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NORGE 

 

LOV-1992-07-17-100: Lov om barneverntjenester (barnevernloven) 

 

(…) 

§ 4-22. Fosterhjem.  

       Med fosterhjem menes i denne lov  

a) private hjem som tar imot barn til oppfostring på grunnlag av barneverntjenestens beslut-

ning om hjelpetiltak etter § 4-4, eller i samband med omsorgsovertakelse etter § 4-12 eller § 

4-8 annet og tredje ledd,  

b) private hjem som skal godkjennes i henhold til § 4-7.  

       Til fosterforeldre skal det velges personer som har særlig evne til å gi barn et trygt og godt 

hjem, og som kan løse oppfostringsoppgavene i samsvar med de forutsetningene som er lagt til 

grunn om oppholdets varighet m.m., jf. § 4-15.  

       Departementet kan gi forskrifter om hvilke krav som skal stilles ved valg av fosterhjem, om 

fosterhjemmenes rettigheter og plikter, om barneverntjenestens plikt til veiledning og oppfølging 

av fosterhjemmene, og om tilsyn med barn i fosterhjem.  

       Barneverntjenesten skal oppnevne tilsynsfører for barn i fosterhjem.  

       Den kommune der fosterhjemmet ligger, har ansvaret for godkjenning og tilsyn av hjem-

met.  

Endret ved lov 7 mai 1993 nr. 44. Endres ved lov 21 juni 2013 nr. 63 (ikr. fra den tid Kongen be-

stemmer).  

 

§ 4-23. Formidling av fosterhjem.  

       Det er forbudt for privatpersoner å drive formidlingsvirksomhet for plassering av barn uten 

adopsjon for øye. Organisasjoner kan heller ikke drive slik virksomhet uten bevilling fra departe-

mentet, som i tilfelle fører tilsyn med virksomheten.  

       Den som forsettlig overtrer forbudet i første ledd eller medvirker til dette, straffes med bøter 

eller fengsel i inntil tre måneder. Forsøk straffes likt med fullbyrdet overtredelse.  

       For formidlingsvirksomhet for plassering av barn med adopsjon for øye gjelder adopsjonslo-

ven kapittel 3 A.  

Endret ved lov 11 juni 1999 nr. 38 (ikr. 1 des 1999 iflg. res. 11 juni 1999 nr. 662). Endres ved 

lov 20 mai 2005 nr. 28 (ikr. fra den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov 19 juni 2009 

nr. 74.  

 

§ 4-24. Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke.  

       Et barn som har vist alvorlige atferdsvansker  

- ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet,  

- ved vedvarende misbruk av rusmidler eller  

- på annen måte  

kan uten eget samtykke eller samtykke fra den som har foreldreansvaret for barnet, plasseres i 

en institusjon for observasjon, undersøkelse og korttidsbehandling i opptil fire uker, eller i den 

kortere tid som er fastsatt i vedtaket. Ved nytt vedtak kan plasseringstiden forlenges med opptil 

fire nye uker.  

       Er det trolig at et barn som nevnt i første ledd har behov for mer langvarig behandling, kan 

det treffes vedtak om at barnet skal plasseres i en behandlings- eller opplæringsinstitusjon i opp-

til tolv måneder uten eget samtykke eller samtykke fra den som har foreldreansvaret for barnet. 

Ved nytt vedtak kan plasseringstiden i særlige tilfelle forlenges med opptil tolv nye måneder. 

Barneverntjenesten skal fortløpende følge opp plasseringen, og vurdere tiltaket på nytt når plas-

seringen har vart i seks måneder. 

       Dersom plasseringen er satt i verk før barnet fyller 18 år, kan tiltak etter første og annet 

ledd gjennomføres slik som fylkesnemnda har bestemt, selv om vedkommende fyller 18 år i løpet 

av plasseringstiden. 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

       Et vedtak etter første og annet ledd kan bare treffes dersom institusjonen faglig og materielt 

er i stand til å tilby barnet tilfredsstillende hjelp sett i forhold til formålet med plasseringen.  

Endret ved lover 7 mai 1993 nr. 44, 11 juni 1993 nr. 70. 

 

§ 4-25. Framgangsmåten ved vedtak etter § 4-24.  

       Før det blir gjort et vedtak etter § 4-24 første og annet ledd, skal barneverntjenesten vurde-

re om det i stedet bør settes i verk hjelpetiltak etter § 4-4. Barneverntjenesten skal også plan-

legge og sette i verk de hjelpetiltak som er nødvendige som oppfølging av institusjonsoppholdet. 

       Et vedtak etter § 4-24 første og annet ledd skal treffes av fylkesnemnda etter reglene i ka-

pittel 7. Midlertidig vedtak kan treffes av barnevernadministrasjonens leder og av påtalemyndig-

heten. § 4-6 annet, fjerde og femte ledd gjelder tilsvarende. 

       Barneverntjenesten kan la være å sette vedtaket i verk om forholdene tilsier det. Fylkes-

nemnda skal varsles om dette. Er vedtaket ikke satt i verk innen seks uker, faller det bort. 

Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 70. Endres ved lov 21 juni 2013 nr. 63 (ikr. fra den tid Kongen 

bestemmer).  

 

§ 4-26. Tilbakehold i institusjon på grunnlag av samtykke.  

       Et barn med alvorlige atferdsvansker kan tas inn i en institusjon som omfattes av § 4-24 

første og annet ledd, også på grunnlag av samtykke fra barnet og de som har foreldreansvaret 

for barnet. Har barnet fylt 15 år, er barnets samtykke tilstrekkelig.  

       Når et barn blir tatt inn i en institusjon på grunnlag av samtykke, kan institusjonen sette 

som vilkår at barnet kan holdes tilbake i institusjonen i opptil tre uker regnet fra inntaket. Ved 

inntak i en institusjon med sikte på behandling eller opplæring i minst tre måneder, kan det også 

settes som vilkår at barnet kan holdes tilbake i opptil tre uker etter at samtykket uttrykkelig er 

trukket tilbake.  

       Dersom barnet rømmer, men blir brakt tilbake innen tre uker, regnes utgangspunktet for til-

bakeholdelsesfristen fra det tidspunkt barnet er brakt tilbake til institusjonen. 

       Barnets samtykke skal være skriftlig og skal gis til institusjonsledelsen senest når oppholdet 

begynner. Før samtykke blir gitt, skal barnet gjøres kjent med eventuelle vilkår som nevnt i an-

net ledd. 

Endret ved lov 7 mai 1993 nr. 44.  

 

§ 4-27. Plasseringsalternativer ved vedtak om særlige tiltak for barn og unge med alvorlige at-

ferdsvansker, jf. §§ 4-24 og 4-26  

       Statlig regional barnevernmyndighet skal utpeke hvilke institusjoner som skal ta imot barn 

på grunnlag av vedtak som nevnt i § 4-24, jf. § 4-26. Det kan bestemmes at barn kan plasseres i 

fosterhjem som har særlige forutsetninger for å kunne løse de problemer som foreligger.  

Endret ved lov 9 mai 2003 nr. 29 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 9 mai 2003 nr. 596). Endres ved lov 

21 juni 2013 nr. 63 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).  

 

§ 4-28. Tiltaksplan  

       Når et barn blir plassert i institusjon uten eget samtykke eller samtykke fra den som har 

foreldreansvaret, jf. § 4-24, skal barneverntjenesten sørge for at det utarbeides en tiltaksplan for 

barnet. Utkast til tiltaksplan skal foreligge når fylkesnemnda behandler saken. Endelig tiltaksplan 

skal utarbeides snarest mulig etter at fylkesnemndas vedtak foreligger. Tiltaksplanen må ikke 

være i strid med fylkesnemndas vedtak eller med forutsetningene for vedtaket. Også når barne-

verntjenesten medvirker til en plassering i institusjon på grunnlag av samtykke, jf. § 4-26, skal 

den sørge for at det utarbeides tiltaksplan for barnet dersom barnet og de som har foreldrean-

svaret samtykker. Har barnet fylt 15 år, er barnets samtykke tilstrekkelig. Tiltaksplanen skal om 

mulig foreligge før plasseringen iverksettes.  

       Tiltaksplanen skal endres dersom barnets behov tilsier det. Utarbeidelse og endringer av til-

taksplanen skal så langt som mulig skje i samarbeid med barnet. Når plasseringen skjer i med-

hold av § 4-24 må det ikke gjøres endringer i strid med fylkesnemndas vedtak eller med forut-

setningene for vedtaket. Når plasseringen skjer i medhold av § 4-26, må samtykke som nevnt i 

første ledd femte og sjette punktum innhentes også når tiltaksplanen skal endres.  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

       Når plasseringen skjer med bistand fra statlig regional barnevernmyndighet, jf. § 2-3, skal 

den statlige regionale barnevernmyndigheten etter anmodning fra barneverntjenesten i kommu-

nen bistå barneverntjenesten med utarbeidelse av tiltaksplanen.  

       Departementet kan gi retningslinjer om tiltaksplanens innhold.  

Tilføyd ved lov 4 juni 1999 nr. 35 (ikr. 1 sep 1999 iflg. res. 4 juni 1999 nr. 863), endret ved lov 9 

mai 2003 nr. 29 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 9 mai 2003 nr. 596). Endres ved lov 21 juni 2013 nr. 

63 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).  

(…) 

 

Kapittel 5. Institusjoner.  
§ 5-1. Ansvaret for institusjoner for barn  

       Statlig regional barnevernmyndighet har ansvaret for etablering og drift av institusjoner, 

eventuelt med tilknyttede spesialisttjenester for omsorg og behandling av barn. Ansvaret gjelder 

institusjoner som hører under denne loven.  

Endret ved lov 9 mai 2003 nr. 29 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 9 mai 2003 nr. 596). Endres ved lov 

21 juni 2013 nr. 63 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).  

 

§ 5-2. (Opphevet ved lov 9 mai 2003 nr. 29 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 9 mai 2003 nr. 596).)  

 

§ 5-3. (Opphevet ved lov 9 mai 2003 nr. 29 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 9 mai 2003 nr. 596).)  

 

§ 5-4. Inntak i og utskrivning fra institusjon som nevnt i § 5-1  

       Statlig regional myndighet skal gi regler for hvordan inntak og utskrivning skal besluttes.  

       Er det bestemt at barnet skal ha plass i en institusjon, kan institusjonen ikke nekte å ta imot 

barnet.  

       Barn kan ikke utskrives før tiden uten samtykke fra barneverntjenesten.  

       Uenighet om inntak eller utskrivning kan kreves avgjort av fylkesmannen i det fylket institu-

sjonen ligger.  

Endret ved lov 9 mai 2003 nr. 29 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 9 mai 2003 nr. 596). Endres ved lov 

21 juni 2013 nr. 63 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).  

 

§ 5-5. (Opphevet ved lov 9 mai 2003 nr. 29 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 9 mai 2003 nr. 596).)  

 

§ 5-6. Samarbeid med institusjoner som hører under andre lover  

       For barn som det blir vurdert å plassere i en institusjon under en annen lov, skal statlig re-

gional barnevernmyndighet sørge for at det blir etablert et samarbeid mellom barneverntjenes-

ten, regional myndighet og disse institusjonene. Kongen kan gi regler om samarbeidsordninger, 

herunder om plikt til å delta i samarbeidsgrupper, inntaksteam o.l.  

Endret ved lov 9 mai 2003 nr. 29 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 9 mai 2003 nr. 596). Endres ved lov 

21 juni 2013 nr. 63 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).  

 

§ 5-7. Tilsyn  

       Fylkesmannen skal føre tilsyn med at institusjoner som er omfattet av § 5-1, statlige sentre 

for foreldre og barn og private og kommunale institusjoner og sentre for foreldre og barn som er 

godkjent etter § 5-8, drives i samsvar med denne loven og forskrifter til loven.  

       Finner fylkesmannen at institusjonen eller senteret drives uforsvarlig, kan fylkesmannen gi 

pålegg om å rette på forholdet, eller å nedlegge driften.  

       Til å føre løpende tilsyn med institusjonene og sentrene kan fylkesmannen oppnevne til-

synsutvalg. Departementet kan gi forskrifter om tilsynsutvalgenes arbeidsområde og sammen-

setning.  

Endret ved lover 9 mai 2003 nr. 29 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 9 mai 2003 nr. 596), 19 juni 2009 

nr. 45 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 874). Endres ved lov 21 juni 2013 nr. 63 (ikr. 

fra den tid Kongen bestemmer).  

 

§ 5-8. Private og kommunale institusjoner og sentre for foreldre og barn  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

       Private og kommunale institusjoner og private og kommunale sentre for foreldre og barn 

kan bare benyttes for barn som omfattes av loven dersom institusjonen eller senteret er godkjent 

av statlig regional barnevernmyndighet. Institusjonen eller senteret kan bare godkjennes dersom 

det drives i samsvar med denne loven og de forskrifter som gjelder for den, og ellers drives på 

en forsvarlig måte. Avgjørelser om godkjenning etter denne loven er enkeltvedtak og kan påkla-

ges til statlig sentral barnevernmyndighet. Departementet kan gi nærmere forskrifter om god-

kjenningsordningen, herunder om vilkår for godkjenning, og om klageordningen.  

       Departementet kan gi forskrifter om regnskapsføring og om innsyn for offentlige myndighe-

ter i regnskapene.  

Endret ved lover 4 juni 1999 nr. 35 (ikr. 1 sep 1999 iflg. res. 4 juni 1999 nr. 863), 9 mai 2003 

nr. 29 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 9 mai 2003 nr. 596), 19 juni 2009 nr. 45 (ikr. 1 jan 2010 iflg. 

res. 26 juni 2009 nr. 874). Endres ved lov 21 juni 2013 nr. 63 (ikr. fra den tid Kongen bestem-

mer).  

 

§ 5-8a. Institusjoner med hjem  

Tilføyes ved lov 21 juni 2013 nr. 63 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).  

 

§ 5-9. Rettigheter under opphold i institusjon som er omfattet av § 5-1 og private og kommunale 

institusjoner som er godkjent etter § 5-8  

       Institusjoner skal drives slik at barna selv kan bestemme i personlige spørsmål og ha det 

samvær med andre som de ønsker, så langt dette er forenlig med barnets alder og modenhet, 

med formålet med oppholdet, og med institusjonens ansvar for driften, herunder ansvar for 

trygghet og trivsel.  

       Barna skal ha rett til å bevege seg både i og utenfor institusjonens område, med de be-

grensninger som fastsettes av hensyn til behovet for trygghet og trivsel. For barn som er plassert 

på grunnlag av et vedtak eller samtykke som nevnt i § 4-24 eller § 4-26, kan institusjonen be-

grense adgangen til å forlate området i den utstrekning det er nødvendig etter vedtakets formål.  

       Det er ikke tillatt  

a) å refse barn fysisk,  

b) å bruke innelåsing i enerom eller lignende tvangstiltak med mindre det er tillatt ved forskrif-

ter som nevnt i fjerde ledd bokstav a,  

c) å føre kontroll med et barns korrespondanse med mindre det er tillatt ved forskrifter som 

nevnt i fjerde ledd bokstav b.  

       Departementet kan gi forskrifter  

a) til utfylling av bestemmelsene foran, herunder om bruk av tvangsmidler,  

b) med sikte på å hindre at rusmidler eller farlige gjenstander bringes inn i institusjonen,  

c) om forvaltning av barnets midler.  

       Ved vedtak etter § 4-29 skal institusjonen iverksette de angitte beskyttelsestiltak for å hind-

re at barnet får kontakt med personer som kan ønske å utnytte det til menneskehandel. Beskyt-

telsestiltakene som følger av vedtaket kan begrense barnets adgang til å motta besøk, å kom-

munisere gjennom post, telefon eller annet kommunikasjonsutstyr og å bevege seg fritt utenfor 

institusjonens område. Beskyttelsestiltakene kan også fastsette begrensninger for hvem som kan 

få vite hvor barnet er. Beskyttelsestiltakene kan ikke fastsette begrensninger som hindrer barnet 

i å ha kontakt med verge, advokat, barnevernstjeneste, tilsynsmyndighet, helsepersonell som er 

beboerens behandler, prest, annen sjelesørger eller lignende. Departementet kan gi utfyllende 

forskrifter til bestemmelsen.  

Endret ved lover 9 mai 2003 nr. 29 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 9 mai 2003 nr. 596), 22 juni 2012 

nr. 34 (ikr. 1 aug 2012 iflg. res. 22 juni 2012 nr. 610).  

 

§ 5-9a. Rettigheter under opphold i senter for foreldre og barn  

       Sentre for foreldre og barn skal drives slik at foreldrenes og barnets rett til privatliv og fami-

lieliv og foreldrenes rett til å ta beslutninger i kraft av den daglige omsorg for barnet respekteres, 

så langt dette er i samsvar med formålet med oppholdet og med senterets ansvar for driften, 

herunder trygghet og trivsel.  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

       Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om barns og foreldres rettigheter 

og plikter i sentre for foreldre og barn.  

Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 45 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 874).  

 

§ 5-10. Generelle krav til institusjoner og sentre for foreldre og barn  

       For å sikre en forsvarlig standard på de institusjoner som er omfattet av § 5-1 og statlige 

sentre for foreldre og barn, kan departementet gi forskrifter om hvilke krav som skal stilles til in-

stitusjonene og sentrene, herunder faglige krav og krav til bygninger, utstyr og bemanning.  

Endret ved lover 9 mai 2003 nr. 29 (ikr. 1 jan 2004 iflg. res. 9 mai 2003 nr. 596), 19 juni 2009 

nr. 45 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 874).  

 

Kapittel 5A. Omsorgssentre for mindreårige  
Kapitlet tilføyd ved lov 30 mai 2008 nr. 36 (ikr. 1 juli 2008 iflg. res. 30 mai 2008 nr. 517).  

 

§ 5A-1. Opphold på omsorgssenter for mindreårige  

       Statlig regional barnevernmyndighet skal gi barn som har kommet til riket og søkt asyl uten 

foreldre eller andre med foreldreansvar, tilbud om opphold på et omsorgssenter for mindreårige.  

       Tilbudet skal gjelde fra barnet blir overført fra utlendingsmyndighetene til statlig regional 

barnevernmyndighet frem til det blir bosatt i en kommune eller forlater riket.  

       Bestemmelsen gjelder barn som er under 15 år når asylsøknaden fremmes. For barn over 

15 år gjelder bestemmelsen fra den tid Kongen bestemmer.  

Tilføyd ved lov 30 mai 2008 nr. 36 (ikr. 1 juli 2008 iflg. res. 30 mai 2008 nr. 517). Endres ved 

lov 21 juni 2013 nr. 63 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).  

 

§ 5A-2. Ansvaret for omsorgen  

       Når barnet har opphold på et omsorgssenter, har statlig regional barnevernmyndighet om-

sorgen for barnet. På vegne av statlig regional barnevernmyndighet skal omsorgssenteret utøve 

omsorgen.  

       Omsorgssenteret skal gi barnet god omsorg og trygghet og bidra til at det får den oppføl-

gingen og behandlingen det har behov for.  

Tilføyd ved lov 30 mai 2008 nr. 36 (ikr. 1 juli 2008 iflg. res. 30 mai 2008 nr. 517). Endres ved 

lov 21 juni 2013 nr. 63 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).  

 

§ 5A-3. Ansvaret for å ivareta barnets behov ved ankomst  

       Omsorgssenteret skal ved barnets ankomst til senteret vurdere barnets situasjon og behov 

og ivareta behovene på best mulig måte også før det foreligger oppfølgingsvedtak etter § 5A-4.  

       Dersom barnets behov etter omsorgssenterets vurdering ikke kan ivaretas på en tilfredsstil-

lende måte på omsorgssenteret, eller barnet ønsker opphold utenfor omsorgssenteret, skal om-

sorgssenteret varsle barneverntjenesten for vurdering av om det bør iverksettes særlige tiltak et-

ter kapittel 4.  

Tilføyd ved lov 30 mai 2008 nr. 36 (ikr. 1 juli 2008 iflg. res. 30 mai 2008 nr. 517).  

 

§ 5A-4. Oppfølgingsvedtak  

       Omsorgssenteret skal i samarbeid med barnet utrede barnets situasjon og behov og utar-

beide et forslag til oppfølging av barnet mens det oppholder seg på omsorgssenteret. Forslaget 

skal oversendes statlig regional barnevernmyndighet innen tre uker etter barnets ankomst til 

senteret. Statlig regional barnevernmyndighet skal innen seks uker etter barnets ankomst til sen-

teret treffe vedtak om oppfølging av barnet mens det oppholder seg på senteret.  

       Oppfølgingsvedtaket skal ligge til grunn for den videre oppfølgingen av barnet på omsorgs-

senteret.  

Tilføyd ved lov 30 mai 2008 nr. 36 (ikr. 1 juli 2008 iflg. res. 30 mai 2008 nr. 517). Endres ved 

lov 21 juni 2013 nr. 63 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).  

 

§ 5A-5. Ansvaret for å følge barnets utvikling under oppholdet på omsorgssenteret  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

       Omsorgssenteret og statlig regional barnevernmyndighet skal følge barnets utvikling nøye. 

Ved vesentlige endringer i barnets behov for oppfølging skal det om nødvendig treffes nytt opp-

følgingsvedtak i tråd med § 5A-4 første ledd.  

       Dersom barnets utvikling medfører at barnets behov etter omsorgssenterets vurdering ikke 

lenger kan ivaretas på en tilfredsstillende måte på omsorgssenteret, eller barnet ønsker opphold 

utenfor omsorgssenteret, skal omsorgssenteret i stedet varsle barneverntjenesten for vurdering 

av om det bør iverksettes særlige tiltak etter kapittel 4.  

Tilføyd ved lov 30 mai 2008 nr. 36 (ikr. 1 juli 2008 iflg. res. 30 mai 2008 nr. 517). Endres ved 

lov 21 juni 2013 nr. 63 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).  

 

§ 5A-6. Kartlegging  

       Omsorgssenteret skal i løpet av barnets opphold på senteret foreta en kartlegging av bar-

nets situasjon og behov som grunnlag for en etterfølgende bosetting i en kommune.  

       Kartleggingen skal utarbeides i samarbeid med barnet. Oversendelse av kartleggingen til ak-

tuelle myndigheter forutsetter skriftlig samtykke.  

Tilføyd ved lov 30 mai 2008 nr. 36 (ikr. 1 juli 2008 iflg. res. 30 mai 2008 nr. 517).  

 

§ 5A-7. Tilsyn, godkjenning, rettigheter under oppholdet og krav til kvalitet  

       Lovens §§ 5-7, 5-8, 5-9 og 5-10 med tilhørende forskrifter gjelder tilsvarende for omsorgs-

sentre som for institusjoner.  

Tilføyd ved lov 30 mai 2008 nr. 36 (ikr. 1 juli 2008 iflg. res. 30 mai 2008 nr. 517).  

 

§ 5A-8. Ansvar for etablering og drift  

       Statlig regional barnevernmyndighet har ansvar for at det etableres og drives omsorgssentre 

for mindreårige.  

Tilføyd ved lov 30 mai 2008 nr. 36 (ikr. 1 juli 2008 iflg. res. 30 mai 2008 nr. 517). Endres ved 

lov 21 juni 2013 nr. 63 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).  

 

§ 5A-9. Økonomisk ansvar  

       Utgiftene forbundet med opphold i omsorgssenter i medhold av § 5A-1 dekkes av statlig re-

gional barnevernmyndighet.  

Tilføyd ved lov 30 mai 2008 nr. 36 (ikr. 1 juli 2008 iflg. res. 30 mai 2008 nr. 517). Endres ved 

lov 21 juni 2013 nr. 63 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).  

§ 5A-10. Plassering i omsorgssenter etter lovens kapittel 4  

       Ved plassering av barn i omsorgssenter ved vedtak etter kapittel 4 gjelder § 4-18 om ansva-

ret for omsorgen i foreldrenes sted, § 5-4 om inntak og utskriving og bestemmelsene i kapittel 9 

om utgiftsfordeling tilsvarende som ved plassering i institusjon.  

Tilføyd ved lov 30 mai 2008 nr. 36 (ikr. 1 juli 2008 iflg. res. 30 mai 2008 nr. 517).  

  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

FOR 2011-11-15 nr 1103: Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under 

opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) 

Hjemmel: Fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 15. november 2011 

med hjemmel i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) § 5-9 fjerde 

ledd.  

Kapittel 1. Generelle bestemmelser  
§ 1. Formål  

       Formålet med denne forskriften er å sikre at institusjonen gir beboerne forsvarlig omsorg og 

behandling. Institusjonens ansvar for å gi forsvarlig omsorg innebærer blant annet å gi beboerne 

vern og beskyttelse, tydelige rammer for å sikre trygghet og god utvikling, oppfølging av skole- 

og opplæringstilbud og fritidsaktiviteter, stabil og god voksenkontakt, opplevelse av mestring og 

å bli sett og hørt, samt å lære beboerne respekt og toleranse. Hva som er å anse som forsvarlig 

omsorg vil blant annet avhenge av beboerens alder og modenhet og formålet med plasseringen.  

       Formålet er videre å sikre at beboerne blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den 

enkeltes integritet, og at rettssikkerheten til beboerne blir ivaretatt.  

       Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører beboe-

ren.  

 

§ 2. Virkeområde  

       Forskriften gjelder ved alle plasseringer av barn og unge på institusjoner som omfattes av 

barnevernloven kapittel 5 og omsorgssentre for mindreårige som omfattes av barnevernloven 

kapittel 5A.  

 

§ 3. Forbud mot innskrenkninger i beboernes rettigheter  

       Husordensregler, rutiner eller lignende kan ikke innskrenke beboernes rettigheter etter den-

ne forskriften og må ikke anvendes på en måte som vil være urimelig overfor beboeren i det en-

kelte tilfellet.  

       Det er ikke adgang til å nekte beboeren besøk av og annen kontakt med advokat, barne-

verntjeneste, tilsynsmyndighet, helsepersonell som er beboerens behandler, prest, annen sjele-

sørger eller lignende.  

 

§ 4. Taushetsplikt  

       Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for institusjonen, har taushetsplikt etter barnevern-

loven § 6-7.  

 

§ 5. Behandling av og innsyn i personopplysninger  

       Personopplysninger skal behandles i henhold til personopplysningsloven med forskrifter.  

       Beboerens rett til å se opplysninger om seg selv er regulert i personopplysningsloven § 18 

mv.  

 

§ 6. Oppbevaring av økonomiske midler m.m.  

       Institusjonen skal sørge for at beboerne kan oppbevare private eiendeler, penger mv. på en 

forsvarlig måte. Dersom en beboer av hensyn til f.eks. alder ikke kan ta hånd om slike eiendeler, 

har institusjonen plikt til å oppbevare dem på en forsvarlig måte.  

       Institusjonen skal føre oversikt over penger og private eiendeler som den mottar til oppbe-

varing fra beboeren.  

 

Kapittel 2. Beboernes rettigheter  
§ 7. Vern om personlig integritet  

       Institusjonen skal drives på en slik måte at beboerens personlige integritet blir ivaretatt.  

       Den enkelte beboer skal selv kunne bestemme i personlige spørsmål så langt dette lar seg 

forene med formålet med plasseringen og institusjonens ansvar for å gi forsvarlig omsorg for den 

enkelte, herunder er forenlig med beboerens alder og modenhet. Likeså skal bestemmelsesretten 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

la seg forene med institusjonens ansvar for driften, herunder ansvaret for trygghet og trivsel for 

alle på institusjonen.  

       Innenfor de rammer som følger av annet ledd skal institusjonen bl.a.:  

a) sørge for at beboeren får ivaretatt retten til å bli hørt og retten til medbestemmelse, herun-

der får delta ved utformingen av institusjonens daglige liv og ved avgjørelsen av andre for-

hold som berører beboeren,  

b) legge til rette for at beboeren får ivaretatt sine personlige interesser og delta i ønskede fri-

tidsaktiviteter,  

c) vise respekt for og ta hensyn til beboerens og foreldrenes livssyn og kulturelle bakgrunn,  

d) vise respekt for beboerens rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet.  

       Beboeren skal ikke utsettes for utilbørlig påvirkning eller påtrykk av livssynsmessig, politisk 

eller ideologisk art.  

 

§ 8. Medisinsk tilsyn og behandling  

       Institusjonen plikter å ha skriftlige rutiner som ivaretar beboerens rett til nødvendig medi-

sinsk tilsyn og behandling.  

       Barn og unge som blir akuttplassert skal tilses av lege før inntak, snarest mulig etter inntak 

eller senest i løpet av inntaksdøgnet.  

 

§ 9. Adgangen til å bevege seg innenfor og utenfor institusjonens område  

       Beboeren skal ha rett til å bevege seg innenfor og utenfor institusjonens område, med de 

begrensninger som fastsettes ut fra institusjonens ansvar for å gi forsvarlig omsorg for den en-

kelte og ansvaret for trygghet og trivsel for alle på institusjonen.  

       Beboeren skal i størst mulig grad kunne nyttiggjøre seg de tilbud som finnes i lokalsamfun-

net, herunder skole-, opplærings- og fritidstilbud.  

 

§ 10. Samvær og besøk i institusjonen  

       Beboeren skal fritt kunne motta besøk og ha det samvær med andre som hun/han ønsker 

under institusjonsoppholdet, med mindre noe annet følger av fylkesnemndas eller barneverntje-

nestens vedtak. Institusjonen kan ikke begrense samvær som følger av fylkesnemndas eller bar-

neverntjenestens vedtak. Institusjonen kan likevel begrense annet samvær og besøk i kraft av 

sitt ansvar for å gi forsvarlig omsorg for den enkelte. Institusjonen kan også fastsette regler ut 

fra institusjonens ansvar for driften, herunder hensynet til trygghet og trivsel for alle på institu-

sjonen.  

       Institusjonen skal legge forholdene til rette slik at det kan gjennomføres gode samvær og 

besøk for den enkelte beboer.  

 

§ 11. Elektroniske kommunikasjonsmidler  

       Beboeren skal fritt kunne benytte elektroniske kommunikasjonsmidler under institusjons-

oppholdet. Institusjonen kan likevel begrense og i enkelttilfeller nekte bruken i kraft av sitt an-

svar for å gi forsvarlig omsorg for den enkelte og sitt ansvar for driften, herunder hensynet til 

trygghet og trivsel for alle på institusjonen.  

 

Kapittel 3. Tvang og andre inngrep i den personlige integritet  
§ 12. Krav til forebygging  

       Bruk av tvang og andre inngrep i den personlige integritet skal ikke benyttes i større grad 

enn det som er nødvendig for formålet. Andre fremgangsmåter skal være prøvd først.  

 

§ 13. Forbud mot bruk av tvang eller makt  

       Tvangsmedisinering, fysisk refsing, isolasjon, mekaniske tvangsmidler eller annen bruk av 

fysisk tvang eller makt er ikke tillatt verken i straffe-, behandlings- eller oppdragelsesøyemed. 

Mindre inngripende fysisk tvang eller makt, som for eksempel kortvarig fastholding eller bortvis-

ning fra fellesrom, kan imidlertid anvendes når dette er åpenbart nødvendig som ledd i institu-

sjonens ansvar for å gi forsvarlig omsorg eller av hensyn til trygghet og trivsel for alle på institu-

sjonen.  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

§ 14. Tvang i akutte faresituasjoner  

       Dersom det er uomgjengelig nødvendig for å avverge fare for skade på person eller vesent-

lig skade på eiendom, kan det etter alminnelige nødretts- og nødvergebetraktninger, jf. straffelo-

ven § 47 og § 48, anvendes nødvendig tvang. Det er imidlertid en forutsetning at lempeligere 

midler vurderes som nytteløse eller har vist seg åpenbart forgjeves eller utilstrekkelige.  

       Tvangsbruken må i slike tilfeller ikke overstige det som er nødvendig for å avverge skaden. 

Tiltaket skal opphøre straks skaden eller faren er avverget.  

       Dersom situasjonen gjør det nødvendig å isolere beboeren, jf. første ledd, skal minst en av 

personalet alltid være til stede i rommet eller i naborom med ulåst dør. Isolering av beboeren er 

bare tillatt i rom med vindu og med minst 8 m2 gulvflate. Dette kan besluttes av institusjonens 

leder eller den lederen gir fullmakt.  

 

§ 15. Kroppsvisitasjon  

       Institusjonens leder eller den lederen gir fullmakt kan, ved inntak eller under oppholdet i in-

stitusjonen, bestemme at det skal foretas kroppsvisitasjon av en beboer dersom det foreligger 

begrunnet mistanke om at beboeren besitter tyvegods, farlige gjenstander, rusmidler eller andre 

skadelige medikamenter, for eksempel dopingmidler, samt utstyr til bruk av rusmidler og andre 

skadelige medikamenter.  

       Kroppsvisitasjon kan bare omfatte kroppens overflater, munnhulen samt gjennomsøking av 

klær.  

       Dersom beboeren eller den ansatte som skal foreta kroppsvisitasjon ønsker det, skal 

kroppsvisitasjon gjennomføres med to ansatte til stede. Kroppsvisitasjonen skal foretas av en 

person av samme kjønn som beboeren, og skal skje så skånsomt som mulig.  

 

§ 16. Ransaking av rom og eiendeler  

       Institusjonens leder eller den lederen gir fullmakt kan, ved inntak eller under oppholdet i in-

stitusjonen, bestemme at det skal foretas ransaking av beboerens rom eller eiendeler dersom det 

foreligger begrunnet mistanke om at beboeren besitter tyvegods, farlige gjenstander, rusmidler 

eller andre skadelige medikamenter, for eksempel dopingmidler, samt utstyr til bruk av rusmidler 

og andre skadelige medikamenter.  

       Ransaking av rom og eiendeler skal foretas mens beboeren er til stede, med mindre dette er 

uforholdsmessig vanskelig fordi beboeren har forlatt institusjonen uten samtykke, ikke ønsker å 

være til stede eller lignende. Ransakingen skal skje så skånsomt som mulig.  

 

§ 17. Beslaglegging, tilintetgjøring eller overlevering til politiet  

       Farlige gjenstander, rusmidler og andre skadelige medikamenter, for eksempel dopingmid-

ler, samt utstyr til bruk av rusmidler og andre skadelige medikamenter som blir funnet ved inn-

tak eller under opphold i institusjonen, skal beslaglegges og kan enten oppbevares på institusjo-

nen, tilintetgjøres eller overleveres til politiet. Ulovlige gjenstander, rusmidler eller medikamenter 

skal overleveres til politiet. Tyvegods som beslaglegges skal overleveres til politiet eller tilbakele-

veres til rette eier.  

 

§ 18. Beboernes korrespondanse  

       Det er ikke tillatt å føre kontroll med beboernes korrespondanse, herunder elektronisk kor-

respondanse. Beboerne skal fritt kunne sende og motta post. Post som kommer inn til institusjo-

nen kan likevel kontrolleres når det er begrunnet mistanke om at forsendelsen inneholder rus-

midler eller farlige gjenstander.  

       Kontrollen skal foregå ved at posten åpnes av institusjonens leder eller den lederen gir full-

makt i nærvær av postens mottaker eller avsender.  

       Ved klage over vedtak om kontroll skal ikke kontrollen foretas før klagebehandlingen er av-

sluttet.  

 

§ 19. Rusmiddeltesting  

       Institusjonen kan ikke kreve at beboeren avlegger urinprøver.  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

       Beboeren kan samtykke til å avlegge urinprøver. Samtykke kan gis under oppholdet. Sam-

tykket skal være skriftlig. Er beboeren under 15 år, skal også de som har foreldreansvaret sam-

tykke. Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen etter barnevernloven, er det barne-

verntjenesten som også skal samtykke. For beboere plassert i omsorgssentre skal statlig regional 

barnevernmyndighet samtykke. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.  

       Institusjonen skal ha regler for avleggelse av prøver. Beboeren skal gjøres kjent med regle-

ne for prøvetaking før samtykke kan gis. Prøvene skal for øvrig håndteres i samsvar med Helse-

direktoratets retningslinjer for slike prøver.  

 

§ 20. Tilbakeføring ved rømming  

       Med rømming forstås de tilfeller hvor beboeren forlater institusjonen uten tillatelse eller unn-

later å komme tilbake til institusjonen etter fravær.  

       Ved rømming skal institusjonen straks varsle barneverntjenesten. Institusjonen skal varsle 

politiet med mindre dette ikke er nødvendig. Beboerens foresatte bør varsles så raskt som mulig. 

Varsling av foresatte skal som hovedregel foretas av institusjonen.  

       Når beboeren rømmer, skal institusjonen, om mulig i samarbeid med foresatte og barne-

verntjenesten, prøve å bringe beboeren frivillig tilbake til institusjonen.  

       Dersom plasseringsgrunnlaget gir adgang til det, kan beboeren om nødvendig bringes tilba-

ke til institusjonen mot sin vilje.  

       Enhver tilbakeføring skal skje så skånsomt som mulig, og på en måte som ivaretar beboe-

rens integritet.  

 

Kapittel 4. Særlige regler ved plassering etter § 4-24 og § 4-26  
§ 21. Forskriftens anvendelse overfor beboere plassert etter § 4-24 og § 4-26  

       Bestemmelsene i forskriftens kapittel 1, 2, 3 og 5 gjelder tilsvarende overfor beboere som er 

plassert etter § 4-24 og § 4-26, med de særregler som følger av dette kapitlet. Dette gjelder 

også beboere som er plassert ved midlertidige vedtak etter barnevernloven § 4-25 annet ledd 

annet punktum.  

 

§ 22. Begrensninger i adgangen til å bevege seg innenfor og utenfor institusjonens område  

       Institusjonen kan begrense beboerens adgang til å forlate institusjonsområdet og til å beve-

ge seg fritt innenfor institusjonsområdet i den utstrekning det er nødvendig ut fra formålet med 

plasseringen. Vedtaket kan treffes for inntil 14 dager av gangen, men skal ikke opprettholdes 

lenger enn nødvendig. Institusjonen må fortløpende vurdere om vedtaket skal opprettholdes.  

 

§ 23. Besøk i institusjonen  

       Institusjonen kan nekte beboeren besøk hvis det er nødvendig av hensyn til behandlings-

opplegget eller formålet med plasseringen. Vedtaket kan treffes for inntil 14 dager av gangen, 

men skal ikke opprettholdes lenger enn nødvendig. Institusjonen må fortløpende vurdere om 

vedtaket skal opprettholdes.  

       Besøk kan ikke nektes dersom det vil være urimelig overfor beboeren i det enkelte tilfellet.  

 

§ 24. Elektroniske kommunikasjonsmidler  

       Institusjonen kan nekte beboeren å bruke elektroniske kommunikasjonsmidler dersom det 

er nødvendig av hensyn til behandlingsopplegget eller formålet med plasseringen. Institusjonen 

kan inndra det elektroniske kommunikasjonsmiddelet dersom beboeren ikke retter seg etter in-

stitusjonens avgjørelse om å nekte bruk. Vedtaket kan treffes for inntil 14 dager av gangen, men 

skal ikke opprettholdes lenger enn nødvendig. Institusjonen må fortløpende vurdere om vedtaket 

skal opprettholdes.  

       Bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler kan ikke nektes dersom det vil være urimelig 

overfor beboeren i det enkelte tilfellet.  

 

§ 25. Rusmiddeltesting  

       Ved plassering etter § 4-24 kan urinprøver kreves avlagt dersom det følger av fylkesnemn-

das vedtak.  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

       Beboeren kan samtykke til å avlegge urinprøver. Samtykke kan gis både ved inntak og un-

der oppholdet. Samtykket skal være skriftlig. Er beboeren under 15 år, skal også de som har for-

eldreansvaret samtykke. Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen etter barnevernlo-

ven, er det barneverntjenesten som også skal samtykke. Samtykket kan når som helst trekkes 

tilbake.  

       Institusjonen skal ha regler for når prøvene kan kreves avlagt og for prosedyrer rundt av-

leggelsen. Beboer skal gjøres kjent med reglene for prøvetaking ved inntak i institusjonen. Prø-

vene skal for øvrig håndteres i samsvar med Helsedirektoratets retningslinjer for slike prøver.  

 

Kapittel 5. Saksbehandling og klage  
§ 26. Krav til enkeltvedtak og andre avgjørelser  

       Avgjørelser etter § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 22, § 23 og § 24 skal regnes som enkelt-

vedtak etter forvaltningsloven. Avgjørelsene skal i tillegg protokollføres og forelegges tilsyns-

myndigheten.  

       Avgjørelser om rusmiddeltesting etter § 19 og § 25 skal protokollføres, begrunnes og fore-

legges tilsynsmyndigheten.  

       Ved hver tilbakeføring etter § 20 skal det skrives rapport om forholdet, hvor beboeren har 

anledning til å uttale seg. Tilbakeføring mot beboerens vilje skal protokollføres og begrunnes. 

Protokollen skal sendes barneverntjenesten og forelegges tilsynsmyndigheten.  

 

§ 27. Klage over brudd på forskriften  

       Dersom beboeren selv eller de foresatte mener det er begått brudd på forskriften, kan dette 

påklages til fylkesmannen.  

       Klager over enkeltvedtak eller andre brudd på forskriften her følger reglene i forvaltningslo-

ven. Klagen fremmes direkte for fylkesmannen som kan prøve alle sider av saken.  

       Henvendelser om andre forhold knyttet til opphold på institusjonen behandles av fylkesman-

nen etter reglene i tilsynsforskriften § 11.  

       Institusjonens leder skal gjøre klageadgangen kjent for dem det gjelder, og skal levere ut 

skriftlig materiale om klageadgangen. Institusjonen skal bistå beboere som ønsker det med å ut-

forme klagen.  

 

Kapittel 6. Ikrafttredelse og overgangsregler  
§ 28. Ikrafttredelse  

       Forskriften gjelder fra 1. mars 2012. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 12. desember 

2002 nr. 1594 om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon.  

 

§ 29. Overgangsregler  

       Ved fylkesmannens klagebehandling skal de regler som gjaldt da institusjonen behandlet sa-

ken anvendes. 

  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

SVERIGE 

 

Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) 

 

(…) 

 

5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper 

 

Barn och unga 

1 § Socialnämnden ska- verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhål-

landen, 

- i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fy-

sisk och social utveckling hos barn och ungdom, 

- bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och 

ungdom far illa, 

- aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av alkoholhal-

tiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt dopningsmedel, 

- tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, uppmärksamma och 

verka för att barn och ungdom inte vistas i miljöer som är skadliga för dem, 

- med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat tecken till 

en ogynnsam utveckling, 

- i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas 

ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om den unges bästa motiverar det, vård 

och fostran utanför det egna hemmet, 

- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan fin-

nas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts, 

- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan fin-

nas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört. Lag (2012:776). 

1 a § Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar attfara illa samverka 

med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Ifråga om utlämnande av uppgifter 

gäller de begränsningar som följer av 15 kap. denna lag och av offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400). Nämnden skaaktivt verka för att samverkan kommer till stånd. Lag (2009:496). 

 

1 b § Kommunen skall sörja för att påföljden ungdomstjänst kan verkställas så snart det kan 

ske. 

   Socialnämnden skall bestämma det närmare innehållet i en utdömd ungdomstjänst i en arbets-

plan och utse en handledare för den unge. Socialnämnden skall kontrollera att arbetsplanen följs. 

Lag (2006:901). 

 

1 c § Kommunen skall sörja för att medling enligt lagen (2002:445) om medling med anledning 

av brott kan erbjudas när brottet har begåtts av någon som är under 21 år. Lag (2006:901). 

 

2 § När ett barns bästa kräver det, får socialnämnden förbjuda eller begränsa möjligheterna för 

en person som har sitt hem inom kommunen att i hemmet ta emot andras barn. 

   Ett sådant förbud omfattar inte fall då det med hänsyn till särskilda omständigheter är uppen-

bart befogat att ett barn tas emot i hemmet. 

 

3 § Kommunen skall sörja för- att föräldrar kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning i syfte 

att nå enighet i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge (samarbetssamtal) samt 

- att föräldrar får hjälp att träffa avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § tredje 

stycket föräldrabalken. 

 

   Kommunen skall sörja för att familjerådgivning genom kommunens försorg eller annars genom 

lämplig yrkesmässig rådgivare kan erbjudas dem som begär det. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.htm#K15
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20020445.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htm#K6P6
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htm#K6P14_aS2
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   Med familjerådgivning avses i denna lag en verksamhet som består i samtal med syfte att be-

arbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer. Lag (2006:463). 
 

(…) 

 

6 kap. Vård i familjehem och i hem för vård eller boende 

 

Allmänna bestämmelser om vård utanför det egna hemmet 

1 § Socialnämnden skall sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det 

egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende. 

   Socialnämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat 

hem än det egna får god vård. 

   Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra 

närstående samt kontakt med hemmiljön. 

 

2 § Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till familjehem och hem för vård eller bo-

ende för enskilda och familjer som behöver vårdas och bo utanför det egna hemmet. Enligt 3 § 

skall dock behovet av vissa hem tillgodoses av staten. 

 

3 § Behovet av sådana hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga samt 22 och 23 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall ska tillgo-

doses av staten. Statens institutionsstyrelse leder verksamheten vid hemmen. Bestämmelser om 

tillsyn m.m. över verksamheten vid hemmen finns i 13 kap. 

   Statens institutionsstyrelse får, om det finns särskilda skäl för det, genom avtal uppdra åt ett 

landsting eller en kommun att inrätta och driva ett sådant hem som avses i första stycket. 

   För vård i ett hem som avses i denna paragraf får staten ta ut avgift av den kommun som be-

gärt placeringen. Lag (2009:596). 

 

4 § Vård i familjehem och hem för vård eller boende ska bedrivas i samråd med socialnämnden. 

Detta gäller även sådana hem som avses i 3 §. Lag (2009:596). 

 

Särskilda bestämmelser om mottagande av barn 

5 § När ett barn placeras skall det i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon an-

hörig eller annan närstående. Vad som är bäst för barnet skall dock enligt 1 kap. 2 § alltid beak-

tas. 

 

6 § Ett barn får inte utan socialnämndens medgivande eller beslut om vård tas emot för stadig-

varande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon an-

nan som har vårdnaden om honom eller henne. 

   Socialnämnden får inte lämna medgivande eller fatta beslut om vård utan att förhållandena i 

det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet är utredda av socialnämnd. 

   Socialnämnden får inte placera ett barn i ett sådant enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar 

emot barn för tillfällig vård och fostran (jourhem) om inte förhållandena i det enskilda hemmet 

och förutsättningarna för vård i det är utredda av socialnämnd. 

   Om det inte finns särskilda skäl får ett barn vårdas i ett jourhem i högst två månader efter det 

att socialnämndens utredning enligt 11 kap. 2 § om ingripande till barnets skydd eller stöd avslu-

tats. Lag (2012:776). 

 

6 a § Om socialnämndens prövning gäller ett barn och medgivande eller beslut om vård enligt 6 

§ och avser ett tilltänkt enskilt hem i en annan kommun, ska nämnden informera och samråda 

med den kommunen innan den fattar sitt beslut. Om det finns någon i det enskilda hemmet som 

vistas där efter beslut av en annan kommun, ska nämnden informera och samråda även med den 

kommunen. Lag (2012:776). 

 

6 b § Socialnämnden ska i samband med beslut om placering i ett familjehem ingå avtal med 

dem som nämnden avser att anlita som familjehem. Nämndens och familjehemmets åtaganden 

som avser barnets behov av stöd och skydd under placeringen ska framgå av avtalet. Lag 

(2012:776). 
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6 c § Socialnämnden ska tillhandahålla den utbildning som behövs för dem som nämnden avser 

att anlita för vård av barn i familjehem eller jourhem. Lag (2012:776). 

 

7 § Socialnämnden ska i fråga om de barn som vårdas i ett familjehem, jourhem, annat enskilt 

hem eller ett hem för vård eller boende  

1. medverka till att de får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden, 

2. verka för att de får lämplig utbildning, 

3. verka för att de får den hälso- och sjukvård som de behöver, 

4. lämna vårdnadshavarna och föräldrarna råd, stöd och annan hjälp som de behöver. Lag 

(2012:776). 

7 a § Socialnämnden ska i fråga om de barn som vårdas i ett familjehem, jourhem eller hem för 

vård eller boende lämna dem som vårdar sådana barn råd, stöd och annan hjälp som de behö-

ver. Lag (2012:776). 

 

7 b § Socialnämnden ska noga följa vården av de barn och unga som vårdas i ett familjehem, 

jourhem eller hem för vård eller boende främst genom 

1. regelbundna personliga besök i det hem där barnet eller den unge vistas, 

2. enskilda samtal med barnet eller den unge, 

3. samtal med den eller dem som tagit emot barnet eller den unge i sitt hem, och 

4. samtal med vårdnadshavarna. 

   Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma barnets eller den unges hälsa, utveckling, sociala 

beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående. Lag (2012:776). 

 

7 c § När vård ges i ett familjehem eller ett hem för vård eller boende, ska det finnas en av soci-

alnämnden särskilt utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakterna med barnet eller den 

unge. 

   Socialsekreteraren ska besöka barnet eller den unge regelbundet i den omfattning som är 

lämplig utifrån barnets eller den unges behov och önskemål. Lag (2012:776). 

 

8 § Vårdas ett barn med stöd av denna lag i ett annat hem än det egna, ska socialnämnden 

minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs och hur vården bör in-

riktas och utformas. 

   När barnet har varit placerat i samma familjehem under tre år från det att placeringen verk-

ställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av 

vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. Lag (2012:776). 

 

9 § Ett medgivande enligt 6 § att ta emot ett barn för stadigvarande vård och fostran meddelas 

av socialnämnden i samma kommun som enligt 2 a kap. ansvarar för att tillgodose vårdnadsha-

varens behov av stöd och hjälp. 

   Den nämnd som har lämnat medgivande enligt 6 § fullgör skyldigheterna enligt 7 §. Lag 

(2011:328). 

 

10 § Enskilda personer eller sammanslutningar får inte bedriva verksamhet som syftar till att 

förmedla barn till hem som avses i 6 §. 

 

11 § Om vårdnaden av ett barn har flyttats över till en eller två särskilt förordnade vårdnadsha-

vare som barnet tidigare varit familjehemsplacerat hos, får kommunen fortsätta att betala dessa 

vårdnadshavare skälig ersättning. Vid sådan överflyttning av vårdnaden ska socialnämnden ge 

särskilt förordnade vårdnadshavare råd och stöd. 

   Råd och stöd ska ges av socialnämnden i den kommun som beslutat om familjehemsplacering-

en om särskilt förordnade vårdnadshavare begär det. Lag (2012:776). 
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Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

 

Inledande bestämmelse 
1 § Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd med den unge och 

hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). Insat-

serna ska präglas av respekt för den unges människovärde och integritet.  

Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de situationer som 

anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med 

samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 

15 år, av honom eller henne själv.  

Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år, om sådan vård med 

hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan 

vård och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke.  

Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 22 och 24 §§.  

Vid beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara avgörande. Lag (2012:777).  

 

Beredande av vård 
2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnytt-

jande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den 

unges hälsa eller utveckling skadas. Lag (2003:406).  

 

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

att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något 

annat socialt nedbrytande beteende.  

Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brotts-

balken vid verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av fortsatt vård för att inte löpa 

sådan risk som avses i första stycket. Lag (2006:896).  

 

4 § Beslut om vård med stöd av denna lag meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan av soci-

alnämnden.  

Ansökan skall innehålla en redogörelse för 

- den unges förhållanden, 

- de omständigheter som utgör grund för att den unge behöver beredas vård, 

- tidigare vidtagna åtgärder, 

- den vård som socialnämnden avser att anordna, 

- hur relevant information lämnats till den unge, 

- vilket slags relevant information som lämnats, samt 

- den unges inställning. Lag (2009:804).  

 

5 § Rättens beslut om vård upphör att gälla, om vården inte har påbörjats inom fyra veckor från 

den dag då beslutet vann laga kraft.  

 

Omedelbart omhändertagande 
6 § Socialnämnden får besluta att den som är under 20 år omedelbart skall omhändertas, om 

1. det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av denna lag, och 

2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller ut-

veckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hind-

ras.  

Om socialnämndens beslut om omhändertagande inte kan avvaktas, får nämndens ordförande el-

ler någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om omhändertagande. Beslutet 

skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  

När socialnämnden har ansökt om vård med stöd av lagen, får även rätten besluta att den unge 

omedelbart skall omhändertas.  

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

7 § Har socialnämnden beslutat om omedelbart omhändertagande, skall beslutet underställas 

förvaltningsrätten inom en vecka från den dag då beslutet fattades. Därvid skall beslutet jämte 

handlingarna i ärendet tillställas rätten.  

Förvaltningsrätten skall pröva beslutet så snart det kan ske. Om det inte finns synnerliga hinder, 

skall prövningen ske inom en vecka från den dag då beslutet och handlingarna kom in till rätten.  

Om beslutet inte har underställts förvaltningsrätten inom föreskriven tid, upphör omhänderta-

gandet.  

Har socialnämnden beslutat om omedelbart omhändertagande efter det att nämnden har ansökt 

om vård med stöd av lagen, skall beslutet underställas den rätt som prövar frågan om vård. Där-

vid gäller bestämmelserna i första-tredje styckena. Lag (2009:804).  

 

8 § Om förvaltningsrätten fastställer ett beslut om omedelbart omhändertagande, skall social-

nämnden inom fyra veckor från den dag då omhändertagandet verkställdes ansöka hos förvalt-

ningsrätten om att den unge skall beredas vård med stöd av denna lag. Förvaltningsrätten får 

medge förlängning av denna tid, om ytterligare utredning eller någon annan särskild omständig-

het gör det nödvändigt. Lag (2009:804).  

 

9 § Ett omedelbart omhändertagande upphör 

1. om ansökan om vård inte har gjorts inom den tid som anges i 8 § och inte heller förlängning 

av tiden har begärts, eller 

2. när rätten avgör frågan om vård.  

Ett beslut om omedelbart omhändertagande får inte verkställas om den unge är häktad.  

Om det inte längre finns skäl för ett omhändertagande, skall socialnämnden besluta att detta 

genast skall upphöra. Ett sådant beslut får meddelas också av den rätt som prövar en fråga om 

vård med stöd av lagen.  

 

Vården 
10 § Vården skall anses påbörjad när den unge på grund av ett beslut om omedelbart omhän-

dertagande eller om vård har placerats utanför sitt eget hem.  

För vårdens innehåll och utformning gäller bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453) och 

föreskrifterna i 11-20 §§. Lag (2001:466).  

 

11 § Socialnämnden bestämmer hur vården av den unge skall ordnas och var han eller hon skall 

vistas under vårdtiden. I fråga om den som vårdas i ett hem som avses i 12 § första stycket får 

dock Statens institutionsstyrelse i samband med att den unge transporteras besluta att han eller 

hon tillfälligt skall vistas i ett annat sådant hem.  

Nämnden får medge att den unge vistas i sitt eget hem, om detta kan antas vara bäst ägnat att 

främja vården av honom eller henne. Vård med stöd av denna lag skall dock alltid inledas utanför 

den unges eget hem.  

Om nämndens beslut enligt första eller andra stycket inte kan avvaktas, får ordföranden eller nå-

gon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta i frågan. Beslutet skall anmälas vid 

nämndens nästa sammanträde.  

Nämnden eller den åt vilken nämnden har uppdragit vården skall ha uppsikt över den unge och, i 

den utsträckning det behövs för att genomföra vården, bestämma om hans eller hennes person-

liga förhållanden.  

Nämnden har under vårdtiden samma ansvar som vårdnadshavaren för att den unges grundläg-

gande rättigheter enligt 6 kap. 1 § föräldrabalken tillgodoses. Lag (2007:1312).  

 

12 § För vård av unga som på någon grund som anges i 3 § behöver stå under särskilt noggrann 

tillsyn skall det finnas särskilda ungdomshem.  

Om socialnämnden har beslutat att den unge skall vistas i ett hem som avses i första stycket 

skall Statens institutionsstyrelse anvisa plats i ett sådant hem.  

Får någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och är verksam vid ett särskilt ungdoms-

hem kännedom om att den unge har en sådan smittsam sjukdom som enligt 1 kap. 3 § andra 

stycket smittskyddslagen (2004:168) utgör allmänfarlig sjukdom, skall Statens institutionssty-

relse underrättas, om det inte står klart att det inte finns risk för smittspridning. Lag (2005:468).  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

13 § Har den unge beretts vård med stöd av 2 §, ska socialnämnden minst en gång var sjätte 

månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utfor-

mas.  

Har den unge beretts vård med stöd av 3 §, ska socialnämnden inom sex månader från dagen för 

verkställighet av vårdbeslutet pröva om vård med stöd av lagen ska upphöra. Denna fråga ska 

därefter prövas fortlöpande inom sex månader från senaste prövning.  

När den unge har varit placerad i samma familjehem under tre år från det att placeringen verk-

ställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av 

vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken. Lag (2012:777).  

 

13 a § Socialnämnden ska noga följa vården av den som får vård med stöd av denna lag.  

Socialnämnden ska följa vården främst genom 

1. regelbundna personliga besök i det hem där den unge vistas, 

2. enskilda samtal med den unge, 

3. samtal med den eller dem som tagit emot den unge i sitt hem, och 

4. samtal med vårdnadshavarna.  

Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma den unges hälsa, utveckling, sociala beteende, skol-

gång samt relationer till anhöriga och andra närstående. Lag (2012:777).  

 

14 § Socialnämnden har ett ansvar för att den unges behov av umgänge med föräldrar och 

vårdnadshavare så långt möjligt tillgodoses.  

Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vård enligt denna lag, får socialnämnden 

1. besluta hur den unges umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar som har umgänges-

rätt reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal skall utövas, eller 

2. besluta att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldrar eller vårdnadshavare.  

Socialnämnden skall minst en gång var tredje månad överväga om ett sådant beslut som avses i 

andra stycket fortfarande behövs. Lag (2003:406).  

 

14 a § Statens institutionsstyrelse skall följa upp verksamheten enligt denna lag. Uppföljningen 

skall omfatta tiden såväl under som efter avslutad vård.  

Socialnämnden skall till Statens institutionsstyrelse lämna de uppgifter om enskilda som Statens 

institutionsstyrelse behöver för att fullgöra den skyldighet som följer av första stycket. Lag 

(2005:468). 

 

Särskilda befogenheter 
15 § Om den unge vårdas på någon grund som anges i 3 § och vistas i ett hem för särskilt nog-

grann tillsyn, får han eller hon hindras att lämna hemmet och i övrigt underkastas den begräns-

ning av rörelsefriheten som är nödvändig för att vården skall kunna genomföras. Den unges rö-

relsefrihet får också inskränkas när det behövs av hänsyn till andra intagnas eller personalens 

säkerhet. Lag (2003:420).  

 

15 a § Den intagne har rätt att ringa och ta emot telefonsamtal, ta emot besök samt vistas utan-

för hemmet i den utsträckning som lämpligen kan ske. Den intagne får dock förvägras telefon-

samtal och besök, om det kan äventyra vården eller ordningen vid hemmet.  

En vistelse utanför hemmet skall avse en på förhand bestämd tid, dock högst fyra veckor.  

Beslut om inskränkning i rätten att föra telefonsamtal eller ta emot besök samt om vistelse utan-

för hemmet fattas av Statens institutionsstyrelse. Beslut om vistelse utanför hemmet skall fattas 

efter samråd med socialnämnden.  

I lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård finns bestämmelser om besök 

på vårdinstitutioner enligt denna lag. Lag (2005:468).  

 

15 b § Den intagne får beredas vård vid en enhet inom hemmet som är låsbar eller på annat sätt 

inrättad för särskilt noggrann tillsyn, om det är nödvändigt med hänsyn till den intagnes, övriga 

intagnas eller personalens säkerhet, eller om det är nödvändigt för att förhindra att den intagne 

avviker eller för att i övrigt genomföra vården. Om det krävs med hänsyn till den intagnes speci-



 

 

 

 

 

 
 
 

 

ella behov av vård, hans eller hennes säkerhet eller övriga intagnas säkerhet, får en intagen på 

en sådan enhet hindras från att träffa andra intagna (vård i enskildhet).  

Den intagne får vårdas vid en sådan enhet under högst två månader i följd. Om särskilda be-

handlingsskäl föranleder det, får dock vården vid enheten pågå längre tid, förutsatt att något av 

de fall som anges i första stycket fortfarande föreligger och att den intagne samtidigt ges möjlig-

het till vistelse i öppnare former eller utanför hemmet. En fråga om vård i enskildhet skall prövas 

fortlöpande och alltid omprövas inom sju dagar från senaste prövning. Lag (2003:406).  

 

15 c § Om det är särskilt påkallat på grund av att den intagne uppträder våldsamt eller är så på-

verkad av berusningsmedel att han eller hon inte kan hållas till ordningen, får den intagne hållas 

i avskildhet. Han eller hon skall då stå under fortlöpande uppsikt av personalen. Den intagne får 

dock inte hållas i sådan avskildhet längre tid än vad som är oundgängligen nödvändigt och inte i 

något fall under längre tid än 24 timmar i följd.  

Är den intagne under 15 år skall läkare skyndsamt yttra sig om varje åtgärd som vidtas enligt 

första stycket. Om läkaren begär det skall åtgärden genast avbrytas. Lag (2003:406).  

 

16 § Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får inte inneha narkotika, alkoholhaltiga 

drycker, andra berusningsmedel, sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot 

vissa dopningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa 

hälsofarliga varor eller injektionssprutor, kanyler eller andra föremål som är särskilt ägnade att 

användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika. Den unge får inte heller inneha 

något annat som kan vara till men för vården eller ordningen vid hemmet. Om sådan egendom 

påträffas, skall den omhändertas. Lag (2005:468).  

 

17 § Om det behövs, får den som omfattas av bestämmelserna i 15 § kroppsvisiteras eller ytligt 

kroppsbesiktigas, vid ankomst till hemmet, för kontroll av att denne inte bär på sig något som 

han eller hon inte får inneha där. Detsamma gäller om det under vistelsen i hemmet uppkommer 

misstanke att sådan egendom skall påträffas hos honom eller henne.  

All den hänsyn som omständigheterna medger skall iakttas vid kroppsvisitation och ytlig kropps-

besiktning. Om möjligt skall ett vittne närvara. Lag (2005:468).  

 

17 a § Den intagne är, om inte annat motiveras av medicinska eller liknande skäl, skyldig att ef-

ter uppmaning lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv- eller svettprov för kontroll av om han eller 

hon är påverkad av narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådant medel som 

avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådan vara som omfat-

tas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, om det kan misstänkas att den 

intagne är påverkad av något sådant medel eller någon sådan vara. Lag (2011:736).  

 

18 § Bestämmelserna i 16 och 17 §§ skall gälla för alla som vårdas i ett hem för särskilt nog-

grann tillsyn, om det är nödvändigt för att genomföra vården och upprätthålla ordningen vid 

hemmet och regeringen, eller efter regeringens bemyndigande, Statens institutionsstyrelse med-

ger det. Lag (1993:2).  

 

19 § Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får underkastas övervakning av sina brev och 

andra försändelser, om detta behövs med hänsyn till ordningen vid hemmet eller till den unges 

särskilda förhållanden. För detta ändamål får Statens institutionsstyrelse öppna och ta del av för-

sändelser som kommer till eller sänds från den unge. Om en ankommande försändelse innehåller 

egendom som den unge inte får inneha enligt 16 §, skall egendomen omhändertas.  

Brev mellan den unge och en svensk myndighet eller advokat eller hans eller hennes offentliga 

biträde skall vidarebefordras utan föregående granskning. Lag (2005:468).  

 

20 § Har narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådana medel som avses i 

lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana varor som omfattas av la-

gen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor omhändertagits enligt 16 eller 19 § eller 

har sådan egendom påträffats inom ett hem för särskilt noggrann tillsyn utan att det finns någon 

känd ägare till egendomen, skall Statens institutionsstyrelse låta förstöra eller försälja egendo-



 

 

 

 

 

 
 
 

 

men enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § första stycket 1 lagen (1958:205) om 

förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. Belopp som har erhållits vid försäljning tillfaller sta-

ten.  

Detsamma skall gälla i fråga om injektionssprutor, kanyler och andra föremål som är särskilt äg-

nade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika. Lag (2005:468).  

 

20 a § Tvångsåtgärder enligt 15-15 c §§ och 17-19 §§ får användas endast om de står i rimlig 

proportion till syftet med åtgärden. Är mindre ingripande åtgärder tillräckliga, skall de användas. 

Lag (2005:468).  

 

20 b § I 15 a och 18-20 §§ finns bestämmelser om att beslut fattas av Statens institutionssty-

relse. Härutöver fattas beslut enligt 15 och 15 b-17 a §§ av Statens institutionsstyrelse. Lag 

(2005:468).  

 

Upphörande av vård 
21 § När vård med stöd av denna lag inte längre behövs, skall socialnämnden besluta att vården 

skall upphöra. Nämnden skall noga förbereda den unges återförening med den eller dem som har 

vårdnaden om honom eller henne.  

Vård som har beslutats med stöd av 2 § skall upphöra senast när den unge fyller 18 år.  

Vård som har beslutats med stöd av 3 § skall upphöra senast när den unge fyller 21 år. Lag 

(2003:406).  

 

21 a § Beslut om vård med stöd av denna lag hindrar inte beslut om 

1. avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (2005:716), 

2. utvisning enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll, 

3. utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott, 

4. överlämnande enligt lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arre-

steringsorder, 

5. utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för 

verkställighet av beslut om vård eller behandling, 

6. utlämning enligt lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna 

för brott mot internationell humanitär rätt, 

7. överlämnande enligt lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomsto-

len, 

8. överlämnande enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk ar-

resteringsorder, eller 

9. utlämning enligt lagen (2006:615) om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone.  

Vård med stöd av denna lag upphör när ett beslut enligt första stycket 1–9 har verkställts. Lag 

(2011:1170).  

 

Andra åtgärder 

 

Förebyggande insatser 
22 § Om det kan antas att den som är under 20 år till följd av ett beteende som avses i 3 § 

kommer att behöva beredas vård enligt denna lag om beteendet fortsätter och det stöd eller den 

behandling som den unge behöver inte kan ges med samtycke av den unge själv, om han eller 

hon har fyllt 15 år, och av den unges vårdnadshavare, får socialnämnden besluta 

1. att den unge skall hålla regelbunden kontakt med en särskilt kvalificerad kontaktperson som 

socialnämnden utsett, eller 

2. att den unge skall delta i behandling i öppna former inom socialtjänsten.  

När ett sådant beslut meddelas skall en särskild behandlingsplan finnas.  

Bestämmelserna i 13 § första och tredje styckena samt 21 § första och tredje styckena gäller i 

tillämpliga delar också i fråga om beslut enligt första stycket. Prövning enligt 13 § tredje stycket 

av frågan om sådant beslut skall upphöra att gälla skall ske första gången inom sex månader 

från dagen för nämndens beslut. Lag (2006:896).  

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

23 § Ett beslut enligt 22 § upphör att gälla, om 

1. beslut fattas om omedelbart omhändertagande, eller 

2. ansökan om vård bifalls.  

 

Flyttningsförbud m.m. 
24 § Förvaltningsrätten får efter ansökan av socialnämnden för viss tid eller tills vidare förbjuda 

den som har vårdnaden om en underårig att ta denne från ett hem som avses i 6 kap. 6 § första 

stycket socialtjänstlagen (2001:453) om det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller 

utveckling skadas om han eller hon skiljs från hemmet (flyttningsförbud). Lag (2009:804).  

 

25 § Ansökan om flyttningsförbud görs av den socialnämnd som har lämnat medgivande enligt 6 

kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) att ta emot den unge i ett enskilt hem. Samma nämnd be-

slutar om tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 §. Lag (2001:466).  

 

26 § Socialnämnden skall minst en gång var tredje månad överväga om ett flyttningsförbud fort-

farande behövs.  

När ett flyttningsförbud inte längre behövs, skall socialnämnden besluta att förbudet skall upp-

höra.  

 

27 § Socialnämnden får besluta om tillfälligt flyttningsförbud, om 

1. det är sannolikt att ett flyttningsförbud behövs, och 

2. rättens beslut om flyttningsförbud inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges 

hälsa eller utveckling.  

Om socialnämndens beslut om tillfälligt flyttningsförbud inte kan avvaktas, får nämndens ordfö-

rande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om ett sådant förbud. Be-

slutet skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  

När socialnämnden har ansökt om flyttningsförbud, får även rätten besluta om ett tillfälligt flytt-

ningsförbud.  

 

28 § Har socialnämnden beslutat om tillfälligt flyttningsförbud, skall beslutet underställas för-

valtningsrätten. Därvid gäller bestämmelserna i 7 § första-tredje styckena. Lag (2009:804).  

 

29 § Om förvaltningsrätten fastställer ett beslut om tillfälligt flyttningsförbud, skall socialnämn-

den inom två veckor från dagen för förvaltningsrättens beslut ansöka om flyttningsförbud. Lag 

(2009:804).  

 

30 § Ett tillfälligt flyttningsförbud upphör 

1. om ansökan om flyttningsförbud inte har gjorts inom den tid som anges i 29 §, eller 

2. när rätten avgör frågan om flyttningsförbud.  

Om det inte längre finns skäl för ett tillfälligt flyttningsförbud, skall socialnämnden besluta att 

detta genast skall upphöra. Ett sådant beslut får meddelas också av den rätt som prövar en fråga 

om flyttningsförbud.  

 

31 § Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med ett flyttningsförbud eller ett tillfälligt 

flyttningsförbud får socialnämnden besluta hur den unges umgänge skall utövas med vårdnads-

havare och med föräldrar som har umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av domstol el-

ler genom avtal. Lag (2003:406).  

 

Läkarundersökning 
32 § I ett ärende enligt denna lag får socialnämnden besluta om läkarundersökning av den unge 

samt utse läkare för undersökningen. Om undersökningen inte lämpligen kan genomföras i den 

unges hem, får nämnden bestämma någon annan plats för den. I ett mål enligt denna lag har 

rätten samma befogenhet.  

Läkarundersökning skall, om den inte av särskilda skäl är obehövlig, ske innan nämnden gör an-

sökan enligt 4 §.  

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

Bestämmelser om handläggningen 
33 § Mål och ärenden enligt denna lag skall handläggas skyndsamt.  

 

34 § Är den unge omhändertagen eller har ett tillfälligt flyttningsförbud meddelats, skall förvalt-

ningsrätten ta upp målet till avgörande inom två veckor från den dag då ansökan om vård eller 

flyttningsförbud kom in. Förvaltningsrätten får förlänga denna tid, om ytterligare utredning eller 

någon annan särskild omständighet gör det nödvändigt. Lag (2009:804).  

 

35 § I mål om beredande eller upphörande av vård eller om flyttningsförbud enligt denna lag 

skall förvaltningsrätten och kammarrätten hålla muntlig förhandling, om detta inte är uppenbart 

obehövligt. Muntlig förhandling skall alltid hållas, om någon part begär det. Parterna skall upply-

sas om sin rätt att begära muntlig förhandling.  

Om en enskild part som har kallats vid vite att inställa sig personligen till en förhandling uteblir, 

får rätten förordna att han eller hon skall hämtas till rätten antingen omedelbart eller till en se-

nare dag. Lag (2009:804).  

 

36 § Den unge ska få relevant information. Den unge ska ges möjlighet att framföra sina åsikter 

i frågor som rör honom eller henne. Om den unge inte framför sina åsikter, ska hans eller hennes 

inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Den unges åsikter och inställning ska 

tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.  

Om den unge har fyllt 15 år, har han eller hon rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden en-

ligt denna lag. Den som är yngre får höras i domstol, om han eller hon inte kan antas ta skada av 

det.  

Den som är förordnad som offentligt biträde enligt 39 § för någon som är under 15 år, utan att 

samtidigt vara biträde för vårdnadshavaren, är utan särskilt förordnande den unges ställföreträ-

dare i det mål eller ärende som förordnandet avser. Lag (2012:777).  

 

37 § Vid handläggning i kammarrätt av andra mål enligt denna lag än mål om omedelbart om-

händertagande och tillfälligt flyttningsförbud skall nämndemän ingå i rätten.  

 

38 § Vid delgivning med enskild i mål eller ärende enligt denna lag får 34–38 och 47–51 §§ del-

givningslagen (2010:1932) inte tillämpas. Lag (2010:1955).  

 

39 § I mål och ärenden angående beredande av vård enligt 2 eller 3 §, omedelbart omhänderta-

gande enligt 6 §, upphörande av vård enligt 21 §, flyttningsförbud enligt 24 § eller upphörande 

av flyttningsförbud enligt 26 § eller vid överklagande enligt 41 § första stycket 1 skall offentligt 

biträde förordnas för den som åtgärden avser samt för dennes vårdnadshavare, om det inte 

måste antas att behov av biträde saknas.  

Behövs offentligt biträde både för den unge och för dennes vårdnadshavare, förordnas gemen-

samt biträde, om det inte finns motstridiga intressen mellan dem.  

Offentligt biträde förordnas av den domstol som handlägger målet. I ärenden hos socialnämnd el-

ler social distriktsnämnd förordnas offentligt biträde av förvaltningsrätten. Lag (2009:804).  

 

40 § Beslut om omedelbart omhändertagande, om förebyggande insatser eller om tillfälligt flytt-

ningsförbud gäller omedelbart.  

Andra beslut av socialnämnden enligt denna lag gäller omedelbart, om nämnden inte förordnar 

något annat.  

Rätten får förordna att andra beslut som rätten har meddelat skall gälla omedelbart.  

 

Bestämmelser om överklagande 
41 § Socialnämndens beslut får överklagas hos förvaltningsrätten, när nämnden har 

1. beslutat om var vården av den unge ska inledas eller beslutat i fråga om att flytta den unge 

från det hem där han eller hon vistas, 

2. beslutat i fråga om fortsatt vård med stöd av lagen, 

3. med stöd av 14 § beslutat i fråga om umgänge eller beslutat att den unges vistelseort inte ska 

röjas, 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

4. fattat beslut enligt 22 § eller prövat om ett sådant beslut ska upphöra att gälla, 

5. med stöd av 31 § beslutat i fråga om umgänge, eller 

6. beslutat i fråga om fortsatt flyttningsförbud. Andra beslut av nämnden enligt denna lag får inte 

överklagas.  

Rättens beslut enligt 8 § i fråga om förlängd ansökningstid och enligt 32 § om läkarundersökning 

får inte överklagas. Lag (2009:804).  

 

42 § Beslut av Statens institutionsstyrelse enligt denna lag får överklagas hos förvaltningsrätten, 

om beslutet 

1. innebär inskränkningar i särskilt fall av rätten för den som vistas i hemmet att enligt 15 a § 

föra telefonsamtal eller ta emot besök, 

2. gäller vård i enskildhet enligt 15 b § eller avskildhet enligt 15 c §, eller 

3. avser förstörande eller försäljning av egendom enligt 20 §.  

Överklagande prövas av den förvaltningsrätt som meddelat beslutet om vård.  

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2009:804).  

 

Polishandräckning 
43 § Polismyndigheten skall lämna biträde för att på begäran av 

1. socialnämnden eller nämndens ordförande eller rätten bereda en läkare, som avses i 32 §, till-

träde till den unges hem eller för att föra den unge till läkarundersökningen, 

2. socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat genomföra 

beslut om vård eller omhändertagande med stöd av denna lag, och 

3. Statens institutionsstyrelse efterforska och återhämta den som vårdas vid ett hem för särskilt 

noggrann tillsyn på någon grund som anges i 3 §, om den unge har avvikit från hemmet, eller för 

att ombesörja någon annan förflyttning av honom eller henne. Lag (2005:468).  

 

Böter 
44 § Den som överträder ett flyttningsförbud eller ett tillfälligt flyttningsförbud ska dömas till bö-

ter.  

Allmänt åtal får väckas endast efter medgivande av socialnämnden eller Socialstyrelsen. Lag 

(2009:598).  

 

(…) 

 

  



 

 

 

 

 

 
 
 

 

Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU) 
 

Allmänna bestämmelser 
1 § Denna lag avser verkställighet av sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken. Verk-

ställigheten av sluten ungdomsvård skall ske vid sådana särskilda ungdomshem som avses i 12 § 

lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Lag (2006:898). 

 

2 § Verkställigheten av sluten ungdomsvård skall utformas så att den dömdes anpassning i sam-

hället främjas och att de skadliga följderna av frihetsberövandet motverkas. 

 

3 § Statens institutionsstyrelse ansvarar för verkställigheten. Verkställigheten ska planläggas och 

genomföras efter samråd med socialnämnden i den dömdes hemort. En individuellt utformad 

verkställighetsplan ska upprättas för den dömde. Lag (2011:735). 

 

Intagning m.m. 
4 § Verkställigheten inleds genom att den dömde tas in i ett sådant särskilt ungdomshem som 

avses i 1 §. 

 

5 § Verkställigheten får inledas om den dömde inte inom föreskriven tid har överklagat domen 

när det gäller påföljden. Detta gäller även om åklagare eller målsägande har överklagat domen. 

 

6 § Verkställigheten får inledas omedelbart, om den dömde före överklagandetidens utgång för-

klarar att han avstår från att överklaga domen när det gäller påföljden och medger att påföljden 

får verkställas (nöjdförklaring). 

   Nöjdförklaring får lämnas inför  

1. chefen för häktet, av den som är häktad, 

2. den som förestår vården vid ett särskilt ungdomshem, av den som är intagen i ett sådant 

hem, 

3. en polismyndighet. 

   Nöjdförklaring enligt andra stycket 1 eller 2 får lämnas även inför en annan tjänsteman vid ett 

häkte eller ett särskilt ungdomshem som har förordnats att ta emot en sådan förklaring. 

   En tjänsteman som avses i andra stycket 1 eller 2 eller tredje stycket skall så snart det kan ske 

upplysa den dömde om att han har rätt att lämna en sådan förklaring samt om när och hur det 

kan ske. En sådan tjänsteman är vidare skyldig att den dag, då nöjdförklaring först kan lämnas, 

fråga om den dömde vill lämna en sådan förklaring. 

 

7 § När nöjdförklaring lämnas skall ett vittne närvara. Den som har tagit emot förklaringen skall 

göra en anteckning om det på domen eller på rättens bevis om målets utgång, såvitt rör den 

dömde (domsbevis). Anteckningen skall undertecknas av mottagaren, den dömde och vittnet. 

 

8 § En nöjdförklaring gäller endast om den dömde har haft betänketid till andra dagen efter den 

dag då domen avkunnades för honom vid rätten eller på annat sätt delgavs honom och om den 

som skall ta emot förklaringen har tillgång till domen eller domsbevis. Den dömde skall ges till-

fälle att under betänketiden samråda med sin försvarare. 

   En nöjdförklaring som har lämnats enligt denna lag får inte tas tillbaka. Har den dömde över-

klagat domen när det gäller påföljden, skall överklagandet anses återkallat genom nöjdförkla-

ringen. 

   Lämnar den dömde nöjdförklaring inför en sådan tjänsteman som avses i 6 § andra stycket 1 

eller 2 eller tredje stycket, skall denne omedelbart se till att domen verkställs. Lämnar den 

dömde nöjdförklaring inför en polismyndighet, skall den som tar emot förklaringen se till att den 

dömde förpassas till det särskilda ungdomshem där verkställigheten skall ske. 

 

9 § När domen får verkställas skall Statens institutions- styrelse förelägga den dömde att senast 

en viss dag inställa sig vid det särskilda ungdomshem som styrelsen bestämmer. Statens institut-

ionsstyrelse skall se till att intagning sker så snart som möjligt efter det att domen får verkstäl-

las. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K32P5
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm
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http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980603.HTM#P1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980603.HTM#P6S2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980603.HTM#P6S2N2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980603.HTM#P6S2N1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980603.HTM#P6S2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980603.HTM#P6S3
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   Om den dömde inte rättar sig efter eller inte kan nås av ett föreläggande enligt första stycket, 

skall polismyndigheten i den ort där han vistas på begäran av Statens institutionsstyrelse för-

passa honom till hemmet. 

   Den dömde får i väntan på förpassning förvaras i häkte eller i polisarrest, om det är nödvändigt 

för att förpassningen skall kunna genomföras. 

 

10 § Är den dömde, när domen får verkställas, häktad eller intagen på ett särskilt ungdomshem 

med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, skall häktet eller 

det särskilda ungdomshemmet omedelbart se till att domen verkställs och att den dömde ome-

delbart förpassas till det särskilda ungdomshem som Statens institutionsstyrelse bestämmer. 

 

10 a § Om någon har dömts till sluten ungdomsvård eller om rätten, med tillämpning av 34 kap. 

1 § 1 brottsbalken, har förordnat att sådan påföljd ska avse ytterligare brott, ska, i fråga om till-

godoräknande av tid för frihetsberövande som verkställighet av påföljden, 19 a och 19 b §§ lagen 

(1974:202) om beräkning av strafftid m.m. tillämpas på motsvarande sätt. Lag (2011:1172). 

 

11 § I fråga om beräkning av den tid som verkställigheten skall pågå, skall 19, 21-23 och 25 §§ 

lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. tillämpas på motsvarande sätt. 

   Så snart domen på sluten ungdomsvård har börjat verkställas, skall Statens institutionsstyrelse 

fastställa dagen för verkställighetens slut. Styrelsen skall fastställa en ny sådan slutdag om om-

ständigheterna ger anledning till det. 

 

11 a § Har upphävts genom lag (2010:625). 

 

Genomförande av verkställigheten 
12 § Den dömde skall ges nödvändig vård och behandling och ges tillfälle till utbildning, aktivite-

ter, förströelse, fysisk träning och vistelse utomhus. 

 

13 § Den dömde får hindras att lämna det särskilda ungdomshemmet och i övrigt underkastas 

den begränsning av rörelsefriheten som är nödvändig för att verkställigheten skall kunna genom-

föras. Den dömde får också hindras att disponera sitt pass. Den dömdes rörelsefrihet får även in-

skränkas, när det behövs av hänsyn till andra intagnas eller personalens säkerhet. Lag 

(2005:658). 

 

14 § Verkställigheten skall inledas på en låsbar enhet. Så snart förhållandena medger det, skall 

den dömde ges möjlighet till vistelse under öppnare former. 

   Frågan om den dömde kan ges möjlighet till vistelse under öppnare former skall prövas fortlö-

pande, dock minst en gång varannan månad. 

   Om det krävs med hänsyn till den dömdes speciella behov av vård, hans eller hennes säkerhet 

eller övriga intagnas säkerhet får en dömd som vårdas på en låsbar enhet hindras från att träffa 

andra intagna (vård i enskildhet). En fråga om vård i enskildhet skall prövas fortlöpande och all-

tid omprövas inom sju dagar från senaste prövning. Lag (2003:419). 

 

15 § Vad som sägs i 16, 17, 19 och 20 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 

av unga skall gälla även för den som är föremål för verkställighet av sluten ungdomsvård. 

 

16 § Den dömde har rätt att ringa och ta emot telefonsamtal och ta emot besök i den utsträck-

ning det lämpligen kan ske. Den dömde får dock förvägras telefonsamtal och besök, om det kan 

äventyra säkerheten vid det särskilda ungdomshemmet eller kan motverka hans anpassning i 

samhället eller annars vara till skada för honom eller någon annan. 

 

17 § Om det är särskilt påkallat av att den dömde uppträder våldsamt eller är så påverkad av 

berusningsmedel att han eller hon inte kan hållas till ordningen, får den dömde hållas i avskildhet 

under förutsättning att han eller hon står under fortlöpande uppsikt av personalen. Den dömde 

får dock inte hållas i sådan avskildhet längre tid än som är absolut nödvändigt och inte i något 

fall under längre tid än 24 timmar i följd. Lag (2003:419). 
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17 a § Den dömde är, om inte annat motiveras av medicinska eller liknande skäl, skyldig att ef-

ter uppmaning lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv- eller svettprov för kontroll av om han eller 

hon är påverkad av narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådant medel som 

avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådan vara som omfat-

tas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, om det kan misstänkas att den 

dömde är påverkad av något sådant medel eller någon sådan vara. Lag (2011:735). 

 

18 § Den dömde ska tillåtas att vistas utanför det särskilda ungdomshemmet i den utsträckning 

som kravet på samhällsskydd medger, om det bedöms lämpligt för att främja hans eller hennes 

anpassning i samhället eller det finns andra särskilda skäl. Ett tillstånd att vistas utanför det sär-

skilda ungdomshemmet ska förenas med de villkor som behövs. 

   Vid vistelse utanför det särskilda ungdomshemmet får elektroniska hjälpmedel användas för att 

kontrollera villkor som ställts om var den dömde ska befinna sig. 

   Tid för vistelse utanför det särskilda ungdomshemmet enligt första stycket ska räknas in i verk-

ställighetstiden. Lag (2011:735). 

 

18 a § Under den senare delen av verkställigheten ska den dömde genom konkreta åtgärder för-

beredas för ett liv i frihet. Lag (2011:735). 

 

18 b § En kontroll- eller tvångsåtgärd enligt denna lag får användas endast om den står i rimlig 

proportion till syftet med åtgärden. Lag (2011:735). 

 

Bestämmelser om hälso- och sjukvård 
19 § Om den dömde behöver hälso- och sjukvård, skall han vårdas enligt de anvisningar som 

ges av läkare. Kan nödvändig undersökning och behandling inte lämpligen genomföras vid det 

särskilda ungdomshemmet, bör den allmänna sjukvården anlitas. Om det behövs, får den dömde 

föras över till ett allmänt sjukhus. Får någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och är 

verksam vid ett särskilt ungdomshem kännedom om att den dömde har en sådan smittsam sjuk-

dom som enligt 1 kap. 3 § andra stycket smittskyddslagen (2004:168) utgör allmänfarlig sjuk-

dom, skall den som förestår vården vid hemmet underrättas, om det inte står klart att det inte 

finns risk för smittspridning. Föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård ges i lagen (1991:1129) om 

rättspsykiatrisk vård. 

   Om det finns anledning till det, skall den som enligt första stycket vistas utanför det särskilda 

ungdomshemmet stå under bevakning eller vara underkastad särskilda föreskrifter. Tiden för så-

dan vistelse skall räknas in i verkställighetstiden. 

   I fråga om behandlingen av den som har förts över till en sådan sjukvårdsinrättning som avses 

i 6 § första stycket lagen om rättspsykiatrisk vård för frivillig psykiatrisk vård, tillämpas föreskrif-

terna i 18-24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård samt bestämmelsen i 8 § andra 

stycket lagen om rättspsykiatrisk vård om befogenhet för Statens institutionsstyrelse att besluta 

om särskilda restriktioner. Lag (2006:252). 

 

Polishandräckning 
20 § Polismyndigheten skall på begäran av den som förestår vården vid ett särskilt ungdomshem 

lämna biträde för att söka efter och hämta tillbaka den som dömts till sluten ungdomsvård om 

den dömde avvikit eller för att ombesörja förflyttning av honom. 

 

Underrättelse till målsägande 
21 § Om den dömde undergår sluten ungdomsvård för ett brott som har riktat sig mot någons 

liv, hälsa, frihet eller frid, ska målsäganden tillfrågas om han eller hon vill bli underrättad om föl-

jande:  

1. vid vilket särskilt ungdomshem den dömde befinner sig, 

2. när den dömde friges, 

3. om den dömde förflyttas, 

4. om den dömde vistas utanför det särskilda ungdomshemmet, och 

5. om den dömde rymmer. 
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   Underrättelse om en planerad vistelse utanför det särskilda ungdomshemmet behöver inte 

lämnas, när en underrättelse på grund av beslutad bevakning eller andra förhållanden framstår 

som uppenbart obehövlig. Detsamma gäller när en underrättelse på goda grunder kan antas all-

varligt äventyra den dömdes egen säkerhet. 

   Underrättelse till målsägande om frigivning ska lämnas i lämplig tid före frigivningen. I andra 

fall ska underrättelsen lämnas så tidigt som möjligt. Underrättelsen ska utformas på ett sätt som 

är lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Underrättelsen ska innehålla 

information om de regler som gäller för meddelande av kontaktförbud enligt lagen (1988:688) 

om kontaktförbud. Lag (2011:491). 

 

Övriga bestämmelser 
22 § Beslut enligt denna lag fattas av Statens institutionsstyrelse. I frågor som avses i 14 och 18 

§§ ska Statens institutionsstyrelse höra socialnämnden i den dömdes hemort om det inte är up-

penbart obehövligt. 

   Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat förordnas. Lag (2011:735). 

 

23 § Beslut av Statens institutionsstyrelse enligt denna lag i särskilda fall får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol. 

   Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
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