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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga 

Utfärdad den 19 juni 2019 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:52) med sär-

skilda bestämmelser om vård av unga 

dels att 8, 9, 34, 35, 39 och 41 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 6 a, 9 a och 9 b §§, av följande 

lydelse. 

6 a §    Är svensk domstol inte behörig att besluta om beredande av vård 

enligt denna lag, får socialnämnden besluta att den som är under 18 år 

omedelbart ska omhändertas, om 

1. åtgärder av behörig utländsk myndighet inte kan avvaktas med hänsyn

till risken för den unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta ut-

redningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras, och 

2. det är sannolikt att den unge tillfälligt behöver vård som avses i denna

lag. 

För beslut enligt första stycket gäller 6 § andra stycket och, för det fall 

socialnämnden har ansökt om vård med stöd av lagen, 6 § tredje stycket. 

I 9 a och 9 b §§ finns bestämmelser om fortsatt omhändertagande för till-

fällig vård av den unge. 

Denna paragraf ansluter, tillsammans med 7–9 b §§, till rådets förordning 

(EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och 

om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om 

föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 

(Bryssel II-förordningen) och lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonven-

tion. 

8 §2    Om förvaltningsrätten fastställer ett beslut om omedelbart omhänder-

tagande, ska socialnämnden inom fyra veckor från den dag då omhänder-

tagandet verkställdes ansöka hos förvaltningsrätten om att den unge ska 

1. beredas vård med stöd av denna lag, eller

2. vara fortsatt omhändertagen för tillfällig vård enligt 9 a §.

Förvaltningsrätten får medge förlängning av denna tid, om ytterligare ut-

redning eller någon annan särskild omständighet gör det nödvändigt. 

9 §    Ett omedelbart omhändertagande upphör 

1 Prop. 2018/19:102, bet. 2018/19:SoU20, rskr. 2018/19:261. 
2 Senaste lydelse 2009:804. 
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SFS 2019:4721. om ansökan om vård eller ansökan om fortsatt omhändertagande för

tillfällig vård enligt 9 a § 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 eller frågan om fortsatt omhänder-

tagande. 

Ett beslut om omedelbart omhändertagande får inte verkställas om den 

unge är häktad. 

Om det inte längre finns skäl för ett omhändertagande, ska socialnämnden 

besluta att detta genast ska upphöra. Ett sådant beslut får meddelas också av 

den rätt som prövar en fråga om vård med stöd av lagen eller en fråga om 

fortsatt omhändertagande enligt 9 a §. 

9 a §    Förvaltningsrätten får medge att ett omhändertagande enligt 6 a § 

ska fortsätta om den unge fortsatt behöver tillfällig vård och socialnämnden 

har ansökt om fortsatt omhändertagande inom den tid som anges i 8 § första 

stycket, tiden för ett beslut om förlängd tidsfrist enligt 8 § andra stycket inte 

har löpt ut eller tiden för ett gällande beslut om fortsatt omhändertagande 

inte har löpt ut. 

Socialnämnden ska i ansökan ange hur lång tid den unge behöver vara 

omhändertagen och vilka omständigheter som utgör grund för ett fortsatt 

omhändertagande. Tillsammans med ansökan ska socialnämnden över-

lämna handlingarna i ärendet till förvaltningsrätten.  

Om ansökan har kommit in till förvaltningsrätten inom föreskriven tid, får 

omhändertagandet fortsätta i avvaktan på förvaltningsrättens beslut. 

Ett medgivande om fortsatt omhändertagande får lämnas för högst två 

månader åt gången, räknat från den dag då domstolen meddelar beslut i 

frågan. Ett fortsatt omhändertagande får pågå under högst ett år i följd, så-

vida inte fortsatt tillfällig vård är nödvändig. 

9 b §    Ett fortsatt omhändertagande för tillfällig vård enligt 9 a § upphör 

om socialnämnden inte har ansökt om att den unge ska vara fortsatt om-

händertagen innan tiden för gällande beslut om fortsatt omhändertagande 

har löpt ut.  

Om det inte längre finns skäl för att den unge ska vara omhändertagen, 

ska socialnämnden eller, i förekommande fall, rätten besluta att omhänder-

tagandet genast ska upphöra. 

34 §3    Om den unge är omhändertagen eller om ett tillfälligt flyttningsför-

bud har meddelats, ska förvaltningsrätten ta upp målet till avgörande inom 

två veckor från den dag då ansökan om vård, fortsatt omhändertagande för 

tillfällig vård eller flyttningsförbud kom in. Förvaltningsrätten får förlänga 

denna tid, om ytterligare utredning eller någon annan särskild omständighet 

gör det nödvändigt. 

35 §4    I mål om beredande eller upphörande av vård, flyttningsförbud eller 

fortsatt omhändertagande för tillfällig vård enligt denna lag ska förvaltnings-

rätten och kammarrätten hålla muntlig förhandling, om detta inte är uppen-

bart obehövligt. Muntlig förhandling ska alltid hållas, om någon part begär 

det. Parterna ska upplysas 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 ska hämtas till 

rätten antingen omedelbart eller till en senare dag. 

3 Senaste lydelse 2009:804. 
4 Senaste lydelse 2009:804. 
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SFS 2019:47239 §5    I mål och ärenden om beredande av vård enligt 2 eller 3 §, omedel-

bart omhändertagande enligt 6 eller 6 a §, fortsatt omhändertagande enligt 

9 a §, upphörande av fortsatt omhändertagande enligt 9 b §, upphörande av 

vård enligt 21 §, flyttningsförbud enligt 24 §, upphörande av flyttningsför-

bud enligt 26 § eller vid överklagande enligt 41 § första stycket 1 ska offent-

ligt biträde förordnas för den som åtgärden avser samt för dennes vårdnads-

havare, om det inte måste antas att behov av biträde saknas. 

Behövs offentligt biträde både för den unge och för dennes vårdnads-

havare, förordnas gemensamt biträde, om det inte finns motstridiga intressen 

mellan dem. 

Vid överklagande enligt 42 § ska offentligt biträde förordnas för den som 

är under 15 år och som åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av 

biträde saknas. 

Offentligt biträde förordnas av den domstol som handlägger målet. I ären-

den hos socialnämnd eller social distriktsnämnd förordnas offentligt biträde 

av förvaltningsrätten. 

41 §6    Socialnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdom-

stol, 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,

6. beslutat i fråga om fortsatt flyttningsförbud, eller

7. beslutat i fråga om upphörande av ett fortsatt omhändertagande för

tillfällig vård. 

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. 

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019. 

På regeringens vägnar 

LENA HALLENGREN 

Lars Hedengran 

(Socialdepartementet) 

5 Senaste lydelse 2018:652. 
6 Senaste lydelse 2018:652. 
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