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Med anledning av JO:s beslut att väcka åtal mot den tidigare avdelningschefen i Hedemora 
 
Justitieombudsmannen Gunnel Norell Söderblom uppdrog 910307 till överåklagaren i 
Västerås att väcka åtal för tjänstefel mot den före detta avdelningschefen i Hedemora. 
Bakgrunden är den mycket uppmärksammade dödsfallet av den 4-åriga pojken Michael. 
 
Beslutet är av mycket stor principiell betydelse för verksamheterna inom socialtjänstens 
individ- och familjeomsorg. Därför vill Svenska kommunförbundet sprida kunskaper om 
omständigheterna runt beslutet samt påbörja en diskussion om och inventering av 
förhållanderna inom IFO. 
 
Beslutet att väcka åtal innebär inte att den f.d. avdelningschefen är skyldig. Den rättsliga 
prövningen får avgöra skuldfrågan. 
 
Hela utredningen och JO:s bedömning av socialtjänsten i Hedemora kan beställas på tel.nr 
08-786 4000. Titeln på utredningen är "En 4-årig pojke har avlidit till följd av misshandel". 
 
Kortfattat konstaterar JO följande. 
 
1 Det kan finnas skäl att ändra § 71 SoL. I den paragrafen sägs att var och en som får 
kännedom om att en underårig misshandlas i hemmet eller annars behandlas på ett sådant 
sätt att det är fara för hans hälsa eller utveckling bör anmäla detta till socialnämnden. Jo 
anser att den uttalade rekommendationen istället bör knytas till situationer där det finns 
anledning anta att åtgärder från nämndens sida till skydd för barnet är påkallat. JO anser att 
man får acceptera att det i enstaka fall kan leda till en utredning som opåkallat kränker den 
personliga integriteten. 
 
2 Utredning ska inledas utan dröjsmål. Av § 50 SoL följer att socialnämnd utan dröjsmål ska 
inleda utredning. Kravet på skyndsamhet får bedömas från fall till fall. Ansvarig 
handläggare ska i fall där det kan misstänkas att ett barn misshandlas omedelbart göra sig 
underrättad om förhållanderna i hemmet. Detta för att göra en bedömning om situationen är 
sådan att det till skydd för barnet är nödvändigt att ta hand om barnet omedelbart. 
 
3 Registrering och dokumentation. Om utredning ska inledas uppkommer ett ärende hos 
nämnden. Detta ska då registreras. Vad som kommer fram vid utredningen och som har 
betydelse för ärendets avgörande ska tillvaratas på ett betryggande sätt. Kontinuerligt ska 
alla uppgifter som kan vara av betydelse tillföras akten utan dröjsmål. 
 
På punkt 2 och 3 riktar JO kritik mot Hedemora. Med anledning av att omedelbara åtgärder 
inte vidtogs efter en anmälan från polisen anser JO att den f.d. avdelningschefen av 
oaktsamhet genom underlåtenhet vid myndighetsutövning åsidosastt vad som gäller för 
uppgiften. Åtal enligt 20 kap. Brottsbalken har därför väckts. 
 
Svenska kommunförbundet kommer att nära och intensivt följa den rättsliga fortsättningen i 
Hedemora. På olika sätt kommer insatser att vidtas för att rättstillämpligheten ska vara i 
enlighet med lagstiftningen. 
 



Svenska kommunförbundet inbjuder därför som en första åtgärd till en temadag 910516. 
Dagen riktar sig till arbetsledare. Se bilaga. 
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VILKA RÄTTSREGLER FUNGERAR INTE INOM INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN? 
 
IFO diskuteras livligt i massmedia. Socialbidragen och 
omhändertaganden av barn har alla åsikter om. Ofta framförs åsikter utan att man vet hur 
verksamheten fungerar. Den är ju ofta mycket komplicerad och skiftar från kommun till 
kommun. Vissa delar fungerar bra andra mindre bra. 
 
Trots allt har framför allt JO men även andra pekat på brister och felaktigheter i 
verksamheten. Vilka är dessa och vad kan vi göra för att rätta till och undvika dem i 
framtiden? Finns det andra viktiga aspekter som måste framföras tydligare? 
 
Dessa frågor inbjuder vi er till att diskutera under en heldag. Programmet innehåller 
information från justieombudsmannen Gunnel Norell Söderblom och kammarrättslagman 
Anita Bondestam men även diskussion med kommunrepresentanter. 
 
Syftet är att sprida information om vad IFO bör förändra för att motverka brister i 
rättstillämpligen. Samt att konkret från kommunerna få en uppfattning om framförallt JO:s 
påpekanden stämmer. 
 
Målgrupp är arbetsledare inom IFO. Kursdag 16 maj klockan 10-16. Plats Peter Myndes 
Backe 8,lokal H1 portkod 5520 Kommunförbundet Stockholm. Anmälan senast 910430. 
Avgift 700:-. Faktureras till förvaltningen. 
 
Anmälan till Leif Klingensjö, socialsektionen, Svenska 
kommunförbundet, 118 82 STOCKHOLM. 
 
VÄLKOMNA 
 
Leif Klingensjö         Lena Sandström 
 
JA, jag kommer. Namn:.............................. 
                Adress:............................ 
 


