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Svar på förfrågan om att lämna synpunkter till 

Utredningen om barns möjligheter att utkräva sina 

rättigheter S 2022:03 

 

Utredningen om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter (S 2022:03) 

har skickat en förfrågan till förvaltningsrätten om att besvara frågor om 

huruvida eventuella förändringar skett efter den kartläggning av barns 

klagomöjligheter som genomfördes av Barnombudsmannen år 2016. Sedan 

dess har barnkonventionen blivit svensk lag varför förändringar och 

anpassningar av verksamheten kan ha skett. Utredaren vill även ha svar på 

om domstolen genomfört förändringar i verksamheten för att barnanpassa 

information eller hantering av ärenden som rör barn.  

Förvaltningsrätten hänvisar till det tidigare lämnade remissvaret den 30 

oktober 2015 med följande tillägg.  

Sedan den 1 mars 2021 framgår av 39 § andra stycket lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) att till offentligt biträde för 

den unge får endast den förordnas som på grund av sina kunskaper och 

erfarenheter och även i övrigt är särskilt lämplig för uppdraget.  

Förvaltningsrätten, som är den domstol som förordnar offentligt i biträde i 

mål om LVU, har med anledning av ovan tillägg i LVU inrättat en särskild 

ordning för förordnande av offentliga biträden till unga.  

På Förvaltningsrätten i Stockholms externa webbplats finns följande 

information riktad till de som vill företräda barn och unga i LVU-mål vid 

domstolen:   

”Till offentligt biträde för den unge i ett LVU-mål får endast den förordnas 

som på grund av sina kunskaper och erfarenheter och även i övrigt är särskilt 

lämplig för uppdraget. Om du vill komma ifråga för sådana förordnanden 

ska du ha erfarenhet av LVU-mål och tidigare varit förordnad som offentligt 

biträde i sådana mål vid minst 5 tillfällen, alternativt ha haft förordnande 

som särskild företrädare för barn i allmän domstol i samma omfattning. Din 

erfarenhet ska redovisas i din intresseanmälan. Uppdraget kräver utöver 

detta kunskaper om barns utveckling och vilka behov och rättigheter barn 

har. Redovisa därför även relevant utbildning i humanjuridik. Om du 

bedöms uppfylla de särskilda lämplighetskraven förs du upp på 

 

mailto:Lina.hjorth.warlenius@regeringskansliet.se


  2(2) 

  

förvaltningsrättens lista för unga. Vid substitution är det viktigt att tänka på 

att den du sätter i ditt ställe också uppfyller de särskilda kraven.” 

Förvaltningsrätten har i årets verksamhetsplan VP:2022 som prioriterad 

verksamhet att öka informationen om domstolen gentemot allmänheten med 

särskilt fokus på gymnasieungdomar. Detta för att synliggöra vår verksamhet 

och öka förtroendet för och kunskapen om förvaltningsdomstolarna i stort. 

En arbetsgrupp är tillsatt med uppdrag att ta fram ett ordnat 

utbildningspaket inkluderande studiebesök och interaktiv frågestund för 

gymnasieklasser. Arbetsgruppens arbete har lett till att vi under fyra tillfällen 

per år regelbundet kommer att ta emot gymnasieungdomar på domstolen.   

Slutligen håller domstolen på att uppdatera den externa webbplatsen och 

arbetar just nu med ett förslag på en informationslänk särskilt riktad till 

barn och unga rörande domstolens verksamhet i allmänhet och 

målhantering i synnerhet. En särskilt utpekad kontaktperson på domstolen 

för frågor från barn och unga kommer därmed att inrättas och hänvisas till 

via webbsidan.  

 

 

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Eva-Lotta Hedin efter 

föredragning av chefsrådmännen Maria Ek Oldsjö och Anna Önell.  
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