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KORT OM
PROJEKTET
Detta projekt rör sig i den
komplexa kontext som
barnskyddet omges av.
Fokus för studien är
förvaltningsrätternas
domar gällande 21 § LVU,
begäran om upphörande
av tvångsvård som
initierats på grund av
brister i omsorgen (2§
LVU).

ÅTERFÖRENING FÖR BARNETS BÄSTA?
Det är många med mig som reagerade kraftigt på händelserna kring
"Lilla hjärtat". Frågan de flesta ställde sig var "hur är det möjligt och
vem bär skulden?" Det är här som denna studie tog sin början. Med
facit i hand kan man konstatera att det inte var det bästa för barnet
att återförenas med sina föräldrar i hemmet, men hur såg det ut i
stunden för bedömningen?
När ett barn placeras i samhällsvård i Sverige är målet att barnet
ska återförenas med sin ursprungsfamilj och det underliggande
perspektivet är att barnets bästa är att återförenas med sin familj.
Det finns anledning att studera hur detta mål, i kombination med den
starka föräldrarätten som råder i Sverige, förhåller sig till det
individuella barnets bästa.

LÄGET JUST NU
När jag ansökte till
forskarskolan var min
inriktning små barns
delaktighet i socialtjänstens
utredningar. Jag har
emellertid bytt inriktning
och ska istället fokusera på
förvaltningsrätternas
bedömningar av begäran
om upphörande av
tvångsvård (LVU).
Under 2021 har jag fått min
etikansökan godkänd av
Etikprövningsmyndigheten
samt haft mitt
planseminarium. Jag har
även begärt ut samtliga
domar och fört in dem i
statistikprogrammet. Under
2022 kommer första artikeln
att skrivas.
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STUDIENS SYFTE
Syftet med denna studie är att studera och analysera hemtagning av
tvångsplacerade barn som fenomen, utifrån den domstolsprocess
som följer när vårdnadshavare begärt att tvångsvården ska upphöra.
Studien är uppdelad i två delar där den första som är kvantitativt
inriktad fyller en kunskapslucka kring hur många domar som
förvaltningsdomstolarna behandlar avseende upphörande av
tvångsvård om samt vad utfallen i domarna är. I del två används en
kvalitativ innehållsanalys. Här ska de motiv domstolarna angivit samt
hur barnets situation, åsikt/vilja beskrivs och beaktas undersökas.

