerade barn ska kunna behålla kontak-

ten med sitt kulturella ursprung, särskilt ifall barnet inte har ett tätt umgänge 

med föräldrarna. Enligt JO kan nämnden ge stöd på olika sätt, till exempel 

genom att socialsekreteraren pratar med barnet om dess identitet och ur-

sprung eller genom att ge familjehemmet ökad kunskap om kulturen i fråga 

                                                      
39 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakon-

ventionen) 
40 Se Rättsfall i Europadomstolen 1988: Olsson mot Sverige, dom 1988-03-24 och Mattsson, T (2006) s.175. 
41 Prop. 1989/90:28 s.73. 
42 Se 1 kap. 2 § sjätte stycket regeringsformen, RF. 
43 4 § andra stycket andra meningen lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
44 Se JO 2017/18 s. 444.  

 

Visst har man kanske inte världens bästa relation med dem, men 

ändå så vill man ju träffa dem för de tillhör ju familjen. Och de har ju 

varit med en typ hela ens liv (en familjehemsplacerad ungdom som be-

rättar om saknaden av sina syskon) [3]. 
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och dess historia. Nämnden har även möjlighet att bevilja en insats i form av 

en kontaktperson med särskild kompetens inom området. 

Föräldrarnas inställning 
Föräldrarnas inställning till umgänget är en viktig faktor. Om föräldrarna är 

positivt inställda och det finns ett bra samarbete kring umgänget ökar förut-

sättningarna för att barnet kan upprätthålla kontakten och att placeringen blir 

mer stabil [7]. Det kan vara betydelsefullt för föräldrarna att få lämna syn-

punkter på vilka vardagliga rutiner, till exempel arbetstider, resmöjligheter, 

högtider, traditioner eller återkommande händelser som föräldrarna anser att 

det är viktigt att ta hänsyn till i planeringen. Det är också viktigt att ta reda på 

om föräldrarna vill ha någon typ av stöd för att kontakten med barnet ska bli 

så bra som möjligt [42].  

Om föräldrarna vill ha umgänge men är negativa till placeringen så kan 

umgänget vara förknippat med risker för barnet. Bland annat kan det finnas 

risk för att föräldrarna underminerar barnets relation till familjehemmet – el-

ler förstör placeringen i sin helhet [12, 43]. Om barnet är omhändertaget en-

ligt LVU och det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vården, kan 

det finnas skäl för socialnämnden att begränsa umgänget om det finns risk 

för att föräldrarna griper in i vården på ett sätt som inte är bra för barnet. 

 

 
 

Om föräldern inte visar intresse 

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att få till stånd en kontakt mellan för-

äldern och det placerade barnet om föräldern inte själv visar intresse för att 

träffa barnet.45 Nämnden kan till exempel inte slå sig till ro med att den inte 

känner till adressen till en förälder utan i så fall försöka ta reda på den.46 Att 

få en frånvarande förälder att blir mer engagerad i sitt barn ökar både sanno-

likheten för att placeringen blir mer stabil och att barnet mår bättre. Att enga-

gera båda föräldrarna behöver därför på ett systematiskt sätt integreras i arbe-

tet – såvida det är till barnets bästa. [44] 

Familjehemmets inställning  
Det är större sannolikhet att barnet kommer ha glädje av umgänget med för-

äldrarna om familjehemmet dels har en positiv inställning till umgänget, dels 

visar förståelse för barnets bakgrund [2, 5, 45]. Om familjehemmet ser värdet 

av att barnet fortlöpande har kontakt med sin biologiska familj och värdesät-

ter den roll som föräldern fortfarande har i barnets liv, kan det göra det möj-

ligt för barnet att införliva sina olika upplevelser av familjerna till en helhet 

[8].  

                                                      
45 Se prop. 1989/90:28 s. 115. 
46 Se JO 2005/06 s. 265. 

 

Mer om förutsättningar för att fatta beslut om umgängesbegränsningar 

hittar du i avsnittet Beslut kring umgänge nedan. 
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Placeringar hos anhöriga eller närstående ger ofta barnet möjlighet till oav-

brutna relationer med både föräldrar, syskon och övrigt nätverk samt ett upp-

rätthållande av den egna kulturen och identiteten [46]. Dessa hem kan också 

ha ett högre engagemang för att barnet ska kunna upprätthålla umgänget [5]. 

Men i vissa fall kan det finnas konflikter i nätverket som kan medföra att bar-

net känner stress och/eller hamnar i en lojalitetskonflikt. Socialtjänsten behö-

ver därför vara uppmärksam på om det finns familjedispyter eller komplice-

rad familjedynamik som skulle kunna påverka barnet vid umgänge. [5, 46] 

Eventuella risker som kan finnas kring umgänget  
Risker vid umgänge kan bland annat finnas om en förälder eller annan um-

gängesperson har en svår psykisk sjukdom, ett aktivt missbruk eller om det 

tidigare förekommit våld i familjen. Det finns dessutom en överlappning 

mellan dessa problem som alla allvarligt kan påverka föräldraförmågan. [47]  

Det är viktigt att inte enbart se till risker för barnets framtida hälsa och ut-

veckling, utan även uppmärksamma barnets välbefinnande ”här och nu”. 

Barnet kan ha påverkats negativt av problem i familjen under lång tid innan 

placeringen. Dessutom kan föräldrarnas problematik förvärras ytterligare av 

den kris som en familjehemsplacering kan utlösa. När barnet ska träffa sina 

föräldrar vid umgänget riskerar barnet att återigen konfronteras med just de 

problem som placeringen är tänkt att skydda barnet från. 

Det är det enskilda barnets individuella behov som behöver stå i förgrun-

den. I sammanhanget är det viktigt att ta hänsyn till att en del barn både är 

mer känsliga och mer sårbara än andra – i synnerhet om de farit illa tidigare. 

Föräldrarnas förmåga till umgänge har betydelse 
Föräldrarnas förmåga att ge barnet grundläggande omsorg, stimulans och 

vägledning, känslomässig tillgänglighet och säkerhet har på såväl kort som 

på lång sikt betydelse för barnets välmående och utveckling. Omvänt kan 

brist på dessa förmågor i sig utgöra en risk för barnet, inte minst vid umgäng-

essituationer.  

Det är viktigt att klarlägga vilka förmågor som föräldrarna faktiskt har att 

ta hand om barnet under umgänget och vad som begränsar deras förmåga. 

Därefter behöver man överväga vilka stödinsatser de kan behöva för att 

kunna övervinna sina begränsningar i föräldrarollen. Det kan finnas mycket 

att vinna på att skapa en allians med föräldrarna kring barnets behov, även 

om föräldrarna har svårigheter. Det kan göra det möjligt att – i samarbete 

med dem – skapa rutiner och stöd för ett tryggt umgänge på en nivå som de 

klarar av. [17]  

 

 

 

Mer om föräldrarnas förmåga hittar du i BBIC. 

 

Mer om stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter kring umgänget 

hittar du i bilaga 4. 
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Missbruk och psykisk sjukdom kan påverka 

föräldraförmågan 
En förälder med missbruks- eller beroendeproblem kan bli mindre känslo-

mässigt tillgänglig, mindre lyhörd, kanske avvisande, mer inkonsekvent och 

lättretlig. En förälder med ett aktivt missbruk kan vid umgänget brista i sin 

föräldraförmåga och då utsätta barnet för fara. Dessutom kan tidigare erfa-

renheter av skrämmande situationer bidra till att barnet känner obehag vid 

umgänge med en förälder. 

Psykisk sjukdom eller personlighetsstörning kan medföra svårigheter som 

påverkar en persons föräldraförmåga, lyhördhet och relation till sitt barn. En 

psykiskt sjuk förälder kan ha beteenden och reaktioner som för ett barn kan 

vara både svårbegripliga, skrämmande och oförutsägbara.  

I familjer med både missbruk och psykisk sjukdom är det vanligare med 

våld än i andra familjer. Föräldrars depression och svårigheter med impuls-

kontroll är riskfaktorer som kan kopplas till våld mot barn [50]. I en nationell 

kartläggning av barns våldsutsatthet var de barn som varit utsatta för försum-

melse även mest utsatta för andra former av barnmisshandel [47]. Barn som 

levde med missbruk i familjen var utsatta för våld i större utsträckning än öv-

riga.47 

Om föräldern har så pass omfattande problem att umgänget inte kommer 

ge stöd i barnets utveckling kan det finnas skäl att begränsa umgänget.  

I vissa fall kan det bli aktuellt att uppmana föräldern att lämna drogtest. 

Resultatet av drogtesten blir då en del i socialnämndens underlag inför be-

dömning av hur umgänget bör utformas.48  

 

 
 

Hot, våld och sexuella övergrepp innebär risker 
Det är tydligt att det kan finnas risker vid umgänget ifall ett barn varit utsatt 

för övergrepp, misshandel och försummelse före familjehemsplaceringen [2, 

5]. Barnet kan även bli utsatt för verbala påtryckningar eller mer subtila ges-

ter, miner eller blickar i syfte att påverka barnet. Av en svensk avhandling 

framgår att barn som avslöjat våld i hög grad utsätts för press, hot, förne-

kande och skuldbeläggande från närstående [51].  

Övergrepp behöver dock inte vara direkt riktade mot ett barn för att vara 

skadliga. Att tvingas se eller höra våld i hemmet innebär också en risk för 

barnets psykiska hälsa [52]. Omkring 40–60 procent av de barn som upplevt 

våld i hemmet beräknas utveckla allvarliga psykiska problem som följd av 

detta [53], och ungefär en fjärdedel beräknas utveckla posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD) [54].  

                                                      
47 Ytterligare opublicerade bearbetningar av data från studien ”Våld mot barn” (2016). 
48 Se 32 a och c §§ LVU samt prop. 2021/22:178 s. 86 f.  

 

Mer om drogtest hittar du i du i avsnittet Beslut kring umgänge nedan. 
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HBTQ-personer har en särskild sårbarhet 

I fråga om våld och förtryck i familjen har unga hbtq-personer en särskild 

sårbarhet. Det är viktigt att uppmärksamma att unga hbtq-personer kan utsät-

tas för hot och/eller våld av sin familj på grund av sin sexuella läggning, 

könsuttryck eller könsidentitet. [55]  

Att beakta vid hedersrelaterat våld 

 

 
 

Det finns särskilda risker att beakta när barnet har varit utsatt för hedersrela-

terat våld. Hedersrelaterat våld har en kollektiv karaktär, det vill säga att det 

kan vara ett flertal förövare från både familj och släkt. Våldet kan således 

vara sanktionerat eller pådrivet av familjemedlemmar eller släktingar som 

inte direkt medverkat i att utöva våld. [57, 58] Det är centralt att inte un-

derskatta risken för att barnet kommer att utsättas för ytterligare våld. Ef-

tersom en hotbild snabbt kan förändras så kan upprepade bedömningar av 

denna risk behöva göras, både i en akut situation och sedan på nytt – en gång 

eller flera. [56, 57] 

Många unga som brutit kontakten med sin familj känner skam, till exempel 

för att de skulle ha satt sina egna intressen före kollektivets eller ha dragit 

skam och vanära över sin familj. Skammen kan också handla om att man ge-

nom uppbrottet har försatt andra familjemedlemmar i fara. En uppbrottspro-

cess innehåller ofta ambivalens hos personen som är utsatt för våld, inte 

minst i fråga om att lämna den eller dem som utövar våldet eller att stanna 

kvar. [57] För vissa kan press, hot och våld från närstående som reaktion på 

deras uppbrott leda till att de återvänder utan att det är tydligt om risken har 

ökat eller minskat för den unga/unge. [56]  

Kvinnors nätverk – Linnamottagningen har lång erfarenhet av att arbeta 

med familjer i hederskontext. De framhåller att föräldrar i familjer, där ett 

barn eller en ung person (nedan kallad ”den unge”) har omhändertagits på 

grund av hedersrelaterat våld eller själv har lämnat hemmet, inte alltid är mo-

tiverade att förändra sin inställning till de hedersrelaterade normer som de le-

ver efter på det sätt som skulle krävas för att respektera den unges frihet och 

rättigheter [59]. Det kan enligt Linnamottagningen vara förödande för den 

unges psykiska återhämtning ifall man tidigt i processen går in och uttalar att 

man vill arbeta för någon form av kontakt mellan den unge och föräldrarna. 

När man ger den unge en signal om att samhället vill arbeta för ett närmande 

till föräldrarna, oavsett vad de har utsatt den unge för, kan det leda till att den 

unge fortsättningsvis inte litar på att den kommer att bli skyddad. Om den 

unge blir osäker på huruvida samhället kan ge skydd finns risk för att denne 

 

”Att individer har kontakt med sin familj innebär inte att de kan er-

bjuda det behov som individen har. Under denna period behöver man 

insatser för att orka stå emot familjens krav. Att ha kontakt med famil-

jen innebär inte heller att man vill flytta hem igen. Man försöker hitta 

en balans mellan att ha kontakt med familjen och få rätten att leva ett 

självständigt liv” (ung kvinna som varit placerad) [56]. 
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inte orkar hålla ut i sin strävan efter att bryta upp från våld och förtryck – och 

i stället ger upp och återvänder hem. I situationer där den unge själv vill ha 

kontakt med sina föräldrar är det viktigt att bistå vid mötet med föräldrarna 

för att ge skydd. [59] 

En annan av Linnamottagningens erfarenheter är att den unge efter upp-

brottet från sin familj snabbt behöver få hjälp att träffa nya, trygga och 

känslomässigt tillgängliga personer som den unge kan skapa känslomässiga 

band till. Annars riskerar den akuta bristen på trygghet och tillhörighet att 

leda till att den unge återvänder hem. [59] 

Barn och unga som omhändertagits på grund av hedersrelaterat våld kan 

uppleva att socialtjänsten utövar påtryckningar för att få dem att vilja prata 

med eller träffa sina föräldrar trots att de absolut inte vill. I dessa situationer 

behöver man ta hänsyn till barnets eller den unges uppfattning och vilja.49  

 

 
 

Konflikter mellan vuxna kan påverka barnet negativt 
Långvariga och starka konflikter, till exempel mellan föräldrar och familje-

hem, vilka upplevs som potentiellt farliga av barnet, kan påverka barnet ne-

gativt. Om konflikterna dessutom rör barnet kan detta medföra att barnet 

upplever skuld, skam och ångest. [14] 

I vissa fall kan umgängespersoner och familjehem ha olika värderingar, till 

exempel gällande religion eller kultur, vilket också kan leda till konflikt. I 

dessa fall är det viktigt att socialtjänsten gör en bedömning av hur stor bety-

delse de olika värderingarna och själva konflikten i sig har för barnet. I vissa 

fall kan ett barn förhålla sig till skillnader utan att det påverkar barnet nega-

tivt, medan det i andra fall kan tvinga in barnet i en svårhanterlig valsituat-

ion. För barnets skull behöver man försöka lösa uppkomna konflikter så snart 

som möjligt. I annat fall behöver andra lösningar diskuteras för att konflik-

terna ska upphöra. I något fall kan man till exempel behöva överväga att be-

gränsa eller övervaka umgänget. [14] 

Personer i föräldrarnas nätverk kan utgöra en risk 
Det är viktigt att även uppmärksamma andra personer som föräldern bor eller 

umgås med, inklusive den andre föräldern, om denne har bedömts som 

olämplig för barnet att umgås med [12]. I flera fall har moderns sambo, eller 

andra män som modern har umgåtts med, definierats som en risk för barnet 

[60]. 

                                                      
49 Se SOU 2015:71 s. 231. 

 

Mer om hedersrelaterat våld och förtryck finns på kunskapsguiden.se 

 

Om du är yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och kon-

sultation i situationer där barn eller vuxna är utsatta eller som du miss-

tänker riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck, våld, barnäkten-

skap, tvångsäktenskap eller könsstympning kan du ringa den nationella 

stödtelefonen. Telefonnummer: 010-223 57 60.  
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Man behöver också uppmärksamma risken för att barnet råkar möta den 

förälder som barnet inte vill eller ska träffa i samband med något annat um-

gänge – exempelvis med barnets mor- eller farföräldrar.  

 

 

 

Mer om forskning kring olika risk- och skyddsfaktorer för barn som far 

illa hittar du i Riskbedömning i utredningar om vårdnad, boende och 

umgänge. Ett stöd för familjerättens handläggning [61]. Sammanställ-

ningen av forskningen är ordnad utifrån de riskområden som är om-

nämnda kring umgänge som reglerats enligt föräldrabalken, vilka i 

vissa fall kan vara samma riskområden som vid umgänge när ett barn 

är placerat i familjehem. 
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Samlad bedömning 

 
 

 

Väga samman faktorer 
När socialtjänsten haft kontakt med alla berörda så behöver man göra en ana-

lys av det insamlade underlaget för att komma fram till hur själva umgänget 

ska utformas.  

Även om det finns ett tydligt regelverk som syftar till att säkerställa bar-

nets umgänge – och även om forskningen framhåller att vissa faktorer har be-

tydelse för bedömningen – går analysen inte att standardisera. För att kunna 

göra en bedömning behöver en mängd olika faktorer vägas samman utifrån 

det enskilda barnets situation och behov. Det går inte att dra några generella 

slutsatser om hur dessa faktorer samverkar med varandra för placerade barn i 

allmänhet. [2, 5, 17] Det går heller inte att föreslå en viss modell för um-

gänge som skulle fungera för de flesta barn. 

Utredningen om tvångsvård för barn och unga50 framhåller att komplexa 

bedömningar med långtgående konsekvenser inte får vara ett resultat av en-

skild socialsekreterares överväganden. I organisationen måste det finnas till-

gång till såväl erfarna kollegor och chefer som juridiskt och psykosocialt 

stöd. Utredningen anser också att det måste finnas tillgång till extern hand-

ledning och upparbetade kontakter med andra verksamheter som vid behov 

kan medverka i bedömningarna. 

Viktigt med gemensamt synsätt i kommunen 
Många kommuner och stadsdelar är uppdelade i olika enheter där man gör en 

initial bedömning av umgänget på en enhet och flyttar över ärendet till en an-

                                                      
50 Se SOU 2015:71 s. 557.  

I det här avsnittet kan du läsa om: 

• att väga samman faktorer 

• att umgänget behöver vara till stöd för barnet 

• vikten av att kommunicera bedömningen 

• när barn inte kan träffa sina föräldrar. 

 

Nedan beskrivs allmänna utgångspunkter kring själva bedömningen. 

Socialtjänsten behöver självklart också samarbeta med vårdnadshavare 

och barn kring själva planeringen vilket beskrivs närmare i kommande 

avsnitt. 
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nan enhet när beslutet om vård är fattat. Handläggare från ett flertal kommu-

ner beskriver att bedömningarna kring umgänge kan skilja sig åt i de olika 

enheterna [62]. Att det kan bli olika bedömningar i en och samma kommun 

kan få negativa konsekvenser för barnet och äventyra rättssäkerheten för in-

volverade parter. Ifall bedömningen görs på olika enheter är det viktigt att 

kommunen ser till att det finns förutsättningar för såväl ett gemensamt syn-

sätt som ett samarbete kring planeringen av umgänget. 

Umgänget – ett stöd i barnets utveckling 
På ett sammanfattande sätt kan man säga att umgänge inte har något eget 

syfte. Umgänget behöver utformas så att det blir en resurs för barnet och ett 

stöd i barnets utveckling [17, 28]. Det är viktigt att umgänget är säkert för 

barnet, planeras utifrån barnets perspektiv och upplevelser [2] samt har bar-

nets hälsa och välmående i fokus [2, 12]. 

 

 
 

Om ett barn har relationer till många personer som det ska träffa vid olika 

tillfällen är det dessutom viktigt att göra en samlad bedömning av vad barnet 

kommer att orka och hinna med. Barnet behöver både stabilitet i rutiner och 

tillräcklig, sammanhängande tid med det nya familjehemmet. [14] 

Respektera om barnet inte vill träffa sina föräldrar 
I den samlade bedömningen behöver barnets åsikter vägas in.  

Det är av stor betydelse att man respekterar barnets vilja om det inte vill 

träffa sina föräldrar, eftersom det alltid finns skäl för ett sådant ställningsta-

gande [10, 17, 63]. Grunden för barnets ovilja till umgänge kan dock behöva 

diskuteras sakligt med barnet – men utan att man försöker övertala eller ut-

öva någon form av påtryckning på barnet. 

 

 

 

Följande övergripande fråga kan möjligen ge stöd i bedömningen av 

umgänge med föräldern eller en annan närstående [22]: 

 

Kommer kontakten med just denna person – med den frekvensen, på 

den platsen och med eller utan stödperson att: 

• förbättra eller försämra barnets välbefinnande, utveckling, själv-

känsla, identitet samt möjlighet att acceptera sin bakgrund?  

• gynna eller begränsa barnets möjlighet att träffa vänner och ha fri-

tidsintressen? 

 

Mer om den rättsliga regleringen kring barns delaktighet i planeringen 

av umgänget hittar du i avsnittet Beslut kring umgänge nedan. 
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Trygghet och säkerhet måste vägas in 
Vid bedömningen av hur umgänget ska utformas är det viktigt att barnets be-

hov av trygghet och säkerhet vägs mot barnets rätt att ha kontakt med sina 

föräldrar och andra närstående.  

Ett barn har en absolut rätt att inte bli utsatt för våld, övergrepp eller annan 

kränkande behandling.51 Barnet behöver därför skyddas från kontakter som 

kan innebära risker för barnet, till exempel risk för sexuella övergrepp, hot 

eller våld [43]. Skydd från fortsatt utsatthet är det viktigaste stödet för ett 

barn som antingen själv har utsatts för våld eller som har bevittnat våld mot 

en av sina föräldrar [52]. Barnet behöver även skyddas från att bli utsatt för 

verbala påtryckningar eller mer subtila gester, miner eller blickar i syfte att 

påverka barnet.  

Om umgänget ska vara till barnets bästa är det grundläggande att barnet 

känner trygghet i samband med det. Även om man kan anta att det inte finns 

risk för övergrepp eller andra farliga handlingar som skulle kräva ett ingri-

pande så kan barnet känna sig otryggt, exempelvis om umgänget sker i den 

tidigare hemmiljön som i sig kan vara förknippat med obehagliga minnen. På 

samma sätt kan barn känna rädsla och oro inför ett möte med en förälder 

även om denne med framgång börjat få behandling för sitt missbruk, sin 

våldsbenägenhet eller sin psykiska ohälsa. För att barnet ska kunna garante-

ras en trygg och säker miljö vid umgänget behöver socialnämnden i vissa fall 

kontrollera om en vårdnadshavare eller förälder är eller har varit påverkad av 

bland annat alkohol eller narkotika inför umgänge. Socialnämnden får i såd-

ana fall uppmana föräldern att lämna drogtest.52 

 

 
 

Barnet kan ha behov av att ställa frågor till föräldern 
I vissa fall kan ett barn ändå vilja träffa en förälder som på något sätt utsatt 

barnet. Barnet kan exempelvis ha behov av att ställa frågor till föräldern. Om 

socialtjänsten i ett sådant fall bedömer att umgänget är till barnets bästa så är 

det viktigt att umgänget anordnas på ett sådant sätt att barnet kan känna sig 

så tryggt och säkert som möjligt, till exempel genom att ha uppsikt över um-

gänget. Det är mycket viktigt att barnet får hjälp att förbereda sig inför mötet 

med föräldern och dessutom har möjlighet att få stöd efter mötet. [2, 12, 14, 

43]. Om barnet under trygga former kan träffa en förälder som tidigare varit 

skrämmande kan det finnas möjlighet att barnets otäcka minnen mildras eller 

ersätts av nya och bättre [64].  

                                                      
51 Se prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler s 42 och 85 samt barnkonventionen artikel 19. 
52 Se 32 a § LVU och prop. 2021/22:178 s 21 och 76. 

 

Mer om skäl för beslut om drogtest hittar du i avsnittet Beslut kring 

umgänge nedan. 
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Barnets behov styr platsen för umgänget 
Utgångspunkten för valet av plats är vilka behov som det enskilda barnet har 

[2]. Var umgänget ska genomföras påverkas även av den långsiktiga plane-

ringen. Om målet med vården är att barn och föräldrar ska återförenas så är 

det av vikt att pröva möjligheten till umgänge i föräldrarnas bostad.53  

Om barnet behöver resa långt för att kunna träffa sina föräldrar eller andra 

närstående behöver socialtjänsten göra en bedömning av vad barnet klarar av 

utifrån dess ålder och mognad. Hur ofta resorna ska genomföras och hur lång 

restiden kommer att vara har betydelse för bedömningen. Ifall transport-

sträckan i sig riskerar att bli allt för ansträngande för barnet behöver um-

gänget planeras på ett annat sätt. [14] 

Planera innehåll utifrån syftet med kontakten 
Vad som ska ske under umgängestillfället, till exempel i form av aktiviteter, 

behöver planeras både utifrån det specifika barnets behov, barnets önskemål 

och utifrån umgängespersonens förutsättningar och förmågor. För att um-

gänget ska bli meningsfullt för barnet behöver utformningen av själva um-

gängestillfället hänga ihop med syftet med kontakten. [17] 

Korta besök kan i vissa fall upplevas som mindre meningsfulla, särskilt om 

barnet eller umgängespersonen har haft en lång resa till mötesplatsen. Då kan 

besöket ”kosta mer än det smakar”.54 För personer som har svårt med uthål-

lighet eller koncentrationsförmåga kan däremot korta besök vara att föredra. 

Ett välplanerat besök, som avslutats medan allt fungerar bra, kan ge en posi-

tiv minnesbild. Drar man ut på besöket kan det vändas till det motsatta.  

Uppmärksamma barnets kontakt via telefon och internet 
Många barn håller gärna kontakten med närstående via mejl, telefon eller so-

ciala medier, särskilt med syskon [5]. Vissa barn upplever att sms eller tele-

fonsamtal gör det lättare att hålla kontakten med familjen. Andra barn upple-

ver att det snarare medför problem, till exempel ifall föräldrar hör av sig när 

som helst på dygnet eller inte svarar när barnet försöker kontakta dem [65]. 

Med andra ord kan telefoni och internet vara både en möjlighet och ett hin-

der för att utveckla en bra kontakt. Det sistnämnda gäller särskilt om det 

finns risk för att föräldrarna behandlar barnet illa [5]. Barnets behov av kon-

takt via telefon eller internet behöver därför uppmärksammas och diskuteras i 

samband med planeringen av umgänget – inte lämnas till barnet ensamt att 

hantera. Det är viktigt att planeringen utgår från 

• vad barnet vill 

• barnets relation till aktuell person 

• det sammanhang som barnet kommer ifrån  

• hur barnet självt kan hantera kontakten med personen i fråga 

• om det finns några risker förknippade med kontakten. 

Barnet kan också behöva hjälp med strategier för att hantera eventuella svå-

righeter som kan uppstå i kontakten (till exempel hur barnet kan avsluta ett 

                                                      
53 Se RÅ 1999 not 124. 
54 Åsikter framförda av representanter från socialtjänsten i sju olika kommuner i en workshop den 15 nov 2017. 
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jobbigt telefonsamtal eller vem det ska vända sig till om det behöver hjälp). 

[5, 65] 

Förmedla bedömningen 
Det är av central betydelse att socialtjänsten förmedlar bedömningen av hur 

umgänget ska utformas och vad bedömningen grundar sig på till både barn 

och vårdnadshavare. Vartefter barnets förståelse utvecklas eller ifall situat-

ionen förändras kan barnet behöva upprepad eller ny information. Enligt JO 

behöver man ta hänsyn till barnets ålder och mognad och ha en stor lyhördhet 

när man lämnar informationen. JO trycker på barnets rätt till information. Att 

barnet får den information som krävs för att kunna sätta sig in i frågan är en 

viktig förutsättning för att ge barnet en möjlighet att vara delaktig, komma 

till tals och kunna framföra sin åsikt.55 

Om bedömningen är att barnet inte bör ha någon kontakt med en förälder 

(eller annan närstående) på grund av att kontakten kan vara skadlig, så behö-

ver barnet få en förklaring som är anpassad både efter barnets ålder och efter 

förmåga att förstå [5]. 

När barnet inte kan träffa sina föräldrar 
Nämnden har en skyldighet att utforma vården på så sätt att den främjar både 

barnets samhörighet med anhöriga och andra närstående samt barnets kontakt 

med hemmiljön. Detta gäller även i de situationer då barnet inte kan ha um-

gänge.56 Om barnet av någon anledning inte har möjlighet träffa en förälder 

under en viss period behöver detta inte utesluta att barnet kan börja träffa för-

äldern igen lite längre fram.  

Bedömningen beror bland annat på  

• hur föräldern och barnet har utvecklats 

• om barnet kan hantera den känslomässiga anspänning som kontakt med en 

förälder kan innebära 

• om barnet kan känna sig tryggt och säkert vid umgängestillfällena. [12, 

43] 

Hjälpa barnet att minnas 
Om ett barn av någon anledning inte kan ha någon kontakt med sina föräldrar 

eller närstående så kan det vara bra att hjälpa barnet att skapa eller behålla en 

minnesbild av dem via lek eller samtal, till exempel med stöd av fotografier 

[17]. 

  

                                                      
55 Se JO:s beslut den 28 juni 2022, dnr 822-2022. 
56 Se JO 6178-2015. 
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Ge ensamkommande barn stöd att hålla kontakt 
 

 
 

Det kan vara betydande för ensamkommande barns hälsa och välbefinnande 

att ha kvar kontakten med eventuella kvarlevande föräldrar och släktingar – 

var de än befinner sig i världen. Transnationella relationer fungerar som ett 

viktigt nätverk under ett barns socialisation och etablering i Sverige. [67]  

Ensamkommande barn söker ofta kontakt med sina landsmän i Sverige den 

första tiden, bland annat för att känna trygghet, tillhörighet och samförstånd 

[68]. 

Socialtjänsten behöver underlätta och stödja kontakten med föräldrar, sys-

kon eller andra närstående, både i hemlandet och i Sverige, om kontakten kan 

ske på ett säkert sätt. Genom att socialtjänsten uppmuntrar barnet att ha kon-

takt med sina föräldrar (eller någon annan vuxen i förälderns ställe), exem-

pelvis via Skype, kan barnet få känslomässigt stöd från dem – även om det 

geografiska avståndet är stort. 

I en svensk nationell brukarundersökning berättar många ensamkommande 

barn i familjehem att de oroar sig för sina föräldrar och syskon. De berättar 

hur viktigt det är att få möjlighet att hålla kontakt trots att de befinner sig 

långt borta. En del kommentarer antyder att barnen själva får ta ett stort an-

svar för att upprätthålla kontakter, exempelvis genom att själva bekosta mo-

bilsamtal till hemlandet.57  

                                                      
57 Att lyssna på barn i familjehem. En nationell brukarundersökning om familjehemsplacerade barns upplevelser av 

vården. Socialstyrelsen 2021. 

 

Våra familjer har problem där nere och det är eländigt och krig där 

nere, så varje dag händer det något, så vi vet inte vad som händer och 

det är det som stör oss jättemycket (ensamkommande barn)[66]. 
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Skriftlig planering för umgänget 

 

Umgänge ska omnämnas i vårdplan och 

genomförandeplan  
Umgänget ska omnämnas i både vårdplanen och i genomförandeplanen.58 

Detta gäller vid såväl frivilliga placeringar som vid placeringar enligt LVU.59 

I vårdplanen beskrivs på vilket sätt umgänge ska ordnas mellan barnet och 

vissa närstående. Genomförandeplanen konkretiserar innehållet i vårdplanen 

genom att beskriva när och hur umgänget ska genomföras.60 Vårdplanen fo-

kuserar alltså på vad som behöver göras medan genomförandeplanen beskri-

ver hur det ska gå till. I genomförandeplanen ska det även framgå vilka åt-

gärder som har planerats för att barnet eller den unge vid behov ska få stöd 

vid umgänget med föräldrar, syskon och andra närstående.61 Planen för um-

gänget kan antingen i sin helhet skrivas in i genomförandeplanen eller bifo-

gas som bilaga till genomförandeplanen. Om flera syskon är placerade ska 

det upprättas en separat plan för varje barn.  

För barn – oavsett ålder – är det viktigt med både kontinuitet och framför-

hållning i umgänget med föräldrar och andra närstående [17]. En skriftlig 

planering skapar förutsägbarhet för barnet och kan tydliggöra ansvarsfördel-

ningen mellan familjehemmet och föräldrarna samt vad som förväntas av 

dem [14]. Föräldrar till barn i samhällsvård har i en intervjustudie framhållit 

vikten av en struktur för umgänget samt av en tydlig överenskommelse som 

de kan hålla sig till – samt att det är socialtjänstens ansvar att en sådan över-

enskommelse upprättas [69]. 

Skriftlig planering även när barnet är placerad hos 

anhöriga eller närstående 
För barn som har placeras hos anhöriga eller andra närstående kan umgänget 

med föräldrarna bli en naturlig del av barnets och familjehemmets liv. För-

äldrarna kan till exempel besöka barnet spontant eller vid högtidsdagar.  

                                                      
58 Se 5 kap. 1 a § SoF. 
59 Enligt 11 kap. 3 § SoL ska det upprättas en vårdplan och en genomförandeplan när barn och unga vårdas i familje-

hem. Kravet gäller dock inte när barnet är placerat i ett jourhem.  
60 Se 5 kap. 1 a § SoF.  
61 7 kap. 3 § SOSFS 2012:11 

I det här avsnittet kan du läsa om: 

• skriftlig planering för umgänget 

• när man bör göra planeringen 

• samarbetet kring planeringen 

• vad en skriftlig planering kan innehålla. 
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Socialtjänsten har dock precis som vid en placering i ett traditionellt famil-

jehem ansvaret för att umgänget fungerar på ett bra sätt för barnet, oavsett 

hur nätverkets mönster kring samvaro ser ut. Det är därför viktigt att social-

tjänsten skapar en förtroendefull relation till de involverade, för umgänget på 

tal, gör en skriftlig planering för umgänget och följer hur umgänget fungerar.  

Planering när barnet placeras 
Genomförandeplanen, där planering för umgänge ska ingå, bör upprättas i 

samband med att barnet eller den unge placeras.62 Om en placering genom-

förs med kort varsel kan det vara bra att boka in ett möte med vårdnadsha-

varna för att göra en planering för umgänget på kort sikt. 

Planering möjliggör samarbete 
Socialtjänsten ska verka för att barn och vårdnadshavare deltar i arbetet med 

att upprätta genomförandeplanen63 och därmed även i planeringen för um-

gänge. Planen bör även upprättas i nära samarbete med familjehemmet.64 

Sett till barnets perspektiv är det av stor betydelse att vårdnadshavare, fa-

miljehem och socialtjänst samarbetar kring vården. Ett lämpligt tillfälle för 

att skapa delaktighet och möjlighet till samarbete kan därför vara när man 

ska formulera praktiska detaljer kring umgänget.  

Om planen gäller ensamkommande barn behöver barnets föräldrar invol-

veras i de fall där det är möjligt. Men även den gode mannen eller den sär-

skilt förordnade vårdnadshavaren eftersom denna är ansvarig för barnet.65 

Om det ensamkommande barnet har några andra viktiga närstående i Sverige 

kan det vara bra att även göra dessa delaktiga i planeringen. 

Bjuda in till ett möte 
Om förutsättningarna finns kan socialtjänsten bjuda in barn, vårdnadshavare 

och familjehem till ett särskilt möte kring planeringen för umgänget. Um-

gänget kan också diskuteras vid ett placeringsmöte. Ett förslag på en struk-

tur för ett placeringsmöte finns i BBIC.  

Om en person inte kan komma till ett fysiskt möte så kan denne i stället 

bjudas in att delta på mötet virtuellt – via telefon, Skype eller annat digitalt 

hjälpmedel. Om barnet inte deltar i ett gemensamt möte behöver socialtjäns-

ten berätta för barnet vad som sagts vid ett annat tillfälle, om informationen 

är relevant för barnet.66 

För att inte hamna i diskussioner om utgångspunkterna för umgänget kan 

det vara bra att deltagarna får möjlighet att ta del av socialtjänstens bedöm-

ning redan före mötet.  

Det är angeläget att ta upp med föräldrar eller andra umgängespersoner 

samt familjehem hur de ska prata med barnet om umgänget och under um-

                                                      
62 Se allmänna råd (AR) till 7 kap. 2 § i SOSFS 2012:11. 
63 Se 7 kap. 2 § SOSFS 2012:11. 
64 Se AR till 7 kap. 2 § i SOSFS 2012:11. 
65 Jfr 2 § lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn samt 6 kap. 2 § FB. 
66 Se 11 kap. 10 § SoL och 36 § LVU. 
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gänget. Vid ett sådant samtal kan det vara bra att prata om möjliga konse-

kvenser för barnet, till exempel om någon lovar något som man sedan inte 

kan hålla, om en av dem pratar illa om någon annan av dem eller om man in-

volverar barnet i onödigt beslutsfattande. Det kan också vara bra att nämna 

att oplanerade ändringar i arrangemanget av umgänget kan påverka barnet 

som har behov av kontinuitet och stabilitet. [14] 

För att hitta samförstånd i diskussioner som kan bli laddade, till exempel 

när det gäller vart barnet ska vistas under olika helger och högtidsdagar, kan 

det vara bra att påminna om att det är barnets behov som är i fokus och som 

ska vara avgörande för planeringen.  

Exempel på områden att beröra i planeringen 
Socialtjänsten behöver anpassa planen för umgänge, dels efter den specifika 

situationen vid placeringen, dels efter de umgängespersoner som barnet ska 

träffa vid olika tidpunkter. Här nedan ges exempel på områden att beröra för 

att skapa en struktur vid planeringen av umgänget. Liknande frågor har bear-

betats med cirka 70 socialsekreterare i samband med att FoU tog fram det 

stöd för bedömning som presenteras på kunskapsguiden.se. Synpunkter på 

frågorna är inhämtade från FoU Södertörn.67 

 

                                                      
67 Socialstyrelsen dnr 3.8–2133/2017. 

 

Exempel på områden som planeringen för umgänge kan beröra: 

• Vilka personer som är berörda av planen – det vill säga barnet och 

den eller dem som barnet ska ha umgänge eller annan kontakt med 

(nedan kallad umgängesperson). 

• Syftet med umgänget. 

• Var umgänget vanligtvis ska genomföras. 

• Om och hur kontakt på annat sätt ska genomföras (till exempel via 

telefon, sms, sociala medier eller videosamtal). 

• Vad barn och umgängesperson ska göra vid umgängestillfällena. 

• Datum när umgänget eller kontakten ska genomföras, till exempel 

vissa helger eller dagar. 

• Tidpunkter för när barnet ska hämtas och lämnas, eller tidpunkter 

när umgängespersonen ska komma på besök. 

• Vem som vanligtvis ska lämna eller hämta barnet vid umgängestill-

fället och hur transporten ska gå till (samt eventuell särskild plane-

ring på skollov, födelsedagar och stora helger). 

• Om någon annan behöver närvara som stöd vid umgänget, syftet 

med stödpersonens uppdrag och hur stödpersonen ska förberedas. 

• Hur en situation ska hanteras om barnet blir sjukt inför eller under 

ett umgängestillfälle. 

(forts. nästa sida) 
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• Hur familjehemmet och umgängespersonen ska utväxla information 

inför umgängestillfället. 

• Om barnet ska delta i några fritidsaktiviteter under umgängestill-

fällena och hur det i så fall ska gå till. 

• Hur föräldern, umgängespersonen och familjehemmet ska meddela 

varandra om umgänget kan eller inte kan genomföras. 

• Ifall det behövs en tolk vid umgängestillfällena. 

• Hur umgänget ska genomföras, vad som ska ske och vem som tar 

vilka kontakter om något oförutsett inträffar (till exempel om en 

stödperson som ska närvara vid umgänget uteblir, eller om någon 

befarar att ett umgänge kan bli negativt eller farligt för barnet). 

• Hur planen för umgänge ska följas upp, vilka som ska vara med vid 

uppföljningsmötet och när det ska äga rum. 
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Beslut kring umgänge 

 
 

 

Vård i samverkan vid placering enligt 

SoL 
När ett barn är placerat enligt socialtjänstlagen genomförs vården i samver-

kan med barn och vårdnadshavare. Om alla är överens kring planen för um-

gänge så gäller den – utan att något formellt beslut behöver fattas. Social-

nämnden kan därmed inte besluta om utformning eller begränsning av 

umgänget utöver den vårdplan som man kommit överens om med vårdnads-

havare och i vissa fall med barnet (se nästa avsnitt). 

Barnets åsikter ska tillmätas betydelse utifrån ålder 

och mognad 
Socialtjänsten behöver ge barnet relevant information och lyssna in barnets 

åsikter om planeringen – både gällande placeringen och umgänget med för-

äldrarna och/eller andra närstående. I vilken utsträckning barnet ska ha infly-

tande, det vill säga hur stor betydelse barnets åsikt ska tillmätas, ska bedömas 

utifrån barnets ålder och mognad.68 Barnets ålder har därmed betydelse för 

vilken grad av inflytande barnet kan ha i formell mening.  

Ett barn som är över 15 år får självt föra talan i mål och ärenden enligt 

SoL.69 Socialtjänsten behöver då antingen utforma planeringen för umgänget 

ihop med barnet eller få barnets samtycke till vårdplanen.  

                                                      
68 Se 11 kap. 10 § första stycket SoL och 36 § första stycket LVU.  
69 Se 11 kap. 10 § andra stycket SoL. 

I det här avsnittet kan du läsa om regelverket kring: 

• umgänge vid placering enligt SoL och LVU 

• drogtest vid umgänge 

• umgängesbegränsning vid placering enligt LVU 

• beslut om att hemlighålla barnets vistelseort 

• vem som fattar beslut 

• överklagande av beslut 

• övervägande av beslut om umgängesbegränsning och hemlighål-

lande av vistelseort. 

 

 

Begreppet ”vårdnadshavare” används i detta avsnitt även för en föräl-

der som har umgängesrätt reglerad genom dom, beslut av domstol eller 

genom avtal. 
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Om ett barn över 15 år inte samtycker till vårdplanen och planeringen för 

umgänget så måste socialnämnden ändra planeringen enligt barnets önske-

mål, eftersom vård inte är möjlig utan barnets samtycke enligt SoL. Om bar-

net är yngre än 15 år ska socialtjänsten givetvis väga in det barnet säger, men 

det innebär inte automatiskt att umgänget kommer att utformas enligt barnets 

önskemål. 

Om barnet inte framför några egna åsikter, till exempel för att det inte vill 

eller för att det inte har ett tillräckligt utvecklat språk, så ska barnets inställ-

ning så långt som det är möjligt klarläggas på annat sätt.70  

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd finns bestämmelser med 

krav på dokumentation av barns åsikter. Där framgår bland annat att det av 

dokumentationen ska framgå vilken information som lämnas till barnet och 

vilka åsikter barnet har fört fram samt vilken hänsyn som tagits till barnets 

åsikter.71  

 

 

Om vårdnadshavarna inte godkänner planen 
Planeringen av umgänget, liksom alla andra omständigheter kring barnet, ska 

genomföras i nära samarbete med vårdnadshavarna.72 Eftersom vård enligt 

SoL inte är möjlig utan vårdnadshavarnas samtycke så behöver planen för 

umgänge ändras enligt deras önskemål ifall en av vårdnadshavarna – eller 

båda – inte godkänner planen. Nämnden har endast möjlighet att besluta om 

hur umgänget ska utövas vid vård enligt LVU. 

Vid flyttningsförbud får nämnden besluta hur 

umgänget ska utövas 
Nämnden kan i vissa fall besluta att förbjuda en vårdnadshavare att ta barnet 

från familjehemmet när placeringen har skett enligt SoL, vilket kallas flytt-

ningsförbud.73 Under den tid som ett flyttningsförbud gäller får socialnämn-

den om nödvändigt (med hänsyn till ändamålet med flyttningsförbudet) be-

sluta hur barnets umgänge med vårdnadshavaren ska utövas.74 

Vid placering enligt LVU ansvarar 

nämnden för umgänget 

När ett barn vårdas enligt LVU är det socialnämnden som ansvarar för att 

den unges behov av umgänge med sina föräldrar och vårdnadshavare så långt 

                                                      
70 Se 11 kap. 10 § andra stycket SoL. 
71 Se 4 kap. 15, 16 och 17 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i 

verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.  
72 Jämför 5 kap. 1 § 8 SoL. 
73 Se 24 § LVU. 
74 Se 31 § LVU. 

 

Mer om att bedöma barns mognad hittar du i Bedöma barns mognad 

för delaktighet [70]. 



 

46 BARN I FAMILJEHEM –UMGÄNGE MED FÖRÄLDRAR OCH ANDRA NÄRSTÅENDE 

SOCIALSTYRELSEN 

 

som möjligt tillgodoses.75 Omfattningen av umgänget mellan föräldrar och 

barn som vårdas enligt LVU ska alltid bestämmas med hänsyn till vad som är 

bäst för barnet – inte utifrån föräldrarnas behov av att träffa sitt barn.76 Om 

umgänget behöver begränsas måste socialnämnden fatta ett särskilt beslut.77 

Om alla är överens behöver inget beslut fattas 
Om både barn och vårdnadshavare samtycker till den föreslagna planen för 

umgänge behöver inget särskilt beslut om umgänget fattas. Det finns dock en 

skyldighet att dokumentera överenskommelser om umgänge.78 Det är också 

viktigt att man dokumenterar att parterna samtycker i barnets akt eftersom 

det är en betydelsefull uppgift för den fortsatta vården.  

Vid tveksamhet om vårdnadshavaren är överens med socialtjänsten i um-

gängesfrågan är det viktigt att i största möjliga utsträckning klargöra och do-

kumentera vårdnadshavarens inställning. Om det inte är möjligt att klargöra 

vårdnadshavarens inställning bör socialtjänsten utgå från att det inte finns en 

överenskommelse om hur umgänget ska utövas. I sådana fall ska nämnden 

fatta ett formellt beslut om umgängesbegränsning.79  

Om barnet inte samtycker till planen för umgänge 
Precis som vid en placering enligt SoL ska barnet, vid en placering enligt 

LVU, ges möjlighet att framföra sina åsikter. Åsikterna ska tillmätas bety-

delse i förhållande till barnets ålder och mognad.80 Vad gäller mognaden 

framhåller JO i ett beslut att nämnden i varje enskilt ärende behöver doku-

mentera en mognadsbedömning av barnet. Utan en mognadsbedömning har 

JO svårt att se att nämnden kan fatta beslut på tillräckligt underlag.81 

I samma beslut framhåller JO att det från ett rättssäkerhetsperspektiv är 

viktigt att nämnden har klart för sig vilken betydelse barnets åsikter och in-

ställning ska tillmätas. Barnets uppfattning i umgängesfrågan, egna förslag 

och inställning till olika åtgärder ska enligt JO:s uppfattning dokumenteras 

för att sedan läggas fram för beslutsfattaren.82  

Om barnet inte framför sina åsikter, ska hans eller hennes inställning så 

långt det är möjligt klarläggas på annat sätt.83 Barnets åsikter och hur nämn-

den tagit hänsyn till dessa ska dokumenteras.84 Enligt JO bör det vid doku-

mentationen av ett barnsamtal framgå vad som är barnets spontana berättelse, 

vad som är svar på frågor och vad som är tolkningar av vad barnet har för-

medlat. JO anser också att handläggaren som pratar med barnet bör försäkra 

sig om att denne har uppfattat det som barnet berättat korrekt och det bör 

                                                      
75 Se 14 § första stycket LVU. 
76 Jämför 1 § femte stycket LVU samt prop. 2002/03:53 s. 77 där det framgår att hänsynen till barnets bästa alltid ska 

ges företräde i en konflikt mellan barnets behov och andra intressen. 
77 Se 14 § andra stycket 1 LVU och JO diarienummer 3725-2016. 
78 Se 11 kap. 5 § SoL och JO dnr 3973-2004.  
79 Se JO 2019/20 s. 548.  
80 Se 36 § LVU. 
81 Se JO:s beslut den 28 juni 2022, dnr 822-2022. 
82 Se JO:s beslut den 28 juni 2022, dnr 822-2022. 
83 36 § LVU. 
84 Se 4 kap. 16 och 17 §§ SOSFS 2014:5.  
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också dokumenteras. Till exempel kan handläggaren anteckna att barnet har 

bekräftat att handläggaren inte har missförstått något.85 

Om ett barn som vårdas enligt LVU vill träffa sina föräldrar i mindre om-

fattning än vad som är planerat behöver socialtjänsten– utifrån situationen 

och vad barnet uttrycker – överväga om det finns skäl att ändra planen. Om 

det inte går att göra med vårdnadshavarnas samtycke kan det bli fråga om att 

fatta beslut om att begränsa umgänget. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) 

har i ett rättsfall uttalat att ett tolvårigt barns vilja, oberoende av orsakerna till 

barnets ställningstagande, ska tillmätas avgörande betydelse. I detta fall 

måste det anses vara det bästa för barnet att slippa umgänget med sin förälder 

så länge barnet behöver. HFD understryker socialnämndens skyldighet att re-

spektera barnets inställning, något som också framhålls i förarbeten till 

LVU.86 

Ifall barnet vill träffa sina föräldrar mer än vad socialtjänsten bedömt som 

lämpligt, behöver socialtjänsten ta ställning till vad som är till barnets bästa 

och om det finns skäl att ändra planen för umgänge. Om barnet i detta fall är 

över 15 år och socialtjänsten anser att det inte finns något skäl att ändra pla-

nen, behöver i stället socialnämnden fatta ett beslut om detta. Ett barn som 

fyllt 15 år har nämligen rätt att föra egen sin talan i ärenden enligt LVU och 

kan därmed överklaga beslutet om umgängesbegränsning.87 

Om en vårdnadshavare inte samtycker till planen för 

umgänge 
Om vårdnadshavaren inte samtycker till planen om umgänge eller vill utöka 

umgänget när vård enligt LVU pågår behöver socialtjänsten ta ställning till 

vårdnadshavarens önskemål. Om socialtjänsten anser att det inte är lämpligt 

att tillmötesgå vårdnadshavaren behöver socialnämnden fatta ett formellt be-

slut om att begränsa umgänget.88 

Socialnämnden måste skyndsamt behandla frågor som gäller reglering av 

umgänge. Enligt JO får det inte dröja någon längre tid för socialnämnden att 

ta ställning till att eventuellt reglera ett umgänge med ett barn som vårdas en-

ligt LVU.89  

Beslut om att uppmana förälder att 

lämna drogtest inför umgänge 

Socialnämnden har skyldighet att kontrollera om en 

förälder är eller har varit påverkad 
Sedan 1 juli 2022 finns en ny skyldighet för nämnden kopplat till umgänge 

när det gäller barn som vårdas enligt 2 § LVU. De nya reglerna innebär att 

                                                      
85 Se JO s beslut den 28 juni 2022, dnr 822-2022. 
86 Se Rå 2005 ref. 66 och prop. 2002/03:53 s. 105. 
87 Se 36 § andra stycket LVU. 
88 Se JO 2016/17 s. 564. 
89 Se JO 2004/05 s. 249. 
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socialnämnden inför umgänge, om det finns anledning till det, ska kontrol-

lera om en vårdnadshavare eller förälder90 är eller har varit påverkad av nar-

kotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, dopningsmedel eller 

vissa hälsofarliga varor. Socialnämnden får i sådana fall besluta att föräldern 

ska uppmanas att lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller hår-

prov.91 Det gäller både vid umgängen som socialnämnden har planerat i sam-

förstånd med föräldern och vid umgängen där socialnämnden sedan tidigare 

har beslutat om umgängesbegränsning.92 

Ett beslut om uppmaning att ta drogtest får fattas oavsett 

samtycke 
Ett beslut om att en förälder ska uppmanas att lämna prov får enligt förarbe-

tena fattas oavsett om föräldern samtycker till det eller inte.93 Det betyder att 

nämnden behöver fatta ett formellt beslut om drogtest även om föräldern vid 

det aktuella tillfället själv har föreslagit eller går med på att lämna drogtest 

för att få träffa sitt barn. Enligt förarbetena är det av rättssäkerhetsskäl viktigt 

att reglera när socialnämnden får besluta om drogtester, oavsett om det finns 

samtycke eller inte från föräldern. Lagstiftaren anser att det kan ifrågasättas 

hur frivillig en överenskommelse om att föräldrar ska lämna drogtest verkli-

gen är.94 

Beslutet är inte tvingande för föräldern 
Socialnämndens beslut om drogtest innebär inte ett åliggande för föräldern. 

Socialnämnden kan alltså inte tvinga denne att genomföra testet.95  

Det är viktigt att socialnämnden på ett tydligt sätt informerar föräldern om 

syftet med drogtestet och om avsikten är att visa påverkan i nutid (vid prov-

tagningstillfället) eller även tidigare bruk. Tydlighet i kommunikationen un-

derlättar för föräldern att förstå varför socialnämnden känner oro för barnet 

och ökar möjligheterna för samarbete dem emellan, vilket gagnar vården av 

barnet.96 

Det måste finnas tillräckliga skäl för beslut om 

drogtest 
Socialnämnden ska bara kontrollera om en förälder är påverkad om det finns 

anledning till det.97 Det innebär att det måste finnas tillräckliga skäl för att få 

besluta om att uppmana föräldern till provtagning.98 Socialnämnden behöver 

därför i varje enskilt fall göra en bedömning av om det finns anledning till att 

fatta beslut om drogtest.99 

                                                      
90 Med föräldrar avses fortsättningsvis i avsnittet både vårdnadshavare och föräldrar som har umgängesrätt reglerad 

genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal och föräldrar som barnet har rätt till umgänge med men där um-

gängesrätten inte är reglerad, se prop. 2021/22:178 s 115. 
91 Se 32 a § LVU.  
92 Se prop. 2021/22:178 s 115. 
93 Se prop. 2021/22:178 s. 88 och 115.  
94 Se prop. 2021/22:178 s. 73.  
95 Se prop. 2021/22:178 s. 81.  
96 Se prop. 2021/22:178 s. 85.  
97 Se 32 a § LVU.  
98 Se prop. 2021/22:178 s. 80.  
99 Se prop. 2021/22:178 s. 80.  
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Ett skäl till beslut om drogtest kan vara att barnet får vård enligt LVU på 

grund av omsorgsbrister kopplade till föräldrars missbruk. Men även om 

grunden för vård enligt LVU är andra omsorgsbrister än missbruk kan det 

finnas skäl till kontroll, till exempel om det under den tid då barnet vårdas 

framkommer en grundad misstanke om att föräldern har ett missbruk. Sub-

jektiva antaganden är dock inte en tillräcklig grund.100 

Andra anledningar till beslut om drogtest kan vara att föräldern tidigare 

lämnat positiva prov, har vägrat att lämna prov eller om det på annat sätt 

finns en misstanke om att föräldern har varit påverkad av droger. Om en för-

älder däremot har lämnat flera negativa prov, kan det vara en anledning att 

inte besluta om provtagning. Likaså om socialnämnden bedömer att det har 

gått lång tid sedan föräldern hade problem med missbruk.101  

Om en förälder själv föreslår ett drogtest för att få träffa sitt barn behöver 

nämnden ändå överväga om det finns tillräckliga skäl för ett beslut om att 

uppmana föräldern att lämna drogtest.102  

Nämnden måste göra en proportionalitets- och 

behovsbedömning  
Innan socialnämnden fattar beslut om att uppmana till att lämna drogtest bör 

nämnden först överväga om det finns något annat lämpligt sätt att kontrollera 

påverkan på, än att använda drogtester.103 Nämnden behöver också göra en 

bedömning om åtgärden är försvarlig med hänsyn till dess syfte och övriga 

omständigheter.104 Det betyder att nämnden ska göra en proportionalitets- 

och behovsbedömning.105 Enligt förarbetena bör nämnden bara fatta beslut 

om provtagning inför umgänge om nämnden bedömer att det är nödvändigt 

med ett resultat från ett sådant prov för att säkerställa tryggheten och säker-

heten för barnet vid umgänge. Nämnden behöver i varje enskilt fall bedöma 

• i vilken omfattning kontroll behöver göras av om en förälder är eller har 

varit påverkad av narkotika, alkohol, andra berusningsmedel, dopningsme-

del eller vissa hälsofarliga varor  

• behovet av en provtagning och 

• vilken provtagningsmetod som är ändamålsenlig.106 

Nämnden måste väga syftet med kontrollen mot det intrång i den personliga 

integriteten som kontrollen innebär för vårdnadshavaren eller föräldern. Det-

samma gäller vid valet av provtagningsmetod och omfattningen av kontrol-

len. Detta innebär till exempel att nämnden bara får fatta ett beslut om prov-

tagning om inte annat motiveras av medicinska eller liknande skäl.107 Det kan 

till exempel förekomma situationer där en förälder, efter recept från läkare, 

tar medicin som innehåller något sådant medel eller substans som omfattas 

                                                      
100 Se prop. 2021/22:178 s. 114. 
101 Se prop. 2021/22:178 s. 80.  
102 Jfr 32 a § LVU.  
103 Se prop. 2021/22:178 s. 115. 
104 Se 32 c § första stycket LVU.  
105 Se prop. 2021/22:178 s. 117.  
106 Se prop. 2021/22:178 s. 117. 
107 Se prop. 2021/22:178 s. 117. 
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av bestämmelsen.108 Detta kan nämnden behöva väga in inför ett beslut om 

provtagning eller vid val av provtagningsmetod. Det kan också finnas andra 

skäl som talar mot ett beslut om provtagning.109 Enligt förarbetena bör nämn-

den inte heller använda provtagning om man kan säkerställa barnets trygghet 

och säkerhet med mindre ingripande åtgärder.110  

Behovs- och proportionalitetsbedömningen kan också komma att påverka 

hur många umgängestillfällen ett beslut om drogtest bör omfatta.111 

Resultatet blir en del av underlaget vid 

bedömningen 
Resultatet av provtagningen blir en del i socialnämndens underlag inför be-

dömningen av hur umgänget bör utformas. Resultatet dokumenteras därför i 

barnets akt. Vad resultatet av provtagningen ska leda till och vilka konse-

kvenser det ska få för umgänget måste nämnden avgöra utifrån omständig-

heterna i varje enskilt fall.112 

Det är mycket viktigt att socialnämnden gör en helhetsbedömning av bar-

nets situation. I vissa fall kan ett positivt resultat medföra att ett planerat um-

gänge behöver ställas in helt medan det i andra fall kan medföra att social-

nämnden behöver besluta om att en stödperson ska närvara vid umgänget. 

Det är ytterst viktigt att barnet tillförsäkras trygghet och säkerhet vid um-

gänget. Samtidigt är det viktigt att socialnämnden arbetar för att barnets um-

gänge med föräldrarna upprätthålls. Det är också viktigt att socialnämnden 

ger föräldrarna det stöd och den hjälp som de behöver för att komma tillrätta 

med sin situation.113 

Vägran att lämna drogtest kan påverka beslut om 

umgänge 
Om föräldern inte medverkar till provtagning får förhållandet tillmätas den 

betydelse för socialnämndens umgängesbeslut som omständigheterna moti-

verar.114 Det är viktigt att socialnämnden gör en helhetsbedömning i varje en-

skilt fall om en förälder till exempel har godtagbara skäl för en vägran. Vad 

som kan vara godtagbara skäl beror på omständigheterna. Att ta receptbelagd 

medicin behöver inte alltid innebära att en förälder har ett godtagbart skäl att 

vägra.115  

Vägrar föräldrarna att medverka vid provtagning kan det enligt förarbetena 

finnas särskild anledning för socialnämnden att fortsatt arbeta för att moti-

vera dem till att ta emot stöd och hjälp.116  

                                                      
108 Vilka substanser som omfattas framgår av 32 a § LVU. 
109 Prop. 2021/22:178 s. 117. 
110 Prop. 2021/22:178 s. 117. 
111 Se prop. 2021/22:178 s. 82.  
112 Se prop. 2021/22:178 s. 86 och 115. 
113 Se prop. 2021/22:178 s. 86 och 117. 
114 Se 32 c § tredje stycket LVU. 
115 Se prop. 2021/22:178 s 87. 
116 Prop. 2021/22:178 s 117. 
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Beslut om umgängesbegränsning 
När ett barn vårdas enligt LVU finns det särskilda bestämmelser om begräns-

ningar av umgänget till skillnad mot vid vård med stöd av SoL.  

Om det är nödvändigt, med hänsyn till ändamålet med vården, får social-

nämnden besluta hur barnets umgänge med vårdnadshavare ska utövas.117 

Detta innebär att socialnämnden kan fatta beslut om att begränsa umgänget 

ifall det inte går att komma överens om planen för umgänge med vårdnads-

havaren och/eller med barnet (om det är över 15 år).  

Enligt förarbeten till LVU bör dock bestämmelserna om begränsningar i 

umgängesrätten tillämpas restriktivt.118 Ett beslut om begränsning får med 

andra ord inte fattas slentrianmässigt eller av bekvämlighetsskäl. Dessutom 

bör en begränsning inte gälla längre än nödvändigt.119  

Om nämnden inte har meddelat ett beslut om umgängesbegränsning så 

finns det inga lagliga begränsningar för en vårdnadshavare att umgås med sitt 

barn efter önskemål, även när barnet är placerat enligt LVU. Att en plan för 

umgänge har upprättats innebär alltså inte att vårdnadshavares rätt att umgås 

med sitt barn har begränsats rättsligt.120  

Det är inte möjligt att enbart fatta ett beslut om umgängesbegränsning utan 

att ange hur begränsningen ska se ut. Det måste framgå av beslutet på vilket 

sätt umgänget har begränsats och om beslutet ska gälla tillsvidare eller om 

det är tidsbegränsat. Även skälen för beslutet ska framgå samt hur det över-

klagas.121 

När det kan vara motiverat att begränsa umgänget 
Beslutet om umgängesbegränsning ska alltid fattas med utgångspunkt från 

barnets bästa.122 Det är barnets behov som ska styra på vilket sätt umgänget 

behöver begränsas. Socialnämnden måste därför i varje enskilt beslut föra ett 

resonemang om vad som är bäst för det enskilda barn som beslutet rör.123
  

I olika förarbeten finns resonemang om när det kan vara befogat att be-

gränsa umgänget. Det krävs starka skäl för beslut om inskränkningar i um-

gänget mellan barn och vårdnadshavare, till exempel att det ska finnas risk 

för att barnet utsätts för våld, övergrepp eller någon annan fara. Andra skäl 

att begränsa umgänget kan vara: 

                                                      
117 Se 14 § LVU. Socialnämndens rätt gäller även för föräldrar som har umgängesrätt reglerad genom dom, beslut av 

domstol eller genom avtal. 
118 Se prop. 1979/80:1 om socialtjänsten specialmotiveringen s. 601–602. 
119 Se prop. 1989/90:28 s. 74. 
120 Se JO 2010/11 s. 392. 
121 Se JO dnr 2000-2019. 
122 Se 1 § femte stycket LVU.  
123 Se JO s beslut den 28 juni 2022, dnr 822-2022. 

 

Mer om att fatta beslut kring drogtest hittar du under rubriken Vem kan 

fatta beslut om drogtest och begränsningar? och Hur man skriver un-

derlag och beslut om drogtest och begränsningar. 
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• När det finns risk för att föräldrarna griper in i vården på ett sätt som inte 

är bra för barnet.124 

• När föräldrarnas förhållanden, exempelvis vid långtgående missbruk eller 

psykisk sjukdom, innebär att de inte alls bör träffa barnet eller den unge.125 

• När det finns risk för att föräldrarna avviker med barnet.126  

Andra exempel där det enligt kammarrättspraxis anses motiverat att begränsa 

umgänget:  

• När barnet visar rädsla för föräldern.127 

• När föräldern kräver så mycket umgänge att vården blir verkningslös.128  

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) framhåller i en dom att lagstiftningens 

utgångspunkt är att det är viktigt för barn som är omhändertagna för vård att 

de kan umgås med sina föräldrar. Ett beslut om inskränkningar i umgänget 

ska, enligt HFD, vara nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vården och 

vara till barnets bästa. Även vid uppväxtplaceringar har barn ett behov av 

umgänge med sina föräldrar. Däremot kan den omständigheten att det inte är 

en målsättning att barnet så småningom ska kunna återförenas med föräld-

rarna, påverka umgängets intensitet och form. Av betydelse för utformningen 

av umgänget i dessa fall är att uppväxtplaceringar främst kommer i fråga när 

föräldrarna har problem av allvarligt slag som påverkar umgänget med bar-

nen. Barnets behov av att på lång sikt ha en levande och kontinuerlig kontakt 

med föräldrarna måste då vägas mot att umgänget på kort sikt kan skada än-

damålet med vården. Avvägningen kan innebära att en begränsning av um-

gänget bedöms vara till barnets bästa.129  

Olika umgänges- och kontaktbegränsningar 
Bestämmelsen om umgängesbegränsning ger socialnämnden möjlighet att 

besluta hur umgänget ska utformas och om det eventuellt ska begränsas. Ett 

beslut om begränsning kan innebära att vårdnadshavaren inte får träffa barnet 

alls.130 Ett annat beslut kan till exempel innebära att vårdnadshavaren får be-

söka barnet vid vissa tillfällen, eller att en särskilt utsedd stödperson ska när-

vara vid umgängestillfället.  

JO har uttalat att ett beslut om umgängesbegränsning endast ska reglera 

hur barnets umgänge med vårdnadshavare ska begränsas.131 I beslutet kan so-

cialnämnden alltså inte ange andra saker än det, exempelvis hur kontakten 

mellan familjehemmet och föräldern ska se ut eller hur föräldern ska få in-

formation om barnets utveckling.132 JO anser inte heller att förhållningsregler 

                                                      
124 Se prop. 1979/80:1 specialmotiveringen s. 601–602, samt prop. 1989/90:28 avsnitt 4.4.3. 
125 Se prop. 1979/80:1 specialmotiveringen s. 601–602, samt prop. 1989/90:28 avsnitt 4.4.3. 
126 Jämför HFD 2017 ref 40. 
127 Jämför Kammarrätten i Jönköpings dom den 12 januari 2018 i mål nr 2797-17 och Kammarrätten i Göteborgs dom 

den 23 maj 2017 i mål nr. 1536-17. 
128 Jämför Kammarrätten i Sundsvalls dom den 7 april 2017 i mål nr 636-17 och Kammarrätten i Göteborgs dom den 

10 december 2015 i mål nr. 5705-15. 
129 Se HFD 2017 ref. 40. 
130 Jämför RÅ 1990 ref 97. 
131 Gäller även föräldrar som har umgängesrätt reglerad genom dom, beslut av domstol eller genom avtal, se 14 § 

LVU.  
132 Se JO:s beslut den 19 februari 2021, dnr. 6844-2019. 



 

BARN I FAMILJEHEM –UMGÄNGE MED FÖRÄLDRAR OCH ANDRA NÄRSTÅENDE 

SOCIALSTYRELSEN 

53 

 

vid umgänget som socialnämnden och vårdnadshavaren eller föräldern kom-

mit överens om, eller som nämnden anser ska finnas, ska tas upp som en del 

av ett beslut om umgängesbegränsning. Det kan exempelvis handla om att 

föräldern inte ska prata illa om familjehemmet. Sådana förhållningsregler är 

enligt JO inte begränsningar som kan beslutas om med stöd av 14 § LVU.133 

Begränsning av telefonkontakt 
Socialnämnden kan även besluta om att begränsa vårdnadshavarens möjlig-

het att ha telefonkontakt med barnet eller skriva brev till barnet134 – det är 

dock viktigt att vara försiktig med en sådan begränsning. Om begränsningen 

av telefon- och brevkontakt är mer ingripande än nödvändigt så kan det en-

ligt praxis från Europadomstolen135 strida mot Europakonventionens artikel 8 

om skydd för familjeliv.  

I praktiken kan det dessutom vara svårt att hindra äldre barn från att ha 

kontakt med en förälder via telefon, eftersom barnet troligtvis själv äger en 

sådan. En annan svår fråga är om det ens är möjligt att i praktiken hindra en 

förälder från att söka kontakt med sitt barn genom exempelvis sociala me-

dier, även om det rent formellt är möjligt att besluta om en sådan begräns-

ning. 

Fullständig umgängesbegränsning enligt Europadomstolen 
Europadomstolen har prövat om ett beslut som innebär att en förälder inte får 

ha någon kontakt alls med sitt barn innebär en kränkning av rätten till skydd 

för privat- och familjeliv.136 En sådan fullständig begränsning av kontakt 

med barnen bör enligt Europadomstolen endast tillämpas vid exceptionella 

omständigheter och kan då enbart rättfärdigas av tvingande krav avseende 

barnets bästa. 

I det aktuella fallet fanns flera olika skäl för umgängesbegränsningen. 

Föräldrarna ville inte samarbeta med myndigheterna och hade svårt att förstå 

barnens särskilda behov. Alla barnen var i behov av särskilt stöd och stabili-

tet för sin utveckling. Vid umgänge skulle det finnas en reell risk för att för-

äldrarna skulle gripa in i vården och att barnens vistelseort skulle röjas.  

Risken för att barnens hälsa och utveckling skulle skadas vägdes i detta 

fall mot risken att familjebanden skulle gå förlorade. Europadomstolen be-

dömde att socialnämnden gjort en korrekt intresseavvägning i det aktuella 

fallet. Socialnämnden hade låtit föräldrarnas intresse av kontakt med barnen 

stå tillbaka, eftersom det fanns risk för att barnens hälsa och utveckling 

skulle skadas. Europadomstolen bedömde att umgängesbegränsningen var 

nödvändig med beaktande av barnens bästa i just det här fallet. Det var därför 

inte fråga om något brott mot Europakonventionen.137 

Krav att prata svenska vid umgänge – en begränsning 
Krav på att vårdnadshavaren vid utövande av umgängesrätt enbart talar 

svenska med barnet har enligt JO ansetts vara en begränsning av umgänge 

                                                      
133 Se JO:s beslut den 28 juni 2022, dnr 822-2022. 
134 Se RÅ 1993 ref. 72. 
135 Se Europadomstolens dom den 25 februari 1992, Serie A no. 226. 
136 Rätten till skydd för privatliv och familjeliv anges i artikel 8 i Europakonventionen. 
137 Se Europadomstolen 8610/11. 
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och då ska ett beslut fattas enligt 14 § LVU. JO har också understrukit vikten 

av att anlita tolk i dessa situationer.138 

JO har i ett annat beslut uttalat sig om socialnämndens möjlighet att ställa 

krav på att enbart svenska ska talas vid kontakt mellan syskon. Enligt JO bör 

detta endast komma ifråga i situationer där det inte finns någon annan möj-

lighet att tillgodogöra sig vad som sägs och när alternativet är att inget um-

gänge alls kan komma till stånd, vilket skulle kunna vara till men för barnet. 

Det naturliga är att låta en kontaktperson som behärskar det aktuella språket 

medverka vid umgänget, eller att anlita en tolk som kan översätta det som 

sägs för den person som övervakar umgänget.139 

Vid begränsning mot andra än vårdnadshavare kan 

nämnden bestämma 
När barnet vårdas enligt LVU kan i vissa fall umgänget behöva begränsas 

mot andra personer än barnets vårdnadshavare. Det kan exempelvis vara mot: 

• en förälder som inte är vårdnadshavare eller har fastställd umgängesrätt 

• andra släktingar eller personer som vill ha kontakt med barnet. 

I dessa fall kan socialnämnden använda sig av rätten att bestämma om bar-

nets personliga förhållanden i den utsträckning det behövs för att genomföra 

vården.140 Denna allmänna befogenhet att besluta om barnets förhållanden 

under vårdtiden innebär att socialnämnden i princip bestämmer om alla be-

sök hos den unge under vårdtiden141 eller att en stödperson ska vara närva-

rande vid ett umgänge. Rätten att bestämma gör det också möjligt för social-

nämnden att besluta om att barnet kan ha umgänge med någon annan än 

föräldern – även om vårdnadshavaren motsätter sig det. 

Det är viktigt att socialnämnden noga överväger vilka möjligheter till um-

gänge som finns innan man begränsar barnets umgänge med närstående.142 

JO understryker att ett beslut att inskränka kontakt bara kan vara godtagbart 

om det behövs för att genomföra vården.143 Vad gäller överklagande har 

Kammarrätten i Göteborg dragit slutsatsen att det går att överklaga beslut om 

umgängesbegränsningar enligt 11 § LVU. I motiveringen anger kammarrät-

ten att förbudet mot att överklaga beslut enligt 11 § LVU strider mot de rät-

tigheter som garanteras av Europakonventionen.144 

Hur umgänget med närstående ska ordnas ska beskrivas i vårdplanen och 

genomförandeplanen.145  

                                                      
138 Se JO:s beslut den 24 november 1995, dnr 4105-1994. 
139 Se JO2011/12 s. 448. 
140 Se 11 § fjärde stycket LVU. 
141 Se bland annat JO 1995/96 s. 291 och prop. 2002/03:53 s. 86 f. 
142 Se JO:2011/12 s. 448. 
143 Se JO 2014/15 s. 422. 
144 Se Kammarrätten i Göteborgs dom den 4 november 2021 i mål nr 3616-21 
145 Se 5 kap. 1 a § SoF. 
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Beslut om att inte röja barnets vistelseort 
Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vården får socialnämn-

den besluta att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller vård-

nadshavare.146 Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt. Det bör endast i un-

dantagsfall förekomma att socialnämnden håller den unges vistelseort hemlig 

för föräldrarna. Ett beslut att den unges vistelseort inte ska röjas får således 

aldrig fattas slentrianmässigt eller av bekvämlighetsskäl. Ett beslut om att 

inte röja vistelseorten är så ingripande att det inte bör gälla längre än nödvän-

digt.147 

Sekretess gäller för ett beslut om hemlighållande av vistelseort i förhål-

lande till barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare om det är nödvändigt 

med hänsyn till ändamålet med omhändertagandet eller vården.148 

När det kan vara motiverat att hemlighålla 

vistelseorten 
Av praxis från kammarrätterna framgår att det kan finnas anledning att hem-

lighålla barnets vistelseort om det finns skäl att anta att föräldrarna kommer 

att avvika med barnet149 eller att barnet kommer att utsättas för misshandel, 

skada eller annan fara.150 

HFD151 har i en dom konstaterat att ett beslut om att hemlighålla ett barns 

vistelseort måste vara motiverat av starka skäl. Det måste ställas höga krav 

på den utredning som ska ligga till grund för att hålla vistelseorten hemlig. 

Det räcker därmed inte att någon misstänker att föräldern inte kommer att re-

spektera beslutet om umgängesbegränsning för att vistelseorten ska hållas 

hemlig. Misstanken måste grunda sig i konkreta förhållanden och det ska fin-

nas en påtaglig risk för att umgängesbegränsningen inte kommer att respekte-

ras. 

HFD har angett några situationer där det kan finnas skäl att hemlighålla 

vistelseorten: 

• Om en förälder tidigare har trotsat ett beslut om umgängesbegränsning 

kan det tala för att det finns en risk för att det upprepas. 

• Även om en förälder inte tidigare har trotsat ett beslut eller gripit in i vår-

den kan det ändå finnas skäl att hålla vistelseorten hemlig om det finns ett 

väl underbyggt antagande om att så kommer att ske. 

• Det kan också vara så att barnets vetskap om att föräldrarna känner till vis-

telseorten kan antas påverka barnet eller genomförandet av vården nega-

tivt. Skälet till barnets otrygghet kan till exempel bero på att barnet tidi-

gare blivit utsatt för övergrepp av sina föräldrar. I en sådan situation kan 

                                                      
146 14 § första stycket 2 LVU. 
147 Se prop. 1989/90:28 s. 74. 
148 Se 26 kap. 1 och 2 §§ OSL.  
149 Jämför Kammarrätten i Jönköpings dom den 30 maj 2017 i mål nr 601-17, 879-17 samt 1258-17 där risk för att 

pappan skulle föra barnet ut ur landet bedömdes utgöra skäl för hemlighållande av vistelseort. Jämför även Kam-

marrätten i Göteborgs uttalanden i dom den 13 mars 2013 i mål nr 5159-12. 
150 Jämför Kammarrätten i Sundsvalls dom den 21 juli 2015 i mål nr 754-15 och 755-15 samt Socialstyrelsens numera 

upphävda allmänna råd om tillämpningen av LVU (SOSFS 1997:15) s. 76. 
151 Se HFD 2017 ref 39. 
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ett beslut om hemlighållande vara motiverat även om det inte finns någon 

påtaglig risk för att umgängesbegränsningen inte respekteras. 

Hur man skriver underlag och beslut om 

drogtest och begränsningar 

Separat beslut om drogtest 
Beslut om att föräldern ska uppmanas att lämna drogtest kan fattas för sig el-

ler i samband med att socialnämnden fattar beslut om umgängesbegräns-

ning.152 Nämnden behöver alltså inte fatta beslut om umgängesbegränsning 

för att nämnden ska kunna fatta ett beslut om drogtest. Om nämnden redan 

har fattat eller avser att fatta beslut om umgängesbegränsning behöver nämn-

den ändå fatta ett separat beslut om drogtest. 

Socialnämnden ska i beslutet särskilt ange vad för slags prov som föräl-

dern ska uppmanas att lämna och syftet med åtgärden.153 Nämnden kan be-

sluta att uppmaningen om drogtest ska gälla ett eller flera umgängestill-

fällen.154  

Välja provtagningsmetod utifrån omständigheterna 
Socialnämnden får bedöma och besluta vilken provtagningsmetod som bör 

användas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet: blod-, urin-, utand-

nings-, saliv-, svett- eller hårprov.155 Provtagningen kan avse såväl kontroll 

av om föräldern är påverkad vid provtagningstillfället som kontroll av tidi-

gare bruk av någon av de substanser som räknas upp i 32 a § LVU.156 

Frågor om vilken aktör som ska genomföra testerna och vem som ska stå 

för kostnaderna får kommunen bestämma själv.157 Kommunen och regionen 

kan exempelvis hantera frågor om drogtester inom ramen för den överens-

kommelse som de ska ingå enligt 5 kap. 1 d § SoL om samarbete i fråga om 

barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 

Innehåll i beslut om begränsningar 
För att socialnämnden ska kunna fatta beslut om hur umgänge ska utövas el-

ler beslut om hemlighållande av vistelseort behöver det finnas ett underlag 

som grundar sig på aktuella förhållanden (ifall beslutet rör syskon behöver 

det finnas ett beslutsunderlag för varje barn). Det behöver därmed göras en 

utredning. Om en barnavårdsutredning redan är inledd kan underlag till um-

gängesbegränsning inhämtas inom ramen för den. I annat fall behöver en ny 

utredning inledas.158 I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 

2014:5, finns bestämmelser om vad ett beslutsunderlag ska innehålla.159Det 

                                                      
152 Se prop. 2021/22:178 s. 88 
153 Se 32 c § andra stycket LVU. 
154 Se prop. 2021/22:178 s. 115. 
155 Se 32 a § LVU och prop. 2021/22:178 s. 115. 
156 Se prop. 2021/22:178 s. 115. Enligt 32 a § gäller det narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, så-

dant medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådan vara som omfattas av 

lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. 
157 Se prop. 2021/22:178 s. 87. 
158 Utredningen genomförs med stöd av 11 kap. 1§ SoL. 
159 Se 5 kap. 9 och 10 §§ SOSFS 2014:5. 
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är av flera anledningar angeläget att underlaget till ett beslut är allsidigt be-

lyst.160 Om beslutet överklagas har domstolen inte alltid tillräcklig bak-

grundsinformation om ärendet, även om ärendet varit föremål för en pröv-

ning hos domstolen tidigare. Den klagande har inte rätt till ett offentligt 

biträde i mål i förvaltningsdomstol som rör umgängesbegränsning eller att 

inte röja barnets vistelseort. 

Ett allsidigt underlag med en konkret bedömning 
JO framhåller i ett beslut att det är viktigt att nämndens beslut om umgänges-

begränsning grundas på en tillförlitlig utredning som genomförs enligt 11 

kap. 1 § SoL. Socialnämnden behöver ett allsidigt underlag för att kunna be-

döma hur umgänget ska utformas för att vara till barnets bästa. Uppgifter kan 

behöva inhämtas från till exempel barnet, vårdnadshavarna och familjehem-

met. Utredningen behöver dock anpassas efter och inte göras mer omfattande 

än vad omständigheterna i det enskilda fallet kräver.161 

Nämnden behöver enligt JO redovisa en konkret bedömning och vara tyd-

lig med vilka överväganden som har lett fram till att beslutet fattas och varför 

det inte varit möjligt att fatta ett annat beslut. Det är viktigt för att både vård-

nadshavare och barnet självt ska förstå hur nämnden resonerar och vilka om-

ständigheter som har varit avgörande för nämnden beslut. Det underlättar 

även för vårdnadshavare om de vill överklaga ett beslut och för en överin-

stans som ska pröva beslutet vid överklagande. Nämnden behöver därför do-

kumentera den analys som ligger till grund för bedömningen av barnets 

bästa. Analysen ska enligt JO alltid finnas med som en del av beslutsunderla-

get och beslutet. Ett beslut om umgängesbegränsning ska enligt JO kunna stå 

för sig självt, och det ska vara möjligt att läsa det utan att ta del av andra 

handlingar som rör barnet.162 

 

 

Vem kan fatta beslut om drogtest och 

begränsningar? 

Socialnämnd eller utskott fattar beslut om drogtest  
Beslut om att uppmana vårdnadshavare eller förälder att lämna drogtest inför 

umgänge är ett sådant ärende som endast beslutas av socialnämnd eller dele-

geras till ett utskott. Beslutet kan alltså inte delegeras till anställda eller en-

skilda förtroendevalda.163 Enligt förarbetena kan inte ordförande i nämnden 

                                                      
160 Uttrycktes i en hearing som Socialstyrelsen hade med förvaltnings- och kammarrätterna 12 september 2017. 
161 Se JO :s beslut den 28 juni 2022, dnr 822-2022. 
162 Se JO :s beslut den 28 juni 2022, dnr 822-2022. 
163 Se 10 kap. 4 § SoL.  

 

I bilaga 2 hittar du förslag på rubriker som kan användas i beslutsun-

derlag. 
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fatta beslut om att uppmana vårdnadshavare eller förälder att lämna drogtest 

eftersom det inte finns behov av skyndsamhet i sådana ärenden.164 

Socialnämnden fattar beslut om begränsningar 
Socialnämnden fattar beslut om umgängesbegränsning eller att den unges 

vistelseort inte ska röjas.165 Sådana beslut är inte möjliga att delegera till ett 

utskott.166 I brådskande fall kan dock ordförande i nämnden fatta beslut om 

umgängesbegränsning.167 I sådana fall ska det enligt JO anges i beslutet var-

för det är så brådskande att ordförande måste fatta beslut.168 Beslutet ska an-

mälas till nämnden vid nästkommande nämndsammanträde.169 

Det är alltså socialnämnden som fattar beslut om umgängesbegränsningar, 

men det ligger i sakens natur att det är svårt för nämnden att ange exakta da-

gar när umgänge ska ske. Det ankommer därför på förvaltningen att i samråd 

med föräldern hitta formerna för umgänget.170 

I ett ärende om övervägande av umgängesbegränsning kan beslut endast 

fattas av socialnämnd eller delegeras till ett utskott. Beslutet kan alltså inte 

delegeras till anställda eller enskilda förtroendevalda.171 

 När det gäller upphävande av beslut om umgängesbegränsning så är det 

enligt JO upp till respektive socialnämnd att bedöma om delegation är möjlig 

i de situationerna.172 

Dokumentera beslutet 
Socialnämndens beslut om uppmaning att lämna drogtest, begränsning av 

umgänget eller hemlighållande av vistelseort ska föras in i barnets akt.173 

Nämnden ska även dokumentera till vem man har skickat beslutet.174 I BBIC 

finns ett dokumentationsstöd för beslut.175  

Underrättelse om beslut 

Underrätta vårdnadshavare och barn över 15 år 
Vårdnadshavare som berörs av beslutet ska underrättas om det och ska dessu-

tom få information om hur de kan överklaga beslutet.176 Om vårdnadshava-

ren har ett ombud ska nämnden även underrätta denne om beslutet.177  

Om nämnden har fattat beslut om att hemlighålla barnets vistelseort är det 

viktigt att uppgifter som kan avslöja var barnet befinner sig inte tas med i den 

                                                      
164 Se prop. 2021/22:178 s 89. 
165 Se 14 § andra stycket LVU. 
166 Se 10 kap. 4 § första stycket SoL och 6 kap. 38 § kommunallagen (2017:725), KL. 
167 Se 6 kap. 39 § KL och JO:s beslut den 28 juni 2022, dnr 822-2022. 
168 se JO :s beslut den 28 juni 2022, dnr 822-2022. 
169 Se 6 kap. 40 § andra stycket KL. 
170 Se JO dnr 4066-1995 och 4482-1995.  
171 Se 10 kap. 4 § SoL.  
172 Se JO:s beslut den 28 juni 2022, dnr 822-2022. 
173 Se 11 kap. 5 § första stycket SoL. 
174 Se 5 kap. 16 § SOSFS 2014:5 och JO:s beslut den 28 juni 2022, dnr 822-2022.  
175 Informationsspecifikation för BBIC 3.5, bilaga 1 Dokumentationsstöd. 
176 Jämför 33 § förvaltningslagen (2017:900), FL. 
177 Se JO 2004/05 s. 249. 
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underrättelse om beslutet som ska lämnas till vårdnadshavarna. Men myndig-

heten behöver ändå berätta för vårdnadshavaren om vad beslutet innebär.178 I 

det fall en vårdnadshavare begär att få ta del av handlingarna behöver en sek-

retessprövning göras. 

Ett barn över 15 år har rätt att föra sin egen talan i mål och ärenden enligt 

LVU och kan därmed överklaga ett beslut om umgängesbegränsning eller 

hemlighållande av vistelseort.179 Barn som är över 15 år ska därmed också 

underrättas om beslutet och om hur det kan överklagas.180 

Det är viktigt att ta bort uppgifter om familjehemmets namn och adress 

från beslutet om nämnden har beslutat att hemlighålla barnets vistelseort. 

Informera familjehemmet och barn under 15 år 
Om barnet är under 15 år är det viktigt att förmedla vilket beslut som har fat-

tats och anledningen till det. Informationen måste anpassas efter barnets ålder 

och mognad.181  

Dessutom är det viktigt att informera familjehemmet om att det fattats ett 

beslut om umgängesbegränsning eller hemlighållande av vistelseort. Familje-

hemmet behöver även veta hur socialtjänsten förväntar sig att de ska prata 

med barnet om umgänget och hur de ska agera kring detta.  

Beslutet gäller omedelbart 
Beslut om att föräldern ska uppmanas att lämna drogtest, umgängesbegräns-

ning samt beslut om att hemlighålla barnets vistelseort börjar gälla omedel-

bart. Socialnämnden kan dock bestämma att beslutet ska börja gälla vid en 

annan tidpunkt.182  

Överklagande av beslut som berör 

umgänge 

Beslut om drogtest kan inte överklagas 
Det går inte överklaga socialnämndens beslut att uppmana vårdnadshavaren 

eller föräldern att lämna drogtest. Det går heller inte att överklaga beslut om 

vilken provtagningsmetod som ska användas. Resultatet av drogtesten kom-

mer att kunna användas som en del i socialnämndens underlag inför bedöm-

ning av hur umgänget bör utformas. Är vårdnadshavaren eller föräldern miss-

nöjd med hur resultatet av drogtesten påverkar socialnämndens bedömning i 

fråga om umgänge, har denne möjlighet att överklaga socialnämndens beslut 

om umgängesbegränsning.183  

                                                      
178 Jfr 10 kap. 3 § OSL.  
179 Se 36 § LVU och 41 § LVU. 
180 Se 33 § FL. 
181 Se 11 kap. 10 § SoL och 36 § LVU. 
182 Se 40 § andra stycket LVU. 
183 Se 41 § LVU och prop. 2021/22:178 s 92. 
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Beslut om begränsningar går att överklaga 
Beslut om umgängesbegränsning eller om att barnets vistelseort inte får röjas 

kan överklagas till förvaltningsrätten.184 När socialnämnden tagit emot ett 

överklagande ska myndigheten kontrollera att överklagandet har kommit in i 

rätt tid, det vill säga inom tre veckor från det att den som klagar fick del av 

beslutet.185 Socialnämnden ska skyndsamt överlämna överklagandet till för-

valtningsrätten.186 

Nämnden får ändra sitt beslut om den anser att beslutet är felaktigt av nå-

gon anledning, till exempel på grund av att det har tillkommit nya omständig-

heter. Beslutet får dock inte ändras till någon enskild parts nackdel, utom i 

vissa undantagsfall – till exempel om felaktigheten beror på att parten har 

lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.187 

Beslutet gäller tills vidare om det inte är 

tidsbegränsat 
Ett beslut om umgängesbegränsning eller om att barnets vistelseort inte får 

röjas kan antingen vara tidsbegränsat eller gälla tills vidare. Ett beslut om 

umgängesbegränsning bör dock inte gälla längre än nödvändigt.188 

Om vårdnadshavare begär ett mer omfattande 

umgänge 
Om nämnden har fattat ett beslut om reglering av umgänget är nämnden 

skyldig att fatta ett nytt beslut i det fall vårdnadshavaren begär ett umgänge 

som är mer omfattande än det som nämnden har beslutat om.189 Beslutet kan 

även överklagas.190 

Om en förälder förlorar vårdnaden blir beslutet utan 

verkan 
Om ett beslut om umgängesbegränsning riktas mot en vårdnadshavare som, 

efter att beslutet har fattats, förlorar vårdnaden om sitt barn så är beslutet om 

umgängesbegränsning utan verkan mot föräldern.191 Om umgänget behöver 

begränsas mot föräldern fortsättningsvis kan socialnämnden använda sig av 

möjligheten att bestämma om barnets personliga förhållanden i den utsträck-

ning det behövs för att genomföra vården.192 

                                                      
184 Se 41 § första stycket 3 LVU. 
185 Se 44 och 45 §§ FL. 
186 Se 46 § FL. Enligt JO dnr 210-932 bör överlämnandet ske inom en vecka. 
187 Se 37 och 38 §§ FL. 
188 Se prop. 1989/90:28 s. 74. 
189 Se JO 2004/05 s. 249. 
190 Se 41 § LVU. 
191 Se Kammarrätten i Göteborgs dom den 23 augusti 2018 i mål nr 3639-18, RÅ 84 2:38, JO 2001/02 s. 244 JO 

2010/11 s. 265. 
192 Se 11 § fjärde stycket LVU. 
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Överväga beslut om begränsningar  
Minst en gång var tredje månad ska socialnämnden överväga om en umgäng-

esbegränsning eller att barnets vistelseort inte får röjas behövs.193 

Ett skriftligt underlag behöver presenteras 
Ett övervägande innebär att tjänstemännen presenterar ett skriftligt underlag 

som gör det möjligt för nämnden att ta ställning till om begränsningen be-

hövs. Inget formellt beslut behöver dock fattas om socialnämnden bedömer 

att det tidigare beslutet om umgänge ska stå fast, men övervägandet ska då 

antecknas i protokollet från sammanträdet.194 Ett sådant övervägande kan inte 

överklagas.195 

Om nämnden däremot beslutar sig för att ändra ett beslut om umgänge vid 

övervägandet, till exempel om en minskning eller ökning av umgänget, ska 

nämnden ta initiativ till att göra behövliga kompletteringar av utredningen. 

Dessutom ska man iaktta förvaltningslagens bestämmelser om bland annat 

kommunikation och parts rätt att meddela sig muntligt. Det beslut som soci-

alnämnden därefter fattar får överklagas.196 Det ska dokumenteras i barnets 

akt att övervägandet är gjort.197 

En vårdnadshavare har också möjlighet att efter framställan få ett beslut 

formellt omprövat och därigenom få ett överklagbart beslut.198 

 

 

                                                      
193 Se 14 § tredje stycket LVU. 
194 Se JO 2014/15 s. 407. 
195 Se 41 § LVU samt Kammarrätten i Stockholms dom den 12 juli 2021 i mål nr 5202-21. 
196 Se JO 2014/2015 s. 407. 
197 Se 11 kap. 5 § första stycket SoL. 
198 Se JO 2014/15 s. 411. 

 

I bilaga 3 hittar du förslag på rubriker som kan användas i ett underlag 

för övervägande. 
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Stöd och samarbete under 

vårdtiden 

 

Stöd till barnet 

Barn kan känna oro, skuld eller skam 
 

 
 

Oavsett vilken relation ett barn har haft till sina föräldrar före en placering 

fortsätter många barn att tänka på och oroa sig för hur föräldrarna, syskonen 

och andra närstående har det [4, 22, 37, 71]. Placerade barn kan även ha am-

bivalenta känslor gällande sina föräldrar och kontakten med dem. Vissa kan 

till exempel känna skuld över att ha lämnat sina föräldrar, medan andra kan 

känna sig bortvalda av sina föräldrar [4, 71]. Inför umgänget kan det kännas 

bra för barnet som längtar efter sin familj. Men under umgänget kan det bli 

bråk eller umgänget kan till och med behöva avbrytas för att det inte funge-

rade, vilket kan leda till en besvikelse för barnet.199 

Ensamkommande barn kan sakna sina föräldrar och anhöriga, oroa sig 

över sin familj i hemlandet och/eller känna skuldkänslor för att de inte kan 

hjälpa sin familj med pengar eller med att komma till Sverige [68, 72]. 

Barn behöver information om sina närstående 
Det är av stor betydelse att placerade barn återkommande får information om 

hur deras föräldrar och/eller andra viktiga närstående har det samt om vilket 

stöd föräldrarna får. Även i fall där det inte är lämpligt att barnet träffar en 

förälder över huvud taget, till exempel för att föräldern har misshandlat, 

                                                      
199 Bergman, A, Sandahl, C. Umgänge ur barnens perspektiv: erfarenheter av kontakt med anhöriga för barn som bor i 

familjehem: FoU Södertörns skriftserie nr 175/20. 

I det här avsnittet kan du läsa om vikten av: 

• information och stöd till familjehemsplacerade barn 

• information och stöd till barnets föräldrar 

• utbildning och stöd till familjehemmet 

• samarbete mellan föräldrar och familjehem. 

 

Det är jättejobbigt att släppa kontrollen över mina föräldrar. Jag tän-

ker på dem hela tiden och känner mig otillräcklig och egoistisk, att jag 

skiter i dem [4]. 
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kränkt eller gravt försummat sitt barn, behöver socialtjänsten ge barnet in-

formation om föräldern. Enligt organisationen Maskrosbarn kan sådan in-

formation minska barnets oro [4].  

Informationen behöver anpassas efter det enskilda barnets behov, ålder 

och mognad.200 Både mängden information och sättet som den presenteras på 

behöver anpassas till barnets funktionsnivå så att det inte får motsatt effekt 

och i stället blir stressande för barnet. I vissa fall kan det vara bra att vara 

mer försiktig med att ge information så att barnet inte får en allt för mörk bild 

av sina föräldrar [17]. 

Även om barnet har placerats i familjehem som spädbarn eller som litet 

och inte har någon klar minnesbild av föräldrarna så behöver barnet få in-

formation och kunskap om sin familj och bakgrund [7]. Det kan vara av stor 

betydelse att ge barnet basfakta om föräldrarna: vad de heter, hur de ser ut 

och var de bor och så vidare. Allt eftersom barnet växer upp kan det behöva 

mer information, för att få hjälp att förstå vad det kan finnas för orsaker till 

att barnets föräldrar inte klarar sitt föräldraansvar. [12, 17] 

Ett barns föräldrar representerar psykologiska gestalter som barnet bär 

med sig i sitt inre. Om ett barn växer upp med en okänd eller frånvarande 

förälder så kan barnet utveckla något som förenklat kan sägas vara ”en brist 

på inre bilder” av den föräldern. I takt med att barnet blir medveten om att 

mamma och pappa inte finns med i vardagen, fyller barnet ut detta tomrum 

med fantasier om dem. Barnets kan dock tappa verklighetsförankringen i sina 

fantasier om sin mamma och pappa ifall barnet inte kan eller får träffa dem 

och umgås med dem. Barnet kan endast skapa realistiska eller verklighetsba-

serade bilder av sina föräldrar genom antingen att själv möta dem eller ge-

nom att höra vad andra berättar om dem. Ett barns identitetsutveckling blir 

med andra ord mer sårbar om barnet inte får tillgång till verklighetsbaserade 

bilder av sina föräldrar. [17]  
Även barn som har en upprättad och regelbunden kontakt med sina föräld-

rar, syskon och/eller andra viktiga närstående kan behöva hjälp av familje-

hemmet för att hålla dessa personer ”levande” i sitt minne. Detta kan familje-

hemmet understödja genom att prata om dem och/eller visa bilder på dem. 

Kanske behöver barnet även få hjälp med att ringa eller skicka sms till dem. 

Anpassat stöd till barnet 
Socialtjänsten har ansvar för att följa barnets vård och ska särskilt uppmärk-

samma barnets relationer till anhöriga och andra närstående201 – vilket också 

är bra att berätta för barnet.  

Anpassat stöd till det placerade barnet är en betydande faktor för att kon-

takten mellan barnet och den ursprungliga familjen ska fungera [5]. Barnet 

kan exempelvis behöva prata om sina erfarenheter av umgänget och sina fa-

miljeförhållanden med en särskild person. 

Om kontakten med föräldrarna inte fungerar på ett bra sätt så kan barnets 

kontakt med sina syskon vara extra viktig [2, 11]. Socialtjänsten kan därmed 

behöva ha en särskild uppmärksamhet på att barnet vid behov får stöd att 

upprätthålla kontakten med syskon. 

                                                      
200 Se prop 2012/13:10 s. 85. 
201 Se 6 kap. 7 b § andra stycket SoL. 
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Organisationen Maskrosbarn framhåller att placerade barn behöver ett stort 

känslomässigt stöd under placeringstiden. Placerade barn behöver ha en ge-

nuin och ärlig relation med en vuxen som finns där bara för deras skull och 

som kan hjälpa dem att förstå och hantera den stora omställning som en fa-

miljehemsplacering innebär. Barnen kan också behöva samtalsstöd för att 

förstå sig själva, sina beteenden och känslor. [4]  

Eftersom ensamkommande barn ofta har kontakt med sina föräldrar och 

närstående på distans kan dessa barn behöva få tillgång till mobiltelefon eller 

dator. Ensamkommande barn kan också behöva få socialtjänstens hjälp att 

förklara aktuell situation för föräldrarna eller släktingarna, till exempel vad 

som händer i asylprocessen och vad som gäller i övrigt. 

 Av intervjuer med socialtjänsten framgår också att ensamkommande barn 

i vissa fall kan vara utsatta för påtryckningar från sina föräldrar i hemlandet, 

till exempel för att barnet ska bidra ekonomiskt eller försöka möjliggöra en 

familjeåterförening i Sverige. I socialtjänstens kontakt med föräldrarna kan 

det därför vara bra att klargöra att barnet inte kan göra det som de ber om. 

Socialtjänsten behöver även hjälpa barnet att känslomässigt hantera föräld-

rarnas förväntningar. [68, 72]  

Barn som har en frihetsberövad förälder kan behöva både känslomässigt 

stöd och möjlighet till bearbetning utifrån aktuell situation. Dessa barn kan 

också behöva hjälp med transporter, eftersom det kan vara långa avstånd 

mellan exempelvis kriminalvårdsanstalten och barnets hemort. [36] 

 

 

Stöd till föräldrarna 
Socialtjänsten ansvarar för att ge vårdnadshavare och föräldrar till barn som 

vårdas i familjehem, jourhem eller annat enskilt hem råd, stöd och annan 

hjälp som de behöver.202 Socialnämnden bör bland annat ge vårdnadshavare 

och föräldrar stöd i föräldrarollen och i deras kontakt med dem som vårdar 

barnet.203 Socialtjänstens ansvar gäller dock inte den som utan att vara biolo-

gisk förälder har en föräldraroll i förhållande till barnet.204 

Stöd till föräldrar – även viktigt för barnet 
Att föräldrar får stöd är viktigt ur barnets perspektiv, oavsett om barnet så 

småningom kan flytta hem eller om det ska växa upp i familjehemmet. Stöd 

till föräldrar kan ha en positiv inverkan på deras kontakt med sina barn. Att 

föräldrarna får hjälp att se sig själva som betydelsefulla vuxna i barnets liv, 

även om de inte tar del av barnets dagliga vård, kan göra det möjligt för dem 

att hantera umgänget med barnet utan att underminera den nya familjen [8]. 

                                                      
202 Se 6 kap. 7 § 4 p. SoL 
203 Se 6 kap. AR SOSFS 2012:11. 
204 Se prop 2012/13:10 s. 84. 

 

Socialstyrelsen har tagit fram stödmaterialet Positivt umgänge – guider 

för barn, föräldrar och familjehem som socialtjänsten kan dela ut un-

der placeringen. Materialet finns att beställa på socialstyrelsen.se 
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Det finns också ett samband mellan det stöd som föräldrar får och i vad mån 

de upprätthåller kontakt med sina barn i familjehem [45]. Placerade ungdo-

mar framhåller att ett välfungerande stöd till deras föräldrar, som hjälper för-

äldrarna att må bättre, även hjälper ungdomarna eftersom de då kan avlastas i 

den stödjande roll som de ofta har intagit i sin relation med föräldrarna. [4, 

38]  

Ett svenskt forsknings och utvecklingsprojekt som genomfördes 2019–

2021 kom bland annat fram till att bedömningen av vilket stöd och anpass-

ningar som en förälder har behov av, behöver göras kontinuerligt inför, under 

och efter en placering. Bedömningen är en färskvara eftersom liv, hälsa och 

omständigheter förändras när föräldern befinner sig i olika faser. Bedöm-

ningen behöver också påverkas av att barnet befinner sig i olika faser och vil-

ken fas själva placeringen är i.205  

Föräldrar kan hamna i kris 
 

 
 

Förlusten av ett barn kan vara en mycket traumatisk upplevelse för föräld-

rarna och kan medföra att de hamnar i en kris [73]. Föräldrar till placerade 

barn har berättat om känslor av maktlöshet, förtvivlan och desperation i sam-

band med att barnet placerades [69]. Vissa föräldrar upplever att de snabbt 

börjar distansera sig från barnet som ett skydd mot smärtan det innebär att 

hela tiden separeras från barnet [42].  

Krisreaktioner som inte uppmärksammas kan medföra att en förälder inte 

förmår förändra sin situation eller intar ett negativt förhållningssätt gentemot 

socialtjänsten, vilket i sin tur kan försvåra samarbetet. För en förälder kan det 

vara en svår upplevelse att bli ”underkänd” som förälder och att bli betraktad 

som någon som saknar förmågan att ge adekvat föräldraomsorg. Detta kan 

leda till att en förälder drar sig undan och/eller hamnar i försvarsställning 

gentemot både familjehemmet och socialtjänsten [69].  

Föräldrar behöver stöd av olika slag 
Föräldrar behöver stöd av olika slag beroende på orsakerna till placeringen 

och barnets ålder.206 

Förutom hjälp med krisbearbetning kan föräldrarna också behöva stöd i sin 

föräldraroll, praktiskt stöd för att upprätthålla kontakten med barnet eller få 

                                                      
205 Melke, A. Förbättrat stöd till föräldrar med barn i samhällsvård. En sammanfattning av projektet Förälder på av-

stånd: Göteborgsregionen 2022. 
206 Se prop. 2012/13:10 s. 84. 

 

….Och jag tror inte att man är i skick när man lämnar ifrån sig sitt 

barn, vare sig det är frivilligt eller inte så tror jag inte man är i det 

psykiska skicket så man riktigt kan ta åt sig vad det är som håller på 

att hända. Utan man behöver nån slags krisbearbetning med nån sam-

talspartner (förälder till barn som är placerad i familjehem) [69]. 
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delta i föräldrautbildning. I placeringens slutskede kan både barn och föräld-

rar behöva stödinsatser om barnet ska flytta tillbaka hem.207 

Det finns individuella stödprogram och gruppinterventioner som syftar till 

att coacha och uppmuntra föräldrar att reflektera kring både sina och sina 

barns erfarenheter. Forskning visar att dessa har potential att förbättra såväl 

relationen mellan barn och förälder som kvaliteten på deras umgänge. Det är 

av stor betydelse att detta stöd ges långsiktigt och kontinuerligt för att möj-

liggöra positiva förändringar. [74] 

I vissa fall kan en förälder även behöva psykologisk eller terapeutisk hjälp 

för att hantera sina känslor, orientera sig i sin nya situation och kunna möta 

sitt barn på ett bra sätt [8].  

Intervjuade föräldrar har efterfrågat stöd som bidrar till ett långsiktigt för-

ändringsarbete hos föräldrarna, till exempel för att bättre förstå vad i deras 

föräldraskap som bedöms som problematiskt och för att få hjälp att komma 

tillrätta med just dessa svårigheter [38]. Föräldrar kan även behöva hjälp att 

förstå både orsakerna till att deras barn placerats i familjehem och själva om-

händertagandeprocessen. De kan också behöva få svar på praktiska frågor 

som ”Får jag skicka sms till mitt barn?” eller ”När får jag komma på be-

sök?”.208 

Bestämmelsen om stöd i 6 kap. 7 § SoL ger vårdnadshavare och föräld-

rarna rätt att få stöd som är kopplat till det placerade barnet. Det är barnets 

behov som ska vara i centrum209– men det hindrar inte att socialtjänsten, uti-

från en ansökan eller anmälan, kan behöva utreda om föräldrarna även behö-

ver stödinsatser för sin egen problematik. I förarbeten som rör ändringar av 

LVU framhåller regeringen vikten av att socialnämnden erbjuder vårdnads-

havarna eller föräldrarna hjälp som de behöver för att komma till rätta med 

sin situation.210 

 

 

                                                      
207 Se prop 2012/13:10 s. 84 f. 
208 Möte med föräldraorganisationer den 29 mars 2017. 
209 Se prop. 2012/13:10 s. 84 f. 
210 Se prop. 2021/22:178 s 85 f. 

 

Mer om stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter kring umgänget 

hittar du i bilaga 4. 

 

Socialstyrelsen har tagit fram stödmaterialet Positivt umgänge – guider 

för barn, föräldrar och familjehem som socialtjänsten kan dela ut un-

der placeringen. Materialet finns att beställa på socialstyrelsen.se 
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Råd, stöd och utbildning till 

familjehemmet  
Socialnämnden ansvarar för att familjehem och jourhem får råd, stöd och an-

nan hjälp samt den utbildning som de behöver.211 Uppdraget att vara familje-

hem kan vara både berikande och utvecklande och ge glädje och tillfredsstäl-

lelse. Men det kan också innebära att man ställs inför situationer och krav av 

skiftande slag. Bland annat kan själva arrangemanget kring umgänget period-

vis kräva mycket tid och kraft av familjehemmet [5, 75]. Det kan också kän-

nas svårt för familjehemmet att se och hantera om barnet har starka känslor 

och reaktioner efter ett umgänge – eller barnets besvikelse över att föräld-

rarna inte kom till ett avtalat besök.  

Familjehemmet har en nyckelposition för umgänget 
 

 
 

Familjehemmet har en nyckelposition när det gäller att få umgänget att fun-

gera och ge barnet stöd i kontakten med sin familj [5]. Och det är nämndens 

uppgift att verka för att familjehemmet medverkar till att en positiv kontakt 

mellan föräldrar och barn upprätthålls.212 Socialtjänsten behöver därför ge ett 

kontinuerligt stöd och möjlighet till en öppen dialog med familjehemmet. Det 

är viktigt att socialtjänsten även erbjuder familjehemmet handledning.213 Re-

presentanter från socialtjänsten menar att det är särskilt angeläget att en soci-

alsekreterare finns till hands och är tillgänglig för dialog och stöd under de 

första månaderna efter placeringen.214 

Utbildning kan ge familjehemmet ökad kunskap, bland annat om [75] 

• varför det är bra för barnet att ha regelbunden kontakt med sina föräldrar 

• hur föräldrakontakten kan förbättra barnets välmående  

• hur familjehemmet på bästa sätt kan ta hand om barnets reaktioner.  

Utbildningsinsatser till familjehemmet under placeringens gång kan dessu-

tom ge bättre möjlighet till stöd i situationer som uppkommer [77].  

Den viktiga kontakten och relationen mellan familjehemmet och de biolo-

giska föräldrarna kan i många fall fungera bra vid en placering hos anhöriga 

                                                      
211 Se 6 kap. 7 a § SoL respektive 6 kap. 6 c § SoL. 
212 Se prop. 1989/90:28, s. 115 
213 Se prop 2012/13:10 s. 73, 6 kap. AR SOSFS 2012:11 samt i SOU 2015:71, bilaga 4. 
214 Möte med socialtjänsten från sju kommuner den 15 nov 2017. 

 

Jag är Annas mamma, och hon har en mamma till, det är två mammor, 

men ingen av oss är på låtsas, alla är på gravaste allvar mammor, och 

det finns ingen som är på låtsas. Att man har två mammor det har jag 

ju arbetat med i alla år, ända sedan hon var bebis, att göra detta väl-

digt positivt att hon har två familjer… och vara väldigt tydlig med att 

hon har två familjer… och att båda är betydelsefulla och att ingen gör 

skillnad på henne (familjehemsförälder) [33]. 
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eller närstående [78]. Men placeringen kan också innebära att det blir rollför-

ändringar i nätverket. Även om inte släkten har bytts ut för det placerade bar-

net innebär placeringen en förändring, då den person som barnet nu är place-

rat hos får vara både släkting och ”förälder”. I vissa fall kan förändringarna i 

roller också leda till rollkonflikter. [79] Det är därför viktigt att följa vården 

och att erbjuda dessa familjehem stöd och utbildning på samma sätt och i 

samma utsträckning som andra familjehem.215 

 

 

Samarbete är viktigt för att upprätthålla 

kontakt 
 

 
 

Socialtjänsten, föräldrarna och familjehemmet har utifrån sina respektive rol-

ler ett gemensamt ansvar för barnet. Socialtjänsten ansvarar för att detta ”tre-

delade föräldraskap” och samarbetet kring detta fungerar så att barnet kan 

upprätthålla kontakten med sina föräldrar.216 

Det är inte ovanligt att placerade barn hamnar i en lojalitetskonflikt mellan 

sina föräldrar och familjehemmet [10, 60, 81]. En del barn får också uppleva 

att föräldrar och familjehem är i konflikt med varandra [71]. JO har under-

strukit betydelsen av att socialtjänsten uppmärksammar och hanterar slit-

                                                      
215 Jämför 6 kap. 7 a och b §§ SoL. 
216 Se bland annat 5 kap. 1 § 8 och 6 kap. 1 § SoL och 1, 11 och 14 §§ LVU.  

 

Socialstyrelsen har tagit fram ett material för grundutbildning av famil-

jehem: Ett hem att växa i [80]. 

 

Socialstyrelsen har tagit fram stödmaterialet Positivt umgänge – guider 

för barn, föräldrar och familjehem som socialtjänsten kan dela ut un-

der placeringen. Materialet finns att beställa på socialstyrelsen.se 

 

 

Samarbete. Samarbete. Rent samarbete. Vi har ett samarbete där dom 

inte går över huvudet på mig helt enkelt. Jag är ju fortfarande vård-

nadshavare för Anders och dom kan inte bestämma grejer över mitt 

huvud. Då gör dom fel. Och det tror jag är väldigt viktigt att komma 

ihåg att föräldrar… biologiska föräldrar som fortfarande har vårdna-

den över sina barn, står fortfarande högst. /…/ Och att man pratar 

om… om barnet har problem, och att jag ska kunna ta kritik från dom 

om dom anser att jag gör nåt fel och jag ska kunna ge dom kritik om 

jag… alltså just hela samarbetet att man… att det funkar (förälder till 

barn som är placerat i familjehem) [69]. 
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ningar mellan barnets biologiska föräldrar och familjehemsföräldrar. Kon-

kreta stödåtgärder kan behövas för att överbrygga motsättningar och under-

lätta kontakten mellan föräldrar och barn.217  

En inkluderande hållning gentemot föräldrarna kan underlätta att föräld-

rarna samarbetar, att en kontakt etableras mellan barn och föräldrar och att 

den fortlöper utan lojalitetskonflikter [7]. Det kan även göra det lättare för 

barnet att acceptera placeringen, vilket även skapar en möjlighet till kontinui-

tet och en känsla av trygghet och tillhörighet hos barnet. [2, 10, 28, 41, 82, 

83]  

Att familjehemmet återkommande ger föräldrarna information om barnet 

och bjuder in dem till att delta i beslutsfattandet som rör barnet kan ge dem 

möjlighet att fortsätta känna sig viktiga som föräldrar – även efter separat-

ionen från barnet. Att dela information om vardagliga saker som händer i 

barnets liv, hur det går i skolan, vad doktorn har sagt, när barnet har lärt sig 

cykla, tappat sin första tand och så vidare kan dessutom underlätta föräldrar-

nas samtal med barnet vid umgänget [69]. Vidare uttrycker många föräldrar 

önskemål om att få dela med sig av sin kunskap om sina barn och deras be-

hov [38, 69, 73, 84]. 

                                                      
217 Se JO 1994/95 s. 301. 
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Före, under och efter umgänget 

 

Viktiga förberedelser inför umgänget 
Socialtjänsten har det övergripande ansvaret för att ett planerat umgänge 

kommer till stånd och att det sker på ett sätt som är bra för barnet.  

Vilka förberedelser som krävs beror på vilken typ av kontakt barnet ska ha 

med sina föräldrar och/eller andra närstående. Socialtjänsten kan till exempel 

behöva ordna så att barnet får skjuts till den plats där umgänget ska ske. Det 

kan även behövas praktiskt – eller ekonomiskt – stöd när barnet ska ha kon-

takt med föräldrar, syskon eller andra närstående.218 

Det är bra att bestämma hur man ska överföra information som gäller bar-

net, till exempel ändringar i tider för hämtning eller lämning, mellan familje-

hem och umgängesperson – annars kan det leda till att barnet blir budbärare 

och får ansvar för informationsöverföringen. Behovet av en organiserad in-

formationsöverlämning är mindre om kommunikationen är god mellan famil-

jehem och umgängesperson, eller om det är ett äldre barn som själv kan för-

medla information. [14] 

Barnet behöver få hjälp att förbereda sig 
Det är viktigt att barnet känner sig bekvämt med själva genomförandet av 

umgänget. Umgänget är till för barnet – så barnets önskemål om hur um-

gänget ska genomföras behöver vara utgångspunkten. Barnet behöver få 

prata om umgänget, både för att kunna förbereda sig och för att känna sig 

tryggt inför umgängestillfället [14]. 

Ibland kan det vara frestande att låta bli att berätta för barnet om inbokade 

umgängestillfällen för att barnet ska slippa oroa sig, till exempel för att för-

äldrarna inte ska komma dit. I sådant fall får inte barnet möjlighet att förbe-

reda sig inför besöket – som faktiskt kan bli av. Om föräldrarna däremot ofta 

uteblir från inbokade umgängestillfällen kommer barnet förr eller senare att 

känna sig sviket. Barnet kan då behöva stöd, dels för att bearbeta sin sorg 

över detta, dels för att bättre kunna knyta an till familjehemsföräldrarna [85]. 

Förberedelserna behöver alltid anpassas efter barnets ålder, mognad och 

funktionsförmåga. Mindre barn, eller barn som har bristande tidsuppfattning, 

                                                      
218 Enligt 7 kap. 3 § 3 SOSFS 2012:11 ska det av genomförandeplanen framgå vilka åtgärder som planeras för att bar-

net ska få stöd i umgänget med föräldrar, syskon och andra närstående. 

I det här avsnittet kan du läsa om: 

• förberedelser inför ett umgängestillfälle 

• stöd vid umgänget 

• att umgänget kan behöva avbrytas 

• behov av stöd efter umgänget. 
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kan behöva förberedas endast en kort tid före besöket jämfört med äldre barn 

som kan ha ett större behov av framförhållning [14]. 

Socialtjänsten är ytterst ansvarig för att barnet får hjälp att förbereda sig 

inför ett umgänge. I praktiken kan det dock bli aktuellt att överlämna ansva-

ret till familjehemmet som träffar barnet dagligen. 

 

 

Förbereda äldre barn 
Äldre barn kan också behöva hjälp och stöd för att förbereda sig inför ett um-

gängestillfälle. Om barnet vill resa på egen hand är det viktigt att socialtjäns-

 

Hur förbereder man barnet inför ett umgängestillfälle? 

• Det kan vara bra att berätta för barnet hur själva umgänget ska gå 

till, vad barnet ska göra med föräldern (eller en annan umgängesper-

son) och att barnet ska lämna föräldern igen när besöket är slut. 

Vissa barn kan behöva en mer detaljerad överenskommen struktur 

för umgänget som hjälp för mötets alla faser, till exempel: Hur gör 

vi när vi träffas? Hur gör vi sedan? Hur gör vi när vi säger hej då? 

• Man kan till exempel titta i en kalender tillsammans med barnet: när 

ska mötet ske? Eller packa en väska tillsammans, kanske med ett go-

sedjur, läxböcker, ett spel att spela med föräldrarna eller ett foto på 

någon betydelsefull person. Foton på barnets rum eller nya fotbolls-

laget kan också göra det lättare för barnet att berätta om sin vardag. 

Kanske vill barnet rita en teckning till föräldern som det kan över-

lämna vid besöket?  

• Barnet kan behöva hjälp att formulera frågor till sin förälder i sam-

band med umgänget, till exempel var barnet föddes, var det har bott 

och vilka personer som har funnits med under barnets tidiga barn-

dom. Syftet med frågorna är att barnet ska få mer kunskap om sin 

bakgrund. 

• Barnet kan behöva få information om att början och slutet av ett um-

gänge kan vara lite speciellt och att många känslor kan uppstå just 

när man träffas eller när man ska skiljas åt [86]. Det kan vara bra att 

bekräfta för barnet att alla känslor är tillåtna. 

• Det är viktigt att barnet förstår att umgänget kan avbrytas om barnet 

tycker att något känns obehagligt. Det kan vara bra att komma över-

ens om hur barnet ska signalera till den person som är med vid besö-

ket att barnet vill avbryta umgänget. Om barnet ska vara ensam med 

en förälder eller en närstående är det viktigt att barnet får veta hur 

det ska göra om det vill avbryta umgänget.  

• Om barnet ska åka hem till eller själv möta föräldern så behöver bar-

net veta både hur det ska göra och vem barnet ska kontakta om något 

oförutsett uppstår (till exempel om föräldern inte kommer till avtalad 

mötesplats) [14]. 
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ten finns med i planeringen av resorna. Dessutom måste socialtjänsten för-

säkra sig om att barnet exempelvis klarar av att på egen hand byta tåg vid 

olika stationer eller hitta olika anslutningståg. Barnet behöver veta hur det 

ska göra om oförutsedda händelser inträffar om exempelvis resan blir förse-

nad eller vem den ska kontakta ifall en okänd människa skulle försöka ta 

kontakt med barnet. Barnet kan behöva ha med sig en mobiltelefon på resan 

för att kunna ringa någon om det skulle behövas stöd och hjälp. [14] 

Förbereda barn som ska besöka en anstalt 
Barn som har frihetsberövade föräldrar kan behöva en tydlig och anpassad 

information om hur besöket på anstalten ska gå till för att de inte ska känna 

rädsla inför och vid besöket [34].  

 

 
 

 

Föräldrar kan behöva både känslomässig och 

praktisk förberedelse 
 

 
 

Föräldrarna kan behöva praktisk eller ekonomisk hjälp219 – till exempel för 

att kunna resa till ett umgänge. De kan också behöva stöd för att förbereda 

sig inför ett umgängestillfälle, eftersom ett möte med barnet kan upplevas 

                                                      
219 Enligt förarbetena till LVU har socialnämnden ett ansvar för att föräldrarna får stöd och hjälp av både personlig och 

ekonomisk art för att klara kontakten med barnet (prop. 1989/90:28, specialmotiveringen till 14 § LVU s. 115). 

 

På kriminalvårdens hemsida finns information om hur ett besök går till. 

 

Den nationella barnrättsorganisationen Bufff – Barn och ungdom med 

förälder/familjemedlem i fängelse arbetar för att förbättra villkoren och 

ge stöd till barn genom bland annat en stödtelefon och en chatt, se 

www.bufff.nu. Även familjehem är välkomna att kontakta Bufff för att 

få råd och stöd. 

 

Han [familjehemspappan] har hela tiden propagerat: ”Kom nu till hel-

gen! Vi ska grilla!” Alltså dom är en ganska stor familj. Och jag klarar 

inte detta. Det är också en sån där sak som jag pratade med min kon-

taktperson om, att det hade varit bättre om det... om jag hade vågat fö-

reslå att ”nä men kan inte bara jag och mamman och Gustav [sonen] 

träffas?” till exempel i början. Att bygga långsamt. Det är för stort för 

mig att komma in i hela deras familj och sitta och grilla och ha kul när 

inte jag känner så (en förälder om den inledande kontakten med famil-

jehemmet efter att sonen hade placerats) [69]. 
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som svårt. Det kan vara en dubbel utmaning för föräldern att hantera både 

sina egna och barnets känslor. En ytterligare påfrestning för föräldern blir det 

om någon utomstående ska observera umgänget. [85] Det är viktigt att soci-

altjänsten frågar föräldrarna ifall de vill ha eller behöver någon form av stöd 

– och i så fall ser till att de får ett individuellt anpassat stöd.220 

 

 
 

 

                                                      
220 Jämför 6 kap. 7 § 4 SoL. 

 

Hur förbereder man föräldern inför ett umgängestillfälle? 

• Föräldrar kan känna sig osäkra på hur de ska bete sig när ett um-

gänge ska genomföras i familjehemmet [69]. Det kan därför vara bra 

att prata om vilka eventuella förväntningar barnet eller familjehem-

met kan ha på föräldrarna. Föräldrar kan också behöva praktisk in-

formation om besöket, till exempel vart i huset de ska träffa barnet 

och om de ska delta i en matsituation eller någon annan aktivitet som 

familjehemmet gör.  

• Föräldrar kan behöva stöd kring hur de ska prata med barnet om sin 

livssituation eller om barnets situation (till exempel varför barnet 

inte kan bo hemma). Det kan vara bra att förklara hur föräldrarna ska 

svara på barnets frågor. Om det finns saker som föräldrarna inte bör 

prata med barnet om är det viktigt att socialtjänsten tar upp det med 

föräldrarna. Föräldrar berättar dock att förhållningsregler som till ex-

empel ”du får inte gråta”, ”du får inte säga något som kan tolkas på 

ett felaktigt sätt” kan göra att föräldrarna känner sig låsta och har 

svårt att vara sig själva.*  

• I vissa fall kan föräldrar behöva stöd kring hur de bäst kan hjälpa 

barnet att hantera sina känslor som kan uppkomma, till exempel när 

umgänget ska avslutas [85]. 

• Föräldrar kan behöva hjälp att komma på aktiviteter eller lekar att 

göra tillsammans med barnet eller stöd för att våga ta med sig något 

som barnet tycker om [87]. Kanske går det att föreslå att en förälder 

läser in en saga att lämna till barnet, som barnet kan lyssna på efter 

umgänget. 

 _________________  
* Skriftlig uppgift om reflektioner från föräldrar i kontakt med stödverksamheten Stella i Stockholm stad. So-

cialstyrelsen dnr 3.8-2133/2017. 

 

Mer om stöd kring förberedelser till föräldrar som har kognitiva svårig-

heter hittar du i bilaga 4. 



 

74 BARN I FAMILJEHEM –UMGÄNGE MED FÖRÄLDRAR OCH ANDRA NÄRSTÅENDE 

SOCIALSTYRELSEN 

 

Familjehemmet behöver veta vad som förväntas av 

dem 
Det är viktigt att socialtjänsten talar om vad som förväntas av familjehemmet 

– både inför, under och efter ett umgängestillfälle. 

 

 

Stöd vid umgängestillfället 
I vissa fall kan barnet ha behov av att en stödperson närvarar vid umgänget 

för att känna sig tryggt. Stödpersonen kan vid behov sätta gränser för föräl-

dern eller underlätta kontakten mellan barnet och föräldern. Stödpersonen 

kan också fungera avlastande för barnet genom att prata med föräldern så att 

barnet även får utrymme att umgås med sina syskon. Intervjuade barn beskri-

ver positiva erfarenheter av att stödpersoner har underlättat umgänget på 

olika sätt, bland annat genom att bidra med förslag till aktiviteter att göra un-

der umgänget. Men i vissa fall har en oklarhet över varför stödpersonen är 

närvarande inneburit att barn känt sig obekväma och observerade. Att ha en 

stödperson närvarande har i dessa fall inte lett till en ökad trygghet för barnen 

då situationen inte blivit begriplig.221 

Även föräldrar kan uppleva ett behov av stöd av en person vid umgänget – 

en person som har förberetts för att delta, som finns med under umgänget och 

som kan prata med föräldern efteråt.222 Utredningen om tvångsvård för barn 

                                                      
221 Bergman, A, Sandahl, C. Umgänge ur barnens perspektiv: erfarenheter av kontakt med anhöriga för barn som bor i 

familjehem: FoU Södertörns skriftserie nr 175/20. 
222 Skriftlig uppgift om reflektioner från föräldrar i kontakt med stödverksamheten Stella i Stockholm stad. Socialsty-

relsen dnr 3.8-2133/2017. 

 

Hur förbereder man familjehemmet inför ett umgänge? 

• Om till exempel föräldrarna ska komma hem till familjehemmet kan 

familjehemmet behöva hjälp att tänka igenom hur besöket kan an-

ordnas rent praktiskt för att vara bekvämt, tryggt och säkert för bar-

net. I vilken grad ska familjehemmet vara närvarande eller ha upp-

sikt över umgänget? 

• Det kan också vara bra att ta upp hur familjehemmet kan agera i situ-

ationer som kan uppstå före eller under ett umgänge, till exempel om 

umgänget måste ställas in, om föräldrarna inte kommer, hur familje-

hemmet kan prata med föräldrarna om bemötande av barnet, eller 

om en konflikt skulle uppstå.  

• Om umgänget ska genomföras på annan plats än i familjehemmet 

kan familjehemmet behöva hjälp att planera hur resorna ska genom-

föras. 

• Familjehemmet kan också behöva få vägledning i hur barnets even-

tuella reaktioner såväl inför, som efter umgängestillfället kan hante-

ras.  
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och unga konstaterade att stöd i form av att en utomstående person är närva-

rande vid umgängestillfällena är ett absolut krav om det finns ett skyddsbe-

hov. Även i andra fall kan föräldrar behöva stöd i olika former för att um-

gängestillfällena ska vara positiva upplevelser för både barnet och 

föräldrarna.223 

För att en närvarande stödperson både ska kunna genomföra sina arbets-

uppgifter och ge barnet en känsla av trygghet, behöver socialtjänsten vara 

tydlig med vilket uppdrag stödpersonen har och berätta det för både barn och 

umgängesperson [64]. Andra faktorer som barn har lyft fram som kan vara av 

betydelse för att närvaron av en stödperson ska bli en positiv erfarenhet för 

barnet är att stödpersonen är aktiv under umgänget, att en relation utvecklas 

mellan barnet och stödpersonen och att det finns en kontinuitet i stödet över 

tid.224 

En stödperson med uppdrag att övervaka umgänget kan behöva kunna 

”göra sig osynlig” i vissa situationer och dessutom kunna uppträda med tyd-

lighet när det är nödvändigt (till exempel för att avbryta ett umgängestill-

fälle). Stödpersonen kan också behöva förhindra att föräldern berättar något 

olämpligt för barnet, eller förmedlar någon annan information som antingen 

kan oroa barnet eller försvåra barnets anknytning till familjehemmet. 

 

 
 

Det är viktigt att den närvarande stödpersonen har kvalifikationer för uppdra-

get och – om det är möjligt utifrån en sekretessbedömning – får tillräcklig in-

formation om eventuella övergrepp som tidigare har skett i familjen. Det ger 

stödpersonen förutsättningar för att kunna följa med i familjens kommunikat-

ionsmönster och bidra till att umgänget blir tryggt för barnet. [14] Stödperso-

nen behöver också få information om huruvida barnet har en funktionsned-

sättning eller särskilda behov för att kunna ge adekvat stöd till både barnet 

och föräldern. 

I vissa fall kan det behövas andra, mer omfattande stödinsatser eller tera-

peutiska interventioner vid ett umgängestillfälle, till exempel för att engagera 

föräldern eller för att förbättra relationen mellan barn och förälder genom att 

vägleda föräldern i olika situationer [88]. 

                                                      
223 Se SOU 2015:71 s. 561. 
224 Bergman, A, Sandahl, C. Umgänge ur barnens perspektiv: erfarenheter av kontakt med anhöriga för barn som bor i 

familjehem: FoU Södertörns skriftserie nr 175/20. 

 

Man kan ju få övervakat umgänge, så att de ser på vad man gör i fall 

man bråkar med sin familj. Det hade jag första månaderna när jag och 

mina syskon skulle vara hos mamma första gången. Då var det en soci-

altant som var där. Hon sa inte så mycket, men hon kollade att allt gick 

bra, att vi inte bråkade, att det inte blev tjafs (familjehemsplacerat barn 

som tycker att det har varit bra att ha med en person under träffarna 

med sin mamma) [3]. 
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Umgänget kan ibland behöva avbrytas 
Det kan vid ett umgängestillfälle uppstå en situation som kan bli farlig för 

barnet, till exempel om en förälder uppträder aggressivt eller kommer beru-

sad till ett möte. Om föräldern upplevs som så pass psykiskt labil att det finns 

risk för att han eller hon kommer att uppträda utagerande är det bättre att av-

bryta umgängestillfället [17]. 

 JO har i ett beslut uttalat att om det uppkommer misstankar om att en för-

älder eller en anhörig är alkohol- eller drogpåverkad i samband med ett be-

slutat umgänge så har den person som överlämnar barnet till umgänget eller 

den stödperson som övervakar umgänget både ansvar och skyldighet att av-

bryta umgängestillfället.225 

 Om ett umgängestillfälle har avbrutits kan det finnas skäl för socialtjäns-

ten att överväga om umgänget kan fortsätta enligt den plan som finns eller 

ifall socialnämnden, vid placering enligt LVU, behöver fatta beslut om en be-

gränsning av umgänget. 

 

 

Ta hand om upplevelser av umgänget 

Barnet kan behöva särskild uppmärksamhet 
I första hand är det familjehemmet som möter barnet efter varje umgänges-

tillfälle. Därför är det viktigt att socialtjänsten förbereder familjehemmet på 

att de kan behöva ge barnet särskild uppmärksamhet eller stöd efter umgäng-

estillfället. Hur barnets upplevelse blir beror naturligtvis på vad som skett vid 

umgängestillfället.  

Om föräldern inte dök upp enligt vad som var avtalat kan barnet vilja prata 

om detta och kanske få en rimlig förklaring. När ett mötestillfälle varit en ne-

gativ eller mindre bra upplevelse för barnet kan familjehemmet behöva be-

kräfta barnets tankar och känslor kring det, dock utan att värdera händelsen 

eller nedvärdera föräldrarna. 

Föräldrarna behöver återkoppling 
Även föräldrar kan uppleva att det kan vara svårt att få umgänget att fungera 

på ett bra sätt, oavsett om mötena sker i familjehemmet eller på någon annan 

plats [69]. Om det är möjligt att ge återkoppling till föräldrarna efter um-

gänget kring vad som fungerat bra och mindre bra kan det ge föräldrarna be-

tydelsefull information inför nästa tillfälle. 

Vid uppföljning av hur umgänget fungerar behöver socialtjänsten kontrol-

lera ifall det stöd som föräldrarna har fått, är tillräckligt.  

                                                      
225 Se JO 2016/17 s. 548. 

 

Mer om drogtest hittar du i du i avsnittet Beslut kring umgänge ovan. 
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Uppmärksamma och lyssna in familjehemmet 
Att uppmärksamma och lyssna på familjehemmets upplevelse, inklusive fa-

miljehemmets egna barn, kan skapa förutsättningar för att familjehemmet ska 

kunna ha ett generöst och inbjudande förhållningssätt gentemot det placerade 

barnets föräldrar. Familjehemmet kan uppleva problem i samband med um-

gänget, till exempel att föräldrarna inte vill samarbeta med familjehemmet, 

inte kommer till ett avtalat möte eller att de på något annat sätt gör barnet be-

sviket [45]. I vissa fall kan det vara svårt för familjehemmet att visa tillgiven-

het för barnet i föräldrarnas närvaro, av rädsla för att föräldrarna ska känna 

sig utanför och överflödiga. Det är således centralt att familjehemmet får det 

stöd eller den handledning som den aktuella situationen kräver.  
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Uppföljning av umgänget 

 

Återkommande uppföljning gör det 

möjligt att förändra 
Socialnämnden ska noga följa barnets vård och ha särskild uppmärksamhet 

på barnets relationer till anhöriga och andra närstående.226 Återkommande 

uppföljningar av umgänget ger möjlighet till förändringar i detta – utifrån 

barnets önskemål och behov.  

Socialnämnden ansvarar för att bestämma när och hur både genomförande-

planen och umgänget ska följas upp. Uppföljningen av umgänget kan ske i 

samband med att vården följs upp i sin helhet eller vid ett annat tillfälle. Det 

ska dock framgå av genomförandeplanen när och hur planen ska följas 

upp.227 I BBIC finns förslag på en struktur för ett uppföljningsmöte.228 

Följ upp pojkar och flickor – lika ofta 
Att ha ett könsneutralt förhållningssätt vid planering av uppföljningar kanske 

kan tyckas självklart – men en undersökning visar att det tycks finnas en 

olikhet i hur socialtjänsten följer upp vården av flickor respektive av pojkar 

[89]. År 2015 genomförde IVO 21 inspektioner i en av landets sex regioner 

där de granskade hur socialtjänsten, i sin helhet, följde upp vården av famil-

jehemsplacerade barn. Av tillsynsrapporten framgick bland annat att social-

sekreterare träffade familjehemsplacerade pojkar i högre utsträckning än de 

träffade familjehemsplacerade flickor – i alla åldersgrupper. Den största 

skillnaden återfanns i åldersgruppen 16 till 17 år. I rapporten framhöll IVO 

vikten av att kommunerna själva börjar analysera varför flickor får färre be-

sök av socialtjänsten än vad pojkar får samt vikten av att kommunen vidtar 

åtgärder om det visar sig att detta inte motiveras av ett större behov. [89] 

                                                      
226 Se 13 a § LVU respektive 6 kap. 7 b § SoL. 
227 Se 5 kap. 1 a § andra stycket 3 SoF 
228 BBIC grundbok. 

I det här avsnittet kan du läsa om: 

• vikten av att följa barns, föräldrars och familjehems situation och in-

ställning till umgänget  

• hur man kan följa upp planen för umgänge 

• förslag på frågor vid en uppföljning. 
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Verka för delaktighet i uppföljningen 
Socialnämnden ska verka för att barn och vårdnadshavare är delaktiga i upp-

följningen och vid behov revideringen av genomförandeplanen.229 Att regel-

verket endast utgår ifrån att det är vårdnadshavare som ska vara delaktiga 

hindrar inte att även andra umgängespersoner kan vara det. Socialnämnden 

bör även följa upp och revidera genomförandeplanen i nära samarbete med 

familjehemmet.230  

Fråga vad barnet tycker om umgänget 
Barnet behöver få möjlighet att uttrycka sina åsikter i samband med uppfölj-

ningar och utvärderingar av beslut och åtgärder som rör det, till exempel när 

det gäller det stöd eller den vård som barnet får.231 Socialtjänsten bör under 

sina besök i familjehemmet232 fråga hur barnet tycker att kontakten med 

vårdnadshavare och andra närstående fungerar.233 Samtalet bör föras på ett 

sätt som underlättar för barnet att beskriva sin situation.234 Att lyssna till vad 

barnet säger vid olika tillfällen under barndomen, ger socialtjänsten kunskap 

om hur familjerelationerna ser ut [90] och möjlighet att kunna utforma um-

gänget på det sätt som bäst passar barnet.  

 

 

Barnets vilja eller behov av kontakt kan förändras 
När barnet har varit placerad en tid och funnit sig tillrätta i familjehemmet, är 

det möjligt att barnet uttrycker mer om sina känslor och tankar kring sin situ-

ation och om sin relation till sina föräldrar eller andra närstående.  

Det är viktigt att ta hänsyn till att barnet utvecklas under placeringstiden 

men även till att det kan ske förändringar i barnets livssituation. Skolan kan 

få en ökad betydelse och barnet kan få nya fritidsintressen eller nya betydel-

sefulla sociala relationer. Det innebär att barnets vilja till eller behov av kon-

takt med sina föräldrar eller andra närstående kan förändras. Planeringen av 

umgänget behöver därför ändras och anpassas allt eftersom barnet växer upp. 

 Barn med vissa funktionsnedsättningar kan ha lite svårare än andra barn 

att klara förändringar eller ändringar av rutiner. Det är därför särskilt viktigt 

                                                      
229 Se 7 kap. 2 § SOSFS 2012:11. 
230 Se AR till 7 kap. 2 § SOSFS 2012:11. 
231 Se prop. 2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige s. 17. 
232 I enlighet med 6 kap. 7 b § SoL och 13 a § LVU. 
233 Se AR till 6 kap. 7 b och 7 c §§ SoL i 7 kap. SOSFS 2012:11. 
234 Se AR till 6 kap. 7 b och 7 c §§ SoL i 7 kap. SOSFS 2012:11 

 

Jag kunde absolut inte bo hemma men var hemma jätteofta för jag var 

så orolig för mina systrar som bodde kvar. Socialtjänsten sa till mig 

flera gånger att det inte var någon idé att jag var familjehemsplacerad 

för jag var hemma så ofta. Dom frågade liksom inte ens varför jag var 

hemma så ofta, dom antog ju bara att jag var hemma för att jag ville 

det och mådde bra av det…..[4]. 
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att följa upp hur dessa barn klarar av och påverkas av umgänget [14, 91]. Om 

barnet inte själv kan förmedla sin åsikt men har reagerat negativt på um-

gänget behöver socialtjänsten så långt det är möjligt ta reda på orsaken.  

Känslomässiga, psykiska och kroppsliga reaktioner kan dels tyda på att 

umgänget inte är till barnets bästa, dels på att barnet har behov av bearbet-

ning för att återfå en känsla av trygghet och balans. 

 

 
 

Om en kontakt är negativ för barnet kan den behöva förändras och behöver 

därför diskuteras noga [10].  

Förälderns livssituation, förmåga och 

inställning kan förändras 
Det är viktigt att uppmärksamma och ta hänsyn till att även föräldrars (eller 

andra umgängespersoners) livssituation kan förändras över tid, vilket kan på-

verka såväl deras förmåga som deras inställning till umgänge.  

Även motiverade föräldrar kan ibland ha svårt att klara av att upprätthålla 

kontakten med sina barn. Umgänge med föräldrar tenderar att minska i om-

fattning vid långa placeringar, vilket kan vara bra att ha i åtanke vid plane-

ring och uppföljning. [5] Föräldrarna kan behöva uppmuntran och stöd för att 

genomföra umgänget eller kanske stöd efter själva umgänget.  

Tillvarata familjehemmets upplevelse 
En viktig del i uppföljningen är att ta del av familjehemmets uppfattning gäl-

lande umgänget, både hur det fungerar och hur barnet har reagerat i samband 

med umgänget. Informationen från familjehemmet är nödvändig, dels för att 

kunna bedöma om umgänget på något sätt behöver justeras för att passa bar-

nets behov, dels för att socialtjänsten ska kunna möta och stödja familjehem-

met i den speciella situation som umgänget utgör. Det kan också behövas 

stöd för att hjälpa familjehem och föräldrar att kommunicera eller samarbeta. 

Även familjehemmet kan behöva stöd kring umgänget eftersom hela fa-

miljen påverkas mer eller mindre. Särskilt om umgänget genomförs i familje-

hemmet och beroende på hur kontakten mellan de inblandade parterna funge-

rar. Det är därför betydelsefullt att ta reda på hur samtliga medlemmar i 

 

Det kan vara relevant att söka svar på följande frågor [92]: 

• Är reaktionen adekvat utifrån den situation som föranlett place-

ringen? 

• Är reaktionen ett uttryck för en lojalitetskonflikt? 

• Är reaktionen ett tecken på en dålig umgängessituation i sin helhet 

för barnet? 

• Indikerar reaktionen att det finns problem i relationen till föräldern? 
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familjehemmet upplever och hanterar kontakten med barnets föräldrar i sam-

band med umgänget. 

Familjehemmet har en mycket stor betydelse för att främja barnets kontakt 

med föräldrar och närstående. Familjehem är förvisso oftast positivt inställda 

till umgänge, men kan hamna i en svår position om de märker att umgänget 

påverkar barnet negativt. När barnets föräldrar exempelvis inte klarar av att 

upprätthålla kontakten på ett konsekvent sätt, behöver familjehemmet ta hand 

om barnets smärta och besvikelse. [5]  

Förslag på frågor för en uppföljning 
I uppföljningen av umgänget ingår att ta ställning till om planen för umgänge 

behöver förändras utifrån barnets aktuella behov.  

Här nedan ges exempel på frågor att ställa för att skapa en struktur vid 

uppföljningen av umgänget. Liknande frågor har bearbetats med cirka 70 so-

cialsekreterare i samband med att FoU tog fram det stöd för bedömning som 

presenteras på kunskapsguiden.se. Synpunkter på frågorna är inhämtade från 

FoU Södertörn.235 

 

 

                                                      
235 Socialstyrelsen dnr 3.8–2133/2017. Några frågor är tillagda efter svar på remiss. 

 

Hur har umgänget fungerat? 

• Vad har fungerat bra? Vad har fungerat mindre bra? 

• Hur upplever barnet umgänget? Hur har umgänget påverkat barnet? 

Hur har barnet reagerat på umgänget? 

• Hur har informationsöverlämningen mellan familjehem och um-

gängesperson fungerat? 

• Hur har planeringen följts? Har något umgängestillfälle ställts in? 

Vilka konsekvenser fick detta för barnet i så fall? 

• Hur har förberedelserna inför umgänget fungerat? 

• Om en stödperson varit närvarande, hur har det fungerat? 

• Har umgänget fungerat vid skollov och storhelger? 

• Hur har det fungerat med umgänge om barnet varit sjukt? 

 

Har något förändrats som påverkar umgänget? 

• Har syftet med umgänget förändrats? 

• Har barnets livssituation eller inställning till umgänget förändrats? 

• Har umgängespersonens livssituation eller inställning till umgänget 

förändrats? 

• Om barnet är ensamkommande: har det kommit eller beräknas det 

komma några närstående till Sverige? 

(forts. nästa sida) 

•  
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Dokumentera uppföljningen 
Att en uppföljning av planen för umgänge har gjorts och att eventuella åtgär-

der har vidtagits ska dokumenteras i barnets journal.236 Genomförandeplanen 

kan också behöva revideras i den del som avser umgänget.  

I BBIC finns dokumentationsstöd Uppföljning av vård, Övervägande och 

Omprövning. Med hjälp av detta kan barnets umgänge eller kontakt med för-

äldrar eller andra närstående beskrivas under rubriker som exempelvis ”Soci-

ala relationer”, ”Barnets inställning till vården”, ”Vårdnadshavarnas inställ-

ning till vården” och ”Redogörelse från familjehem”.237 

                                                      
236 Jämför 4 kap. 9 § SOSFS 2014:5. 
237 Bilaga 1, Informationsspecifikation för BBIC 3.2. 

 

Behöver umgänget förändras? 

• Behöver barnet mer eller mindre umgänge eller kontakt? 

• Hur påverkar umgänget barnets skolgång och fritidsaktiviteter? 

• Behöver barnet umgänge med fler eller färre personer? 

 

• Passar de praktiska arrangemangen för barnet, till exempel platsen 

och tiden för umgänget? Hanterar barnet eventuella transporter? 

• Är innehållet eller aktiviteten i umgänget meningsfullt för barnet? 

• Behöver barnet stöd för att hantera umgänget eller kontakten?  

• Behöver någon närvara vid umgänget? Behövs tolk? 

• Behöver umgängespersonen annat eller utökat stöd för att genomföra 

umgänget? 

• Om umgänget med en umgängesperson ska minskas kommer det då 

påverka barnets kontakt med andra personer som finns i umgänges-

personens nätverk? 



 

BARN I FAMILJEHEM –UMGÄNGE MED FÖRÄLDRAR OCH ANDRA NÄRSTÅENDE 

SOCIALSTYRELSEN 

83 

 

Umgänge efter 

vårdnadsöverflyttning 

 

Barn har fortsatt rätt till umgänge efter 

en vårdnadsöverflyttning 
Ett barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsam-

mans med.238 

Barnets rätt till umgänge med en förälder gäller även om vårdnaden om 

barnet har anförtrotts, och flyttats över, till en eller två särskilt förordnade 

vårdnadshavare, till exempel till familjehemsföräldrarna. Efter en vårdnadsö-

verflyttning har de särskilt förordnade vårdnadshavarna och föräldrarna ett 

gemensamt ansvar för att så långt som möjligt tillgodose barnets behov av 

umgänge med en förälder som barnet inte bor med.239 

Den möjlighet till skriftligt avtal om umgänge med godkännande av social-

nämnden som finns för föräldrar,240 finns dock inte när vårdnaden har flyttats 

över till särskilt förordnade vårdnadshavare. I dessa fall kan dock ändå soci-

altjänsten ifall parterna önskar det, erbjuda stöd för att parterna ska komma 

överens om hur umgänget ska se ut i samband med vårdnadsöverflyttningen. 

Om en förälder inte är nöjd med umgänget kan denne väcka talan om um-

gänge i tingsrätten.241 De särskilt förordnade vårdnadshavarna företräder då 

barnet i umgängesfrågan.242 Högsta domstolen (HD) har betonat att frågan 

om omfattningen och formerna för umgänget kräver viss utredning samt att 

de nya vårdnadshavarna måste ha getts tillfälle att yttra sig över föräldrarnas 

yrkande om umgänge.243 

Domstolen kan fatta beslut om att barnet och föräldrarna ska ha umgänge 

genom att träffas – men också om umgänge på annat sätt, till exempel genom 

kontakt via e-post, brev eller telefon.244 Ett sådant beslut bör enligt förarbe-

                                                      
238 Se 6 kap. 15 § första stycket FB. 
239 Se 6 kap. 15 § andra stycket FB. 
240 Jämför 6 kap. 15 a § tredje stycket FB. 
241 Se 6 kap. 15 a § första stycket FB. 
242 Jämför 6 kap. 8 och 11 §§ FB samt SOU 2015:71 s. 618. 
243 Se Nytt juridiskt arkiv (NJA) 2014 s. 307. 
244 Jämför 6 kap. 15 första stycket FB. 

I det här avsnittet kan du läsa om: 

• barnets umgänge med föräldrar efter en vårdnadsöverflyttning 

• barnets umgänge med andra närstående än föräldrar efter en vård-

nadsöverflyttning 

• att socialnämnden kan väcka talan i domstol om umgänge 

• socialnämndens ansvar efter domstolsbeslut om umgänge. 
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tena dock enbart användas i undantagsfall, som ett sätt att skapa kontakt i si-

tuationer då exempelvis barnet och föräldern inte haft någon kontakt alls tidi-

gare eller endast haft kontakt i en mindre omfattning.245 

Socialnämnden kan väcka talan i domstol 
Det är viktigt att både socialnämnden och särskilt förordnade vårdnadshavare 

uppmärksammar om det finns risk att barnet far illa vid ett umgänge med en 

förälder.246 En särskilt förordnad vårdnadshavare kan dock inte väcka talan 

för att begränsa föräldrarnas umgänge med barnet, men kan däremot vända 

sig till socialnämnden som i sin tur kan väcka talan.247 Om socialnämnden får 

veta att någon åtgärd behöver vidtas i fråga om umgänge för ett barn, ska 

nämnden göra en framställning eller ansökan om detta hos den domstol som 

ärendet tillhör.248 

Det kan finnas skäl för socialnämnden att väcka talan, särskilt om nämn-

dens utredningar visar att ett barn mår dåligt eller riskerar att fara illa om um-

gänget fortsätter i den ordning och omfattning som tidigare har bestämts. 

Nämnden kan då komma fram till att umgänget antingen bör begränsas eller 

upphöra helt.249 

Socialnämndens talerätt är huvudsakligen motiverad av att den bör kunna 

väcka talan för ett minskat umgänge, men talerätten är inte begränsad till en-

bart det utan gäller även mer generellt. Det innebär att socialnämnden även 

kan väcka talan ifall barnet behöver mer umgänge med en förälder.250 

Umgänge med andra än föräldrar 
I likhet med föräldrar som är vårdnadshavare har särskilt förordnade vård-

nadshavare ansvar för att så långt möjligt tillgodose barnets behov av um-

gänge med någon annan än föräldrarna som står barnet särskilt nära.251 Lik-

som i fall där barn bor hos en vårdnadshavare får domstolen besluta om 

umgänge mellan barnet och någon annan än en förälder när barnet bor hos en 

särskild förordnad vårdnadshavare. Det kan gälla umgänge med barnets far- 

och morföräldrar och andra personer som står barnet särskilt nära. I dessa fall 

är det enbart socialnämnden som har talerätt.252 

I den mån barnets behov av umgänge inte tillgodoses beroende på att den 

särskilt förordnade vårdnadshavaren inte tar sitt ansvar, är det en viktig upp-

gift för socialtjänsten att försöka få denne att se till barnets behov.253 

                                                      
245 Se prop. 2005/06:99 s. 55 och 89. 
246 Se prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge s. 115. Jämför 6 kap. 2 a § FB. 
247 Se 6 kap. 15 a § första stycket FB. 
248 Se 5 kap. 2 § SoF. 
249 Se prop. 2005/06:99 s. 89. 
250 Se prop. 2005/06:99 s. 89. 
251 Se 6 kap. 15 § tredje stycket FB. 
252 Se 6 kap. 15 a § andra stycket FB. 
253 Se prop. 1997/98:7 s. 63. 
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Tillgodose stöd efter domstolsbeslut 
När ett mål eller ett ärende om bland annat vårdnad, boende och umgänge 

har avgjorts, är socialnämnden skyldig att i sin omsorg om barn och unga till-

godose de särskilda behov av stöd och hjälp som då kan finnas.254 Det är 

alltså viktigt att nämnden inte med automatik tar sin hand från ett ärende i 

och med att frågan har avgjorts. Det kan efter ett tag visa sig att barnet mår 

dåligt av det fastställda umgänget eller på annat sätt riskerar att fara illa om 

umgänget fortsätter i den beslutade ordningen och omfattningen. Det kan in-

träffa något efter rättegången, och det kan aldrig helt uteslutas att vissa, för 

barnet viktiga omständigheter, inte kommit fram under en utredning. Social-

nämnden har då möjlighet att väcka talan om umgänge igen för att få till 

stånd ett mindre omfattande umgänge.255 

                                                      
254 Se 5 kap. 1 § p. 9 SoL. 
255 Se prop. 2005/06:99 s. 55–56. 
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Bilaga 1. Metodbilaga 

Så här togs kunskapsstödet fram 

Inledande inventering 
Arbetet med detta kunskapsstöd inleddes med en förstudie i flera delar. För-

studien omfattade bland annat: 

• hearings, det vill säga utfrågningar av områdessakkunniga, med social-

tjänsten, forskare, myndigheter samt familjehems-, föräldra- och barnorga-

nisationer, där de fick beskriva 

− sina kunskaper kring umgängesbedömningar, 

− problematiken kring socialtjänstens arbete med umgänge samt 

− behovet av kunskapsstöd 

• en preliminär litteratursökning för att bedöma omfattningen av vetenskap-

ligt underlag 

• en inventering av relevant material inom området som tagits fram av Soci-

alstyrelsen, andra myndigheter och organisationer 

• en genomgång av den lagliga regleringen, olika förarbeten, relevanta JO-

utlåtanden och domar. 

Förstudien utmynnade i ett förslag på olika områden som kunskapsstödet 

skulle belysa. Resultat och slutsatser av förstudien ingick i den delrapport 

som lämnades till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i oktober 2017.256 

Perspektiv på jämställdhet och jämlikhet 
Projektgruppen har haft ett fokus på att skapa en jämställd och jämlik pro-

dukt. Projektet har följt Socialstyrelsens ”Checklista för jämställda produk-

ter” i relevanta delar. Bland annat har en litteratursökning kring jämställd-

hetsaspekter vid umgänge genomförts. Utifrån sökningen har två olika 

könsaspekter lyfts fram, dels att en studie visat att socialsekreterare vid upp-

följningar träffade familjehemsplacerade pojkar i högre utsträckning än de 

träffade familjehemsplacerade flickor och dels att ungdomar i samhällsvård, 

särskilt i familjehem, har mer kontakt med sina mammor än pappor.  

Kunskapsstödet lyfter fram perspektiv på jämlikhet vid umgänge i delar 

där det är relevant (till exempel när barn har funktionsnedsättningar, tillhör 

en nationell minoritet eller när det finns andra familjekonstellationer än den 

heteronormativa kärnfamiljen). 

Kunskapsstödets vetenskapliga underlag 
Det vetenskapliga underlaget till kunskapsstödet togs fram genom flera olika 

systematiska litteratursökningar under 2017 i ett antal databaser (från år 2000 

och framåt). Dessa sökningar hade en bred ansats och fokuserade på place-

rade barns umgänge med föräldrar och närstående, stöd till barn, föräldrar 

                                                      
256 Socialstyrelsens diarienummer 3.8–22619/2017. 
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och familjehem, umgängets utformning samt jämställdhetsaspekter kring um-

gänge. Litteratursökningen genomfördes utifrån olika block som fångade 

olika aspekter av ämnet, till exempel ”umgänge”, ”ungdomar i vård” eller 

”familjemedlemmar som barnet har kontakt med”. Inom varje block förbe-

stämdes ett antal relevanta sökord. 

 I början av 2018 gjordes en ny sökning för att uppdatera forskningsläget 

med samma sökkriterier som tidigare sökningar. Efter sökningarna genom-

fördes en screening (sållningsundersökning) av sammanlagt 275 artikelsam-

manfattningar och motsvarande (abstracts), varav 210 irrelevanta publikat-

ioner sorterades bort. En fulltextgranskning av 51 återstående publikationer 

genomfördes, varav 11 exkluderades. En matris användes för att dokumen-

tera publikationerna. 

 I litteratursökningarna identifierades fyra forskningsöversikter samt 

svenska och internationella, främst kvalitativa, studier kring olika aspekter 

rörande umgänge. Några exempel på sådana aspekter är: vikten av kontakt 

mellan placerade barn och deras föräldrar, syskon och andra anhöriga, barns 

och föräldrars upplevelse av kontakt, faktorer som kan påverka bedömningen 

av kontakt och behovet av stöd för att kontakten ska fungera. 

Därefter granskades de fyra forskningsöversikterna utifrån metoden 

AMSTAR,257 men eftersom två av översikterna var narrativa och inte syste-

matiska kunde man inte bedöma kvaliteten i dessa artiklar. Den tredje över-

siktsartikeln var systematisk och innehöll primärstudier som var både kvalita-

tiva och kvantitativa och många av dessa var deskriptiva. Fokus i den 

översikten var att sammanställa kunskap om interventioner. Effekterna av in-

terventioner beskrevs begränsat, varför kvaliteten i denna artikel inte heller 

bedömdes. 

I de tre översikterna beskrevs dock söksstrategier och inklusionskriterier 

på ett godtagbart sätt, vilket gjorde att de kunde användas för att ge exempel 

på forskning inom området. Den fjärde översiktsartikeln var systematisk. 

Kvaliteten bedömdes med AMSTAR– trots att översikten inkluderar kvalita-

tiva studier vilket medför att inte alla items är relevanta. Översiktens kvalitet 

bedömdes vara god. 

Av de övriga publikationerna gjordes en sammantagen bedömning med fo-

kus på aktuell frågeställning, studiedesign, deltagare, resultat och resultatets 

validitet. Det gjordes dock ingen kvalitetsbedömning enligt några etablerade 

metoder. 

I arbetet med kunskapsstödet lästes även artiklar rekommenderade av ex-

perter, forskningsrapporter, avhandlingar, internationella rekommendationer, 

litteratur som beskriver erfarenheter från praktiker inom området, rapporter 

från organisationer, betänkanden, propositioner, domar med mera. Forsk-

ningsartiklar och annan litteratur kring ensamkommande barn, våld och an-

knytning inhämtades bland annat från referenslistor från Socialstyrelsens ti-

digare arbeten och publikationer. 

                                                      
257 AMSTAR står för ”Assessing the Methodological Quality of Systematic Reviews”. 
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Externa uppdragstagare anlitades 

Ett bedömningsstöd utvärderades 
Under förstudien kom Socialstyrelsen i kontakt med FoU Södertörn, som i 

samarbete med nio Södertörnskommuner hade tagit fram ett stödmaterial för 

att samla in underlag från barn, föräldrar och familjehem inför bedömningen 

av umgänget. 

Socialstyrelsen gav i juni 2017 Södertörns högskola/FoU Södertörn i upp-

drag att pröva användbarheten av ett stöd för bedömning, varvid socialtjäns-

ten i 27 kommuner prövade stödmaterialet. 76 procent av deltagarna upp-

levde bland annat att stödmaterialet bidrog till en mer systematisk 

handläggning, till att barnperspektivet kunde upprätthållas på ett bättre sätt 

samt till en ökad rättssäkerhet. [62]. Stödet för bedömning reviderades uti-

från resultaten i utvärderingen. Stödet för bedömning kompletterar detta 

material och återfinns på kunskapsguiden.se. 

 

Ett underlag om föräldrar med kognitiva svårigheter togs 

fram 
På uppdrag av Socialstyrelsen sammanställde Centrum för forskning om 

funktionshinder på Uppsala Universitet i samarbete med SUF-

Kunskapscentrum i Region Uppsala258 bästa tillgängliga kunskap om um-

gänge mellan föräldrar259 med kognitiva svårigheter och deras barn som är 

placerade i familjehem. Sammanställningen utgår från forskning om kogni-

tiva funktionsnedsättningar generellt samt från kliniska erfarenheter som in-

hämtats under tio års verksamhet vid SUF-Kunskapscentrum.260 

Det finns både vetenskaplig och beprövad erfarenhet av arbete med perso-

ner som har kognitiva svårigheter. Det finns också ett visst vetenskapligt stöd 

för hur man kan utforma anpassningar när det gäller just föräldrar med kog-

nitiva svårigheter. Kunskapen omfattar både vikten av att individanpassa stö-

det efter de kognitiva svårigheterna och hur man kan behöva utforma dessa 

anpassningar för att underlätta personens vardag i allmänhet. Framför allt har 

tekniska produkter och hjälpmedel i form av påminnelser som stöd för tids-

planering i dagliga rutiner, planering steg-för-steg och att använda så kallat 

”bildstöd” visat sig vara effektiva som stöd till personer med kognitiva svå-

righeter [93]. Stödet behöver anpassas efter individens (läs: förälderns) be-

hov och önskemål. 

Socialstyrelsen har granskat, redigerat och anpassat texten som återfinns i 

bilaga 4. 

 

 

                                                      
258 Förkortningen SUF står för Samverkan – Utveckling – Föräldraskap. 
259 Barnets biologiska föräldrar oavsett om de är vårdnadshavare eller inte. 
260 ”Sammanställning av kunskap om umgänge mellan föräldrar med kognitiva svårigheter och deras placerade barn”; 

Centrum för forskning om funktionshinder, Uppsala Universitet i samarbete med SUF-Kunskapscentrum i Region 

Uppsala; Socialstyrelsen; diarienummer 2133/2017-37. Sammanställningen består av två delar. Del ett utgör en syste-

matisk kunskapsöversikt som utgår från en litteratursökning kring fem frågeställningar som berör umgänget mellan 

föräldrar som har kognitiva svårigheter vars barn är placerade i familjehem. Del två presenterar bästa tillgängliga kun-

skap om vilka områden som behöver anpassas och hur stödet kan utformas för just föräldrar med kognitiva svårigheter 

som har barn placerade. 
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Ett reflektionsmaterial togs fram 
För att belysa vikten av att bibehålla ett fokus på barnets behov under proces-

sen gav Socialstyrelsen Elisabet Näsman, seniorprofessor i sociologi vid So-

ciologiska institutionen vid Uppsala universitet, i uppdrag att skriva om barn-

perspektivet och barns rätt till delaktighet i frågan om barns umgänge när 

barn är placerade. Socialstyrelsen har redigerat texten och inhämtat syn-

punkter från socialtjänsten i några kommuner samt organisationen Maskros-

barn.261 Reflektionsmaterialet återfinns på socialstyrelsen.se och på kun-

skapsguiden.se. 

Andra aktiviteter under projekttiden 
Olika aktiviteter genomfördes för att undersöka behov, hämta in erfarenheter 

samt målgruppsanpassa och testa innehållet i kunskapsstödet. Här presenteras 

några exempel på sådana aktiviteter. 

• Information inhämtades kring vilka frågor om umgänge som kommer till 

Socialstyrelsens upplysningstjänst. 

• Ett förslag till disposition av kunskapsstödet skickades ut för synpunkter 

till de representanter för socialtjänsten i sju olika kommuner som deltagit i 

en hearing. Utgångspunkten var att forma ett kunskapsstöd som skulle 

följa tänkt process när ett barn placeras, för att åskådliggöra de olika delar 

som en bedömning omfattar. 

• En hearing hölls med representanter för förvaltningsdomstolarna som 

kommer i kontakt med frågan vid beslut om umgängesbegränsningar för 

att få synpunkter och erfarenheter kring socialtjänstens bedömningar. 

• Workshops/fokusgrupper hölls med representanter för socialtjänst för att 

få kunskaper om processen vid umgängesplanering samt synpunkter på 

anpassningen av kunskapsstödet. 

• Projektledaren deltog i olika konferenser med föreläsningar rörande um-

gänge. 

• Utskick av frågor till familjehems-, föräldra- och barnorganisationer kring 

stöd i samband med umgänge. 

• FoU Södertörn/Södertörns högskola fick ett tilläggsuppdrag att ta in syn-

punkter från de 27 kommuner som hade prövat bedömningsstödet på delar 

av kunskapsstödet. De fick bland annat lämna synpunkter på förslag till 

rubriker i beslut och övervägande av umgängesbegränsningar. Samma 

material skickades därefter till förvaltningsdomstolarna för synpunkter. 

• Möten hölls med de regionala utvecklingsledarna inom den sociala barn- 

och ungdomsvården kring formen på kunskapsstödet. De hämtade i sin tur 

in synpunkter från kommuner i sina respektive regioner. 

• Kunskapsstödet skickades på remiss till sju kommuner och stadsdelar samt 

till olika familjehems-, föräldra- och barnorganisationer. 

Den huvudsakliga texten till kunskapsstödet har skrivits och bearbetats av 

projektgruppen och olika experter inom myndigheten och sedan granskats av 

en forskare och en jurist. De externa uppdragstagarnas texter har redigerats 

och därefter granskats av en jurist. 

                                                      
261 Socialstyrelsen dnr 3.8–2133/2017.  
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Bilaga 2. Beslutsunderlag 

Rubrikerna och undertexterna nedan utgör en sammanställning av förvalt-

nings- och kammarrätternas förslag som uttrycktes i en hearing med Social-

styrelsen den 12 september 2017. Synpunkter på det ursprungliga underlaget 

inhämtades från socialsekreterare i 15 kommuner via FoU Södertörn samt 

från förvaltningsdomstolarna.262 Vissa justeringar har gjorts vid revidering av 

kunskapsstödet. Dessa ändringar bygger JO:s uttalanden.263 

Rubrikerna syftar till att underlaget till ett beslut enligt 14 § LVU ska bli 

överskådligt och tydligt. Det kan möjliggöra likvärdiga bedömningar och un-

derlätta handläggningen om en domstol ska pröva ett överklagande. Nedan 

ges också exempel på information som kan rymmas under respektive rubrik. 

 

Grunduppgifter 

• relevanta uppgifter om barnet 

• vilka som berörs av beslutet 

• vilket familjehem barnet är placerat i samt om beslutet om vård 

Om det finns beslut om hemlig vistelseort för barnet och/eller skyddade upp-

gifter för en vårdnadshavare kan det anges här.264 Risken för att vistelsea-

dressen röjs vid kommunicering med parten av handlingarna i målet minskar 

om själva adressen för den hemlighållna vistelseorten (eller familjehemmets 

namn och så vidare) inte står i de handlingar som skickas till domstolen vid 

ett eventuellt överklagande.  

 

Anledning till utredning 

Hur frågan om begränsning har aktualiserats, till exempel för att en vård-

nadshavare har begärt utökat umgänge, för att barnet inte vill träffa vårdnads-

havaren eller för att något hänt som försatt barnet i en riskfylld situation. 

 

Bakgrund och viktiga händelser 

• anledningen till barnets placering i familjehemmet  

• datum när vården påbörjades 

• hur länge barnet har bott i familjehemmet 

• hur lång tid placeringen förväntas vara 

• om socialnämnden tidigare har fattat beslut om exempelvis umgängesbe-

gränsningar samt om dessa är överklagade (och i så fall vad utfallet blev) 

• andra viktiga händelser eller omständigheter, till exempel gällande ompla-

cering 

 

                                                      
262 Socialstyrelsen dnr 3.8-2133/2017. 
263 Se prop. 2021/22:178 samt JO:s beslut den 28 juni 2022, dnr 822-2022. 
264 Observera att det även ska framgå av personakten om den enskilde har skyddade personuppgifter, se 4 kap. 5 § 

SOSFS 2014:5. 
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Beskrivning av umgänget eller kontakten, om den har påbörjats  

• vilket syfte umgänget har haft 

• hur umgänget eller kontakten mellan barnet och vårdnadshavaren hittills 

har sett ut och var den har ägt rum 

• viktiga händelser under umgänget eller kontakten (vad som har fungerat 

bra och mindre bra) 

• hur vårdnadshavaren agerat i kontakten med barnet  

• vilka reaktioner barnet har visat vid och i samband med umgänget eller 

kontakten 

• eventuella stödinsatser som har behövts för att få umgänget att fungera 

• om inte umgänge har kommit till stånd är det viktigt att beskriva vilka an-

strängningar som har gjorts för att barnet ska bibehålla kontakten med sina 

vårdnadshavare/föräldrar265  

• om barnet har umgänge med andra, för barnet, viktiga personer 

 

Barnets inställning till umgänget 

 

• barnets inställning till umgänget eller kontakten  

• om barnet inte vill, inte har mognad för eller inte har förmåga att uttala sig 

om umgänget eller om socialtjänsten av någon annan orsak inte inhämtat 

barnets inställning kan det beskrivas här266 

 

Vårdnadshavarens inställning till umgänget 

• hur vårdnadshavaren har fått komma till tals 

• vilken uppfattning vårdnadshavaren har om relationen till barnet 

• vårdnadshavarens önskemål eller förslag kring umgänget 

 

Familjehemmets redogörelse, om placeringen är påbörjad267 

• familjehemmets iakttagelser av barnets reaktioner, under och efter um-

gänget  

• iakttagelser i kontakten med vårdnadshavaren  

• hur familjehemmet förberett barnet inför umgänge 

• hur kontakten mellan familjehemmet och vårdnadshavaren har sett ut  

 

Socialtjänstens iakttagelser och överväganden 

• barnets relation till vårdnadshavaren, som har betydelse för umgänget 

• andra omständigheter som påverkar umgänget eller kontakten, till exempel 

gällande barnets skolgång, fritidsaktiviteter och kamratrelationer 

• situationen kring vårdnadshavaren utifrån dess betydelse för umgänget 

• socialtjänstens egna iakttagelser som kan vara av betydelse 

                                                      
265 I förarbetena till LVU står att då barn är tvångsomhändertagna krävs stora ansträngningar från socialnämndens sida 

för att bibehålla kontakten med föräldrarna (Prop. 1989/90:28 s. 73). 
266 Enligt 4 kap. paragraferna 15–17 SOSFS 2014:5 ska det i dokumentation i ärenden som rör barn bland annat 

framgå vilken information som har lämnats till barnet samt vilka åsikter barnet har fört fram eller hur socialtjänsten 

har gått till väga för att så långt som möjligt ta reda på barnets inställning. 
267 HFD har uttalat att om det inte finns rimlig anledning att ifrågasätta familjehemmets uppgifter bör dessa kunna 

godtas, HFD 2017 ref. 40. 
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• andra uppgifter som har inkommit, till exempel från en sakkunnig eller en 

stödperson som närvarat vid umgänget eller anmälningar enligt 14 kap. 1 

§ SoL från utomstående. 

• vilka överväganden som har lett fram till begränsning behövs och varför 

det inte är möjligt att fatta ett annat beslut i ärendet.268 

 

Beslut 

I ett beslut ska det alltid framgå vad som har beslutats i en så kallad besluts-

mening.269 Beslutet behöver vara så pass tydligt att både vårdnadshavare och 

barn lätt kan förstå vad begränsningen omfattar.270 Tydlighet underlättar 

dessutom handläggningen för en domstol som ska pröva ett överklagande. 

Av beslutsmeningen kan det framgå: 

• på vilket sätt umgänget begränsas (i detalj) 

• ifall barnets vistelseort inte ska röjas 

huruvida beslutet ska gälla tills vidare eller enbart en viss tidsperiod.271 

Motivera beslutet 

Ange det eller de skäl som ligger till grund för beslutet.272 Det är viktigt att 

motiveringen är kopplad till rekvisitet i lagtexten – det vill säga att det ska 

vara nödvändigt att begränsa umgänget eller att inte röja barnets vistelseort 

med hänsyn till ändamålet med vården. Ange vilket lagrum som beslutet vi-

lar på.273  

Här kan också beskrivas:  

• varför behovet av skydd går före ett långsiktigt behov av en kontinuerlig 

relation med vårdnadshavaren 

• på vilket sätt den specifika begränsningen bedöms vara till barnets bästa274 

• hur barnets uppfattning i umgängesfrågan påverkar förslaget till beslut275 

 

Om beslutet gäller att inte röja barnets vistelseort är det viktigt att beskriva 

vilka konkreta förhållanden som medför att ett hemlighållande är nödvändigt 

samt (i förekommande fall) att dessa förhållanden utgör en påtaglig risk för 

att en umgängesbegränsning inte kommer att respekteras. Det kan även vara 

viktigt att beskriva vilka risker som finns med vårdnadshavarens agerande 

och hur det påverkar barnet.276 

                                                      
268 Se JO:s beslut den 28 juni 2022, dnr 822-2022  
269 JO1993/94 s. 307. 
270 JO2004/05 s. 249. 
271 JO2004/05 s. 249, respektive JO:s beslut den 29 maj 2018, dnr 2533-2017. 
272 Se 32 § FL och 11 kap. 8 § första stycket SoL. 
273 Se 5 kap. 14 § SOSFS 2014:5. 
274 Jämför HFD 2017 ref 40 där HFD uttalade följande: ”Barnets behov på lång sikt av att ha en levande och kontinu-

erlig kontakt med föräldrarna måste då vägas mot om umgänget på kort sikt kan skada ändamålet med vården. Av-

vägningen kan innebära att en begränsning av umgänget bedöms vara till barnets bästa”. 
275 Se JO:s beslut den 28 juni 2022, dnr 822-2022  
276 HFD påtalar i en dom att det är avgörande att det finns konkreta beskrivningar av en förälders agerande och på vil-

ket sätt agerandet utgör en sådan risk att vistelseorten inte kan röjas, HFD 2017 ref.39. 
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Bilaga 3. Underlag för 

övervägande 

Synpunkter på underlaget har inhämtats från socialsekreterare i 15 kommu-

ner via FoU Södertörn.277 

 Rubrikerna syftar till att underlaget för övervägande enligt 14 § LVU ska 

bli överskådligt och tydligt. Nedan ges också exempel på information som 

kan rymmas under respektive rubrik. 

Grunduppgifter 

 

• vilka som berörs av övervägandet (barn, vårdnadshavare och så vidare)  

• vilket familjehem barnet är placerat i 

• under vilka lagliga omständigheter barnet är placerat 

 

Om det finns beslut om hemlig vistelseort för barnet och/eller skyddade upp-

gifter för en vårdnadshavare kan det anges här.278 

 

Bakgrund 

 

• anledningen till barnets placering i familjehemmet 

• när vården påbörjades 

• anledningen till att beslutet som ska övervägas fattades 

• om socialnämnden även tidigare har fattat beslut om en umgängesbegräns-

ning eller om att hemlighålla vistelseorten, samt om dessa beslut överkla-

gades och i så fall vad utfallet blev 

• datum för det senaste övervägandet av beslutet 

 

Barnets nuvarande situation och kontakt med vårdnadshavaren 

 

• hur eventuellt umgänge eller kontakt med vårdnadshavaren har fungerat 

sedan det senaste övervägandet 

• vilka reaktioner barnet har visat vid och i samband med umgänget 

• eventuella stödinsatser som har behövts för att få umgänget att fungera 

• viktiga händelser under kontakten eller umgänget (exempelvis vad som 

har fungerat bra och mindre bra) 

• andra omständigheter som kan påverka umgänget eller kontakten med 

vårdnadshavaren 

• om barnet har umgänge med andra personer som är viktiga för barnet 

• andra omständigheter som påverkar kontakten (till exempel barnets fritids-

aktiviteter och kamratrelationer) 

                                                      
277 Socialstyrelsen dnr 3.8–2133/2017. 
278 Observera att det även ska framgå av personakten om den enskilde har skyddade personuppgifter, se 4 kap. 5 § 

SOSFS 2014:5. 
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Barnets inställning till umgänget 

 

• det som barnet uppgett om kontakten eller umgänget och vilken inställ-

ning barnet har till umgängesbegränsningen eller till att vistelseorten hem-

lighålls 

• om barnet inte vill, inte har mognad för eller inte har förmåga att uttala sig 

om umgänget eller om socialtjänsten av någon annan orsak inte har in-

hämtat barnet inställning kan det beskrivas här279 

 

Vårdnadshavarens nuvarande situation 

 

• omständigheter i vårdnadshavarens situation som har betydelse för kon-

takten med barnet 

• gärna en konkret beskrivning av hur vårdnadshavaren agerat i kontakten 

med barnet 

 

Vårdnadshavarens inställning till umgänge 

 

• hur vårdnadshavaren har fått komma till tals  

• vilken uppfattning vårdnadshavaren har kring relationen till barnet  

• vårdnadshavarens önskemål eller förslag kring umgänget  

• vårdnadshavarens inställning till nuvarande umgängesbegränsning eller 

hemlighållande av vistelseort 

 

Redogörelse från familjehemmet 

 

• familjehemmets iakttagelser av barnets reaktioner i, under och efter um-

gänget  

• om och hur familjehemmet har förberett barnet inför umgänget  

• hur kontakten mellan familjehemmet och vårdnadshavaren har sett ut 

 

Övrigt 

Andra iakttagelser som kan vara av betydelse. Det kan till exempel ha in-

kommit uppgifter från en sakkunnig, en kontaktperson som har närvarat vid 

umgänget eller från andra utomstående genom anmälningar enligt 14 kap. 1 § 

SoL. 

Övervägande huruvida umgängesbegränsning eller hemlighållande av 

vistelseort fortfarande behövs 

 

• vilken funktion begränsningen har  

• om begränsningen fortfarande är nödvändig med hänsyn till ändamålet 

med vården280 

• på vilket sätt begränsningen är till barnets bästa  

                                                      
279 Enligt 4 kap. 15-17 §§ SOSFS 2014:5 ska det i dokumentation i ärenden som rör barn bland annat framgå vilken 

information som har lämnats till barnet samt vilka åsikter barnet har fört fram eller hur socialtjänsten har gått till 

väga för att så långt som möjligt ta reda på barnets inställning. 
280 Jämför rekvisiten i 14 § LVU. 
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• hur det skulle påverka barnet ifall begränsningen upphör  

Det kan även vara bra att beskriva vad som behöver hända för att umgänges-

begränsningen eller beslutet om att hemlighålla vistelseorten ska upphöra.  
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Bilaga 4. Stöd till föräldrar med 

kognitiva svårigheter kring 

umgänget med sina placerade 

barn 

Vad presenteras i den här bilagan? 
I den här bilagan presenteras kunskap om umgänge mellan föräldrar281 med 

kognitiva svårigheter och deras barn som är placerade i familjehem.282 

Texten syftar till att ge praktisk inriktad information kring hur socialtjäns-

ten kan arbeta med utformning och anpassning av såväl information som stöd 

för att underlätta för föräldrar med kognitiva svårigheter att hantera um-

gänget med sina placerade barn. 

Texten inleds med en definition av vad begreppet ”kognitiva svårigheter” 

innebär. Därefter presenteras: 

• Hur kognitiva svårigheter hos föräldrar kan identifieras. 

• Vad socialtjänsten särskilt kan behöva tänka på när en förälder har kogni-

tiva svårigheter. 

• Hur föräldrar med kognitiva svårigheter kan ges stöd i samband med um-

gänget med sina placerade barn. 

 

Vad kognitiva svårigheter innebär 
Kognitiva svårigheter används här som ett samlingsbegrepp för att beskriva 

en funktionsnedsättning som medför svårigheter inom ett eller flera av föl-

jande områden: tid och rum, planering, struktur, minne och abstrakt tänkande 

samt förmågan att läsa, skriva och/eller räkna. Svårigheterna är så stora att de 

påverkar personens (i detta fall förälderns) vardag.283 

Svårigheter eller begränsningar som dessa kan ha olika orsaker. En del för-

äldrar har så pass stora svårigheter att de uppfyller kriterierna för en intellek-

                                                      
281 Barnets biologiska föräldrar oavsett om de är vårdnadshavare eller inte. 
282 Bakgrunden till framtagandet av texten samt en kort sammanfattning av forskningen kring stöd till föräldrar med 

kognitiva svårigheter återfinns i metodbilagan.  
283 Dessa begrepp är definierade i International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) kapitel 2; 

WHO (2001). 

 

Som komplement till texten finns dels en fallbeskrivning som SUF-

Kunskapscentrum, Region Uppsala tagit fram, dels ett verktyg som ger 

förutsättningar för kognitiv tillgänglighet. Detta material återfinns på 

kunskapsguiden.se. 
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tuell funktionsnedsättning. Andra föräldrar har en neuropsykiatrisk funkt-

ionsnedsättning exempelvis autism eller adhd. Vidare finns det föräldrar som 

har påtagliga kognitiva svårigheter utan att ha en diagnos.284 Gemensamt för 

målgruppen är att omfattningen av deras kognitiva svårigheter är av sådan art 

och grad att det påverkar föräldraförmågan. 

Flera och samtidiga tillstånd, kognitiva svårigheter och brister är vanligt 

hos barn med så kallad lindrig intellektuell funktionsnedsättning [1]. Det 

finns även anledning att tro att situationen är likadan bland vuxna med lind-

rig intellektuell funktionsnedsättning. Det är till exempel vanligt med de-

pression och ångesttillstånd inom denna målgrupp [2]. 

När det gäller att anpassa stöd för umgänget är det viktigt att ta hänsyn till 

att föräldrar kan ha flera svårigheter samtidigt och att de kan behöva stöd 

inom ett flertal områden. 

Hur kan kognitiva svårigheter hos en 

förälder identifieras? 
Vid ett första möte kan det ofta vara svårt att uppfatta om en person har så 

omfattande kognitiva svårigheter att information och stöd behöver anpassas. 

Indikationer på att det kan finnas kognitiva svårigheter är till exempel att en 

förälder 

• inte kommer i tid till möten eller uteblir helt 

• dröjer med att svara på frågor 

• har svårt att behålla fokus i samtal, – till exempel blir plötsligt överdrivet 

engagerad, gör tvära kast mellan oengagerad – orimligt engagerad 

• svarar ”ja” till förslag eller uppgifter, men genomför sedan inte det som 

överenskommits vilket ibland kan feltolkas som att föräldern inte vill sam-

arbeta. 

Kartlägg förälderns tidigare stödinsatser 
Om man anar att en förälder har kognitiva svårigheter kan man börja med att 

ställa frågor om personens skolgång och arbetsliv. Detta kan ge inblick i en 

eventuell historik av anpassningar – som kan bero på att föräldern har kogni-

tiva svårigheter.  

För att ta reda på om föräldern har kognitiva svårigheter kan man exempel-

vis ställa frågor kring: 

• vilken skolgång föräldern har haft (finns indikationer på någon form av 

stödundervisning, specialklass, skoldaghem eller särskola) 

• vilken sysselsättning föräldern har 

                                                      
284 Några exempel på begrepp är ”svagbegåvning” och ”inlärningssvårigheter”. Kognitiva svårigheter kan också före-

komma till följd av eller i kombination med drogmissbruk och psykiska tillstånd. Grad och art av kognitiva svårigheter 

varierar från person till person och speglar biologiska och/eller omgivningsfaktorer. 
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• om föräldern har (eller har haft) kontakt med hälso- och sjukvård, habilite-

ring eller psykiatri eller har fått en diagnos285 

• om föräldern får något särskilt stöd eller hjälp från en närstående 

• om föräldern har en god man eller får någon insats via LSS eller SoL. 

Det är inte ovanligt att en person som är i kris uppvisar liknande symtom 

som en person som har en kognitiv funktionsnedsättning. Detta beror på att 

en kris kan påverka en persons högre kognitiva förmågor, som till exempel 

planering eller problemlösning. Oavsett om det handlar om tillfälliga eller 

beständiga kognitiva svårigheter så kan personen bli hjälpt av att få indivi-

danpassad information och andra typer av kognitivt stöd. 

Kognitiva svårigheter i förälderns vardag 
Kognitiva funktioner innefattar en persons sätt att tänka, lära och bearbeta in-

formation från omvärlden. När de kognitiva funktionerna är nedsatta eller an-

norlunda så påverkas flera områden i personens liv.  

När socialtjänsten planerar för vilket stöd en förälder behöver kring um-

gänget är det viktigt att ta reda på hur förälderns kognitiva respektive adap-

tiva förmåga286 ser ut. Härigenom kan man få en bild av vad som fungerar 

bra respektive vad som brukar bli problematiskt i förälderns vardag. 

Efter en stunds samtal om det som fungerar bra i en persons vardag kan det 

vara lättare att övergå till att ta upp mer känsliga ämnen som brukar kännas 

svårt eller som kan bli problematiskt för föräldern. 

Här följer några exempel på hur nedsatta kognitiva funktioner kan yttra sig 

för en person i vardagliga situationer gällande: 

Kommunikation 
• ger fragmentariska beskrivningar vid återgivande av händelse 

• ger sällan instruktioner och har svårt att ta ”ledning” i ett samtal 

• har svårt att koncentrera sig på att lyssna på andra 

• har svårigheter att ta emot information och/eller ger sin samtalspartner mi-

nimal återkoppling 

• har svårt att förstå abstrakta begrepp eller resonemang 

Delta i samhället 
• har svårt att åka kollektivt  

• har svårt att ta del av samhällsinformation  

• behöver hjälp med att fylla i blanketter 

• behöver hjälp för att kontakta till exempel sjukvården 

Tillämpa kunskap 
• har svårt med tidsuppfattningen (kommer för sent till ett möte eller flera 

timmar innan, fel dag eller kanske inte alls) 

                                                      
285 T.ex. ADHD, autismspektrumtillstånd (autismliknande tillstånd. Aspergers syndrom, högfungerande eller atypisk 

autism), dyslexi, inlärningssvårigheter, intellektuell funktionsnedsättning eller någon annan psykiatrisk eller neurolo-

gisk sjukdom eller tillstånd. 
286 Begreppet adaptiv förmåga omfattar en persons förmåga till anpassning och fungerande i vardagen. Adaptiva fär-

digheter är alla vardagliga färdigheter och handlingar som människor behöver kunna för att klara sig själva och kunna 

delta i samhällslivet. Den adaptiva förmågan behöver ställas i relation till bland annat personens ålder, erfarenhet samt 

funktion (exempelvis de förväntningar och krav som ingår i ett föräldraskap). 
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• överlåter till andra att söka information eller har svårt att sortera informat-

ion, likaså att till exempel ha svårighet att sortera vad som är viktigt och 

vad som är mindre viktigt 

Hantera vardagssysslor 
• har svårt att hantera sin ekonomi 

• har svårt att beräkna åtgång av mat vid matlagning, svårt att vid matlag-

ning planera så att alla moment görs i rätt ordning och att beräkna hur lång 

tid varje moment kan ta 

• använder mycket energi för att klara hushållsarbetet 

Fritidssysselsättning 
• saknar ofta organiserade fritidsaktiviteter, både för sig själv och för barnet 

• gör sällan spontana fritidsaktiviteter för sig själv eller för barnet 

Ta hand om sig själv 
• har svårt att upprätthålla god hygien och hållbara rutiner runt detta 

Hantera sociala relationer 
• har svårt att sätta sig in i andras känsloliv 

• har bristande förmåga till mentalisering287 

• har svårt att avläsa andra personers sociala signaler, till exempel minspel, 

gester och kroppsspråk 

• har svårt att lyssna in och tolka vad andra säger och betydelsen av det 

Styra sin vardag 
• har svårt att prioritera vad som är viktigt för familjen 

• tar inte tag i det som är besvärligt 

• har mycket svårt att hitta lösningar i oväntade situationer 

• uppfattar ofta en situation annorlunda än vad andra gör. 

Lämpligt stöd vid kognitiva svårigheter 
När en förälder har nedsatt kognitiv funktionsförmåga är det viktigt att göra 

anpassningar i kommunikationen. Detta är avgörande för att föräldern ska ha 

möjlighet att ta emot såväl som förstå relevant information. Föräldern kan 

dessutom behöva stöd för att kunna uttrycka sig, ta beslut och genomföra det 

som överenskommits. 

Ett exempel på metod för att ge stöd till personer med kognitiva svårig-

heter är Universal Design for Learning, förkortat UDL288 har tagits fram för 

att tydliggöra vikten av att ge alla personer samma förutsättningar för lärande 

– oavsett funktionsförmåga. Att använda UDL:s tydliga och flexibla struktur 

kan möjliggöra kognitiv tillgänglighet med individanpassad information och 

stöd eller intervention. 

 

                                                      
287 Inom psykologin innebär begreppet ”mentalisering” förmågan att förstå sina egna och andras tankar och känslor. 

Det handlar alltså om att förstå både sin egen och andras inre värld: vad som får mig att agera och reagera som jag gör, 

och vad som får andra att agera och reagera som de gör. 
288 UDL är en pedagogisk inriktning baserad på forskning inom pedagogiken, inklusive neurovetenskap, som ger stöd 

till utveckling av flexibla pedagogiska miljöer som tar hänsyn till individuella skillnader i inlärning. UDL är avsett att 

minska fysiska, intellektuella, kognitiva och organisatoriska hinder för lärande. 
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Metoden UDL utgår från tre grundläggande principer: 

1.  understöd engagemang genom att skapa motivation, uppmärksamhet 

och förtroende 

2.  ge förutsättningar för att ta emot och förstå 

3.  ge förutsättningar för att kunna uttrycka och göra. 

Under kommande rubriker beskrivs vilka konkreta anpassningar man behö-

ver göra utifrån dessa tre principer. På kunskapsguiden.se finns dessutom ett 

verktyg för kognitiv tillgänglighet med en tabell som ger en överblick över 

principerna. Tabellen beskriver hur olika kognitiva svårigheter kan yttra sig, 

och ger konkreta exempel på hur en anpassning kan utformas. Det är vanligt 

att en och samma person har flera olika kognitiva svårigheter i kombination – 

men få personer har alla kognitiva svårigheter på samma gång (vilket redovi-

sas i tabellen). 

1. Understöd engagemang genom att skapa 

motivation, uppmärksamhet och förtroende 
Socialsekreterare som möter föräldrar med kognitiva svårigheter i sitt arbete 

kan påverka deras motivation genom att skapa engagemang och förtroende. 

Målet är att få föräldern att känna sig motiverad och trygg. 

När barnet är placerat är det angeläget att lyfta fram och stärka den föräld-

rakompetens som föräldern faktiskt har. Detta kan bidra till att relationen 

mellan barn och förälder utvecklas positivt trots att barnet är placerat. 

Kom ihåg att det är vanligt med feltolkningar och missförstånd i kommu-

nikationen med föräldrar som har kognitiva svårigheter, eftersom de kan ha 

svårt att förstå, minnas, planera, genomföra, hitta, kommunicera eller ut-

trycka sig i sociala sammanhang. Tydlig och begriplig kommunikation bidrar 

till att förhindra detta.  

Genom att benämna olika typer av kognitiva svårigheter och beskriva de-

ras konsekvenser så får föräldern möjlighet att både förstå och sätta ord på 

sina svårigheter. Detta utgör en bra grund för att tillsammans med föräldern 

utforma det stöd som föräldern behöver. 

Att fråga föräldern ”Hur kan jag hjälpa dig på bästa sätt?” eller ”Vad 

skulle kunna underlätta för just dig?” kan vara ett bra sätt att avdramatisera 

situationen. Att erbjuda föräldern anpassningar kan bidra till att skapa ömse-

sidig respekt, förtroende och tillit, vilket är viktiga nycklar till ett funktionellt 

samarbete. 

Att uttrycka sig på ett inkluderande sätt kan vara genom att säga ”Det är 

inte ovanligt att de föräldrar som jag träffar är hjälpta av att till exempel få 

sms-påminnelse, mötestid med pauser, kallelse med bildstöd, och minnesan-

teckningar. Skulle något sådant vara till hjälp för dig?” 

Genom att vara transparent och icke-dömande rörande förälderns kognitiva 

svårigheter så bidrar det till en öppen dialog och samtidigt skapas en förstå-

else för förälderns situation. Erfarenhet visar att föräldrar ofta känner sig be-

kräftade – inte kränkta – av att få berätta om sina svårigheter, brister och pro-

blem. Ett öppet och icke-dömande förhållningsätt bidrar till ökad delaktighet 
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och ger dessutom föräldern en känsla av kontroll över situationen som ibland 

kan upplevas som kaosartad. 

För att understödja förälderns engagemang kan socialsekreteraren, föräl-

dern, barnet och familjehemmet tillsammans utforma strategier som fungerar 

för just denna förälders och detta barns umgänge. 

Tips för att öka förälderns delaktighet 
Verktyg för att öka en förälders delaktighet sammanfaller ofta med det som 

ökar en förälders motivation. Här presenteras därför några konkreta tips som 

kan öka en förälders motivation och delaktighet: 

• Ha en tydlig agenda för mötet. 

• Ange hur lång tid mötet ska pågå – och håll tiden! 

• Tänk på att tala långsamt och turas om att tala. 

• Prata om en sak eller ett ämne i taget. 

• Var tydlig i övergången när du byter ämne. 

• Se till att ni har samma fokus. 

• Fråga – så att du verkligen är säker på att ni förstår varandra. 

• Använd gärna bilder, filmer eller rollspel. 

• Ge positiv förstärkning, uppmuntran och konstruktiv återkoppling. 

• Demonstrera praktiskt ett moments olika steg. 

• Använd whiteboard för att sammanfatta en diskussion. 

• Fråga om föräldern vill ha skriftlig information att ta med hem eller få en 

sammanfattning av mötet (via e-post eller brev). 

• Be föräldern upprepa och summera vad som har sagts. 

• Boka eventuellt in nästa möte innan ni avslutar. 

• Avsluta mötet på ett tydligt sätt, påminn gärna föräldern om nästa mötes-

tillfälle. 

2. Ge förutsättningar för att ta emot och förstå 
Bristande förståelse är inte alltid relaterat till en persons intelligens. En per-

son kan ha en hög IQ, och ändå behöva kognitivt stöd för att kunna förstå 

och ta till sig information. Det finns en rad orsaker till att en person har svårt 

att förstå och tolka information eller händelser. 

För att skapa förutsättningar för att föräldrar med kognitiva svårigheter ska 

kunna ta emot och förstå relevant information är det viktigt att socialsekrete-

raren förbereder möten med föräldrarna noga. Börja exempelvis med att se 

över och anpassa sättet som informationen ska presenteras på. Om det är 

mycket information som ska ges eller diskuteras så kan det vara bra att skapa 

minnesstöd genom att skriva ned nyckelord, rita till (”ritprata”) eller använda 

bildstöd. Det kan också vara bra att varva samtalet med paus för bensträck-

are. 

Tillgänglig och tydlig kommunikation 
Om socialsekreteraren anpassar sitt sätt att kommunicera så ökar möjligheten 

till en bra dialog. Man kan anpassa kommunikationen så här: 

• Var tydlig och konkret. 

• Anpassa ditt taltempo efter förälderns kognitiva förmåga. 

• Dela upp informationen och gå igenom den steg för steg. 
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• Upprepa viktig information flera gånger. 

• Håll frågor korta och koncisa. 

• Använd gärna skattningsskalor för att hjälpa föräldern att utveckla sitt 

svar, till exempel kan föräldern med en siffra vid ord som ”ganska”, ”la-

gom” och ”ibland” ange i vilken grad som föräldern instämmer  

• Undersök vad ett svar som ”jag vet inte” innebär. 

• Undvik påståenden och frågor med för många detaljer. 

• Ge föräldern några möjliga svarsalternativ eller förslag på valmöjligheter. 

Checka för förståelse 
Begreppet ”Att checka för förståelse” är ett arbetsverktyg som kan användas 

för att försäkra sig om att föräldern har förstått.  

Att stämma av hur föräldern har uppfattat information och vad som har 

överenskommits under samtalet är viktigt för att kunna utforma rätt stöd. Har 

föräldern förstått vad som förväntats, fått rätt stöd och förutsättningar? Att 

checka för förståelse är således viktigt för att kunna följa upp umgänget och 

det stöd som föräldern behöver.  

För att checka för förståelse kan man använda dessa frågor: 

Vet föräldern svaret på följande åtta frågor: 

• Vad ska jag göra? 

• Varför ska jag göra det? 

• Hur ska jag göra det? 

• När ska jag göra det? 

• Hur länge ska jag göra det? 

• Hur mycket ska jag göra? 

• Var ska jag vara? 

• Vad händer efteråt? 

3. Ge förutsättningar för att kunna uttrycka och göra 
I stort sett alla som har kognitiva svårigheter har även nedsatta exekutiva 

funktioner.289 En exekutiv funktionsnedsättning medför bland annat svårighet 

med att: 

• planera och organisera vardagen 

• ta initiativ 

• reflektera över och analysera sitt eget beteende  

• vara flexibel vid problemlösning (kan ha svårt att kompromissa).  

I vardagligt tal kan det innebära att föräldern har svårt för att ”hålla många 

bollar i luften” eller att ”hålla en röd tråd” i ett samtal. 

Ge föräldern stöd att uttrycka sig 
Språket är en persons förmåga att kunna kommunicera genom att använda 

symboler och läsa av andra personers signaler. Språklig förmåga är en avan-

cerad kognitiv funktion som är beroende av både minne, abstraktions- och 

kategoriseringsförmåga samt förmåga att kunna resonera logiskt. 

                                                      
289 Exekutiv förmåga likställs med högre kognitiva funktioner och definieras som ”komplext målinriktat beteende 

såsom beslutsfattande, abstrakt tänkande, planering och utförande av planer, mental flexibilitet och att fatta beslut om 

vilket beteende som är påkallat under vilka omständigheter” (ICF, WHO 2010). 
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Det är ofta svårt att särskilja orsakerna till en bristande kommunikation. 

När föräldrar som både har språkliga svårigheter och ett annat första språk än 

svenska kan det vara svårt för socialsekreterare att veta huruvida de språkliga 

problemen orsakas av kognitiva svårigheter. 

För socialsekreterare är det viktigt att komma ihåg att språklig förmåga 

inte är ett mått på förälderns kognitiva förutsättningar, även om det har bety-

delse. Det finns föräldrar som har en relativt god språkförmåga som, i kombi-

nation med god social förmåga, kan dölja deras svårigheter i själva föräldra-

skapet. Det finns även föräldrar med bristande språklig förmåga, men som 

har god adaptiv förmåga (förmåga till anpassning och fungerande i varda-

gen). 

För att ge stöd till att uttrycka sig kan det vara bra att erbjuda olika tek-

niska produkter och hjälpmedel för kommunikation (bilder, filmer, text). I ett 

samtal kan alternativa meningar behövas för att uttrycka ett och samma feno-

men som föräldern kan välja emellan, till exempel genom att säga samma sak 

två gånger fast på olika sätt. Det är viktigt att tydliggöra och att ofta åter-

knyta till helheten: ”nu pratar vi om ditt barns behov”. För att visualisera hel-

heten kan bilder eller skrivna nyckelord på ett papper användas. 

Ge föräldern stöd till att göra 
Ibland kan man vara överens med en förälder om vad som behöver göras – 

men ändå blir det inte gjort. För föräldrar med exekutiva funktionsnedsätt-

ningar kan det bero på att de har svårt för att komma igång. Att få saker uträt-

tade samt att skapa och upprätthålla rutiner – både för sig själv och för famil-

jen – förutsätter att man har en tydlig bild av alla separata moment som krävs 

för att genomföra en viss aktivitet. Dessutom behöver man veta i vilken ord-

ning momenten eller uppgifterna ska utföras och varför de måste göras i den 

ordningen. Det kan vara bra att skapa en ”hur-göra-lista” tillsammans. Det är 

ett effektivt verktyg som med hjälp av nyckelord i punktform beskriver steg-

för-steg vad som ska göras, hur och när det ska göras (i vissa fall även varför 

det ska göras).  

Verktyg för tidshantering är exempelvis analog eller digital kalender i en 

mobil. Många föräldrar med kognitiva svårigheter kan behöva stöd för att 

börja använda kalender eller andra hjälpmedel för tidshantering. En förälder 

kan ibland även behöva hjälp med att komma i kontakt med exempelvis en 

arbetsterapeut som kan prova ut och förskriva annat lämpligt stöd.  

Hur föräldern kan få stöd kring 

umgänget 

Nedan ges några exempel på vad man kan göra för att anpassa upplägg och 

innehåll vid planering av umgängestillfällen för att kompensera för en föräl-

ders kognitiva brister. I den fallbeskrivning som återfinns på kunskapsgui-

den.se finns mer information om hur socialtjänsten kan arbeta kring umgänge 

när föräldrarna har kognitiva svårigheter. Socialtjänsten kan också ta stöd av 

eller samarbeta med habiliteringen kring planeringen av upplägg och genom 

dem förvärva mer kunskap om vilka verktyg det finns för att underlätta detta 

arbete. 
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När föräldern har svårt med planering, organisering 

och tidshantering 
Om en förälder ofta uteblir eller kommer försent till ett möte eller umgänges-

träff så kan det handla om att föräldern har svårt att organisera sin dag med 

tidsplanering och beräkna tidsåtgång. Dessutom är det vanligt bland personer 

med kognitiva svårigheter att ha ökad stresskänslighet och ångestproblema-

tik, vilket i sin tur påverkar både planeringsförmågan och arbetsminnet nega-

tivt. Allt detta kan alltså leda till att en förälder ibland, medvetet eller omed-

vetet, kommer försent eller inte alls till ett avtalat möte eller 

umgängestillfälle. En förälder kan avstå från att delta i ett möte just för att 

ansträngningen blir för stor.  

För att kunna passa en tid behöver föräldern ha en tydlig bild av de mo-

ment som är nödvändiga och dessutom i vilken ordning uppgifterna ska gö-

ras, det vill säga stöd med organisering. Organiseringsförmågan hänger ihop 

med planeringsförmågan, och när denna brister så får man svårigheter med 

att upprätthålla struktur och bedöma vad som ska göras. Ifall det dessutom är 

ont om tid, till exempel om man är sen eller har bråttom, kan det vara svårt 

att bedöma vad som är viktigast att prioritera. 

För att ge stöd i planeringen kan det vara bra att genomföra själva plane-

ringsmomentet tillsammans med föräldern. Sätt exempelvis upp lämpliga mål 

– både övergripande mål och ett flertal delmål. Ett effektivt verktyg för stöd 

är att ni tillsammans skriver både en att-göra-lista och en hur-göra-lista som 

föräldern sedan kan använda som underlag för prioritering. Vad är viktigast 

att göra, vem ska göra vad – och när ska det göras? 

När föräldern har bristande tidsuppfattning 
Personer med kognitiva svårigheter kan som tidigare sagts, ha en bristande 

förmåga att uppskatta och uppfatta såväl tid som tidsåtgång. När man har 

nedsatt känsla för tid så känner man inte på sig hur lång tid det tar att göra 

olika saker. Vidare kan man ha svårt att orientera sig i tiden, att veta vilken 

veckodag eller vilket datum det är och när nästa möte eller umgängestillfälle 

är. Detta kan vara svårt trots att föräldern har en kalender, eftersom personer 

med bristande tidsuppfattning upplever det som både tids- och energikrä-

vande att hålla koll på tiden. 

Fråga om föräldern vill ha sms-påminnelser för inbokade träffar och mö-

ten, till exempel för umgängestillfället och när dessa ska skickas. En sms-på-

minnelse kan till exempel skickas vid två eller fler tillfällen. 

Det är bra om sms-påminnelserna innehåller både tidpunkt, plats, vem för-

äldern ska träffa samt en rubrik om innehållet eller syftet med mötet.  

Med ett första sms flera dagar i förväg har föräldern möjlighet att förbe-

reda sig både praktiskt och mentalt, samt lösa eventuella problem och hinder. 

Det kan till exempel handla om hur resan för umgänge ska finansieras, ordna 

hundvakt, meddela sin arbetsgivare att man behöver sluta tidigare den dagen, 

avboka eller omboka något annat möte. Det andra sms:et, dagen före avtalat 

möte, är en ren påminnelse. Utöver det kan någon vilja ha en extra påmin-

nelse samma morgon som mötet är.  
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När föräldern har bristande rumsuppfattning 
Många personer med kognitiva svårigheter har bristande rumsuppfattning. 

Det kan göra så att föräldern har dåligt lokalsinne och svårt att hitta till mö-

tesplatsen eller till familjehemmet. Detta gäller inte bara första gången, utan 

ett flertal gånger – ända tills det blivit automatiserat. 

Stöd gärna föräldern genom att följa med vid det första besöket och/eller 

kartlägga vilka olika moment som krävs för att ta sig från punkt A till B. 

Skapa ett visuellt minnesstöd genom att ta bilder med mobilen: hur ser det ut 

där föräldern ska gå av bussen? Fotografera exempelvis åt vilket håll föräl-

dern ska gå och hur ingången till bygganden ser ut. Ett sådant stöd kan både 

skapa självständighet och underlätta orienteringsförmågan. 

När föräldern har bristande förmåga att minnas 
Personer med kognitiva svårigheter kan ha svårt att minnas. Det kan handla 

om såväl närminnet som långtidsminnet. Tecken att vara uppmärksam på kan 

vara att föräldern, trots upprepningar inte känner igen beskrivningar eller in-

struktioner i frågor som tidigare har avhandlats.  

Det kan krävas återkommande upprepningar, både muntliga och skriftliga 

sammanfattningar om vad man har pratat om vid tidigare möten för att föräl-

dern ska minnas det som avtalats, sagts eller hänt. Även här är mobiltelefo-

nen ett bra kognitivt hjälpmedel som kan fungera som minnesstöd. Det kan 

vara bra att uppmuntra föräldern att lägga in relevant information i mobiltele-

fonen när man har kommit överens om något, exempelvis kommande möten, 

vad föräldern behöver ha med sig och vad föräldern ska göra. Mobiltelefonen 

finns nästan alltid tillgänglig och på så sätt är den ett användbart hjälpmedel. 

När föräldern har en läs- eller skrivnedsättning 
Bristande kognitiva funktioner innefattar ofta begränsningar i läs- och skriv-

förmågan och/eller inlärningssvårigheter. Detta innebär att inlärning tar 

längre tid och att upprepning underlättar inlärandet. Då behövs tydliga och 

konkreta instruktioner och möjlighet att träna på samma sak i olika miljöer. 

Det är viktigt att ta reda på om föräldern kan ta till sig skriven information. 

Annars behöver man lämna information muntligt i stället.290  

När föräldern har bristande problemlösningsförmåga 
Förmågan att lösa problem förutsätter egenskaper som intuition, kreativitet, 

fantasi och initiativförmåga. Problemlösning förutsätter även logisk induktiv 

förmåga.291 Trots att personen har varit med om samma situation tidigare så 

kan personen ha svårt att ”ligga steget före” eftersom det kräver förmåga att 

kunna förutse konsekvenser. 

Anpassat stöd till föräldrar med bristande problemlösningsförmåga kan in-

nebära att tillsammans identifiera vilka svårigheter eller problem som finns 

och möjliga lösningar på dessa i samband med planering inför umgänge, un-

der och efter umgänget. Att sätta ord på svårigheter och problem, fånga upp 

                                                      
290 Observera att många med läsnedsättning kan ta del av information som är skriven på klarspråk eller lättläst. 
291 Förmågan att uppfatta och hantera logiska relationer mellan begrepp, figurer, tankegångar. Vanligt test är analogi-

prov av typen "handske förhåller sig till hand som sko till -". 
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idéer om möjliga lösningar och föreslå olika strategier för att genomföra lös-

ningarna bidrar till delaktighet, handlingsberedskap och trygghet hos föräl-

dern inför umgänget. 

När föräldern har svårt med rutiner 
Brister i förmågan till automatisering, det vill säga att rutiner sker per auto-

matik på basis av tidigare erfarenheter, medför att föräldern behöver an-

stränga sig mycket mer än andra för att genomföra en uppgift. Det medför en 

betydligt högre energiåtgång för dessa föräldrar, med ökad trötthet och ökat 

stresspåslag som följd. Detta kan i sin tur leda till att kvaliteten i föräldraför-

mågan vid umgänge försämras. 

Föräldrar som har svårt att skapa rutiner kan behöva hjälp med att skapa en 

struktur inför och under ett umgänge. I dessa fall är det viktigt att noggrant 

gå igenom umgängessituationen tillsammans med föräldern: Vilka rutiner är 

viktiga för barnet? Hur ska rutinerna organiseras? Vad kan man göra om nå-

gon rutin fallerar? 

Andra lämpliga stödinsatser vid kognitiva svårigheter 
Flera studier visar att föräldrar med kognitiva svårigheter bär på en stor sorg 

över att inte ha sina barn hemma [3, 4]. Föräldrarna kan behöva både emot-

ionellt och praktiskt stöd för att komma vidare i sin sorgeprocess, antingen i 

form av individuellt stöd eller i en stödgrupp – eller i en kombination. Ett ex-

empel på en metod för stöd i grupp som har anpassats till just denna mål-

grupp har utvecklats i Australien [5]. Den är översatt till svenska, kallad 

”Mamma Trots Allt”, och utvärdering pågår i ett forskningsprojekt [3]. 

En annan metod, som riktar sig till föräldrar med intellektuell funktions-

nedsättning som har hemmavarande barn är ”Parenting Young Children 

(PYC)”. Även denna metod är framtagen i Australien. Metoden har integrerat 

aktuell kunskap om anpassat stöd [6] och har utvärderats i ett par kvalitativa 

studier [7]. I Sverige används metoden även i familjer där någon av föräld-

rarna har andra kognitiva svårigheter och behov av ett hembaserat och kon-

kret föräldrastöd. 

Uppmärksamma barnens eventuella svårigheter 
Efter att ha bildat sig en uppfattning om föräldrarnas svårigheter är det vik-

tigt att även ta hänsyn till barnets eventuella svårigheter för att kunna ut-

forma ett umgänge som fungerar för både föräldern och barnet. När det gäller 

både neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar finns det 

nämligen en hög genetisk komponent (det vill säga ärftlighet i hög grad). 

Under interventionen Mamma Trots Allt [3] framkom att mammorna tidigt 

fångar upp barnets svårigheter. Utvecklingsavvikelser hos barn behöver be-

dömas inom specialistvård såsom BHV, habilitering, psykiatri. Det är viktigt 

att barnets beteende tolkas utifrån det som framkommer vid en utredning av 

barnets svårigheter eller diagnos. Detta utgör underlag som är viktigt att ta 

hänsyn till vid utformning av umgänget. Det kan krävas både anpassningar 

och stödinsatser för att möjliggöra ett umgänge. 
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