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Samhällets Styvbarns
kunskapsbank
Vanvårdsutredningen
Den pågående vanvårdsutredningen (S 2006:05) startades efter en tv-dokumentär om
barnhemsbarn i november 2005. Dåvarande socialminister Morgan Johansson framträdde i
programmet, påtagligt berörd av de berättelser om vanvård och övergrepp han fick ta del av.
Den 8 december 2005 gav han Socialstyrelsen i uppdrag att göra en förundersökning om
vanvården vid barnhem och andra institutioner. Socialstyrelsen inkallade Göran Johansson
och Annika Öquist som utredare. Rapporten ”Förekom övergrepp och kränkningar vid
institutioner inom den sociala barnavården 1950-1980?” redovisades av Socialstyrelsen den
29 mars 2006. Socialstyrelsens rapport kom fram till att övergrepp, kränkningar och vanvård
hade förekommit, inte bara vid institutioner utan också i fosterhem.
Regeringen beslöt därpå, den 21 juni 2006, att tillsätta en statlig ”Utredning om
dokumentation och stöd till enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård inom den sociala
barnavården”. (Utredningen kallas också ”Utredningen om vanvård i den sociala
barnavården”, eller ”Vanvårdsutredningen”, och har beteckningen S 2006:05.) Som utredare
utsågs Göran Johansson, som tidigare lett Socialstyrelsens utredning. Denna nya statliga
utredning skall, till skillnad från Socialstyrelsens, inte bara utreda vanvård vid institutioner
utan också i fosterhem. Utredningen skulle avge en delrapport och därefter en slutrapport den
1 juni 2008.
Utredningen avlämnade sin delrapport den 17 augusti 2007 och begärde samtidigt förlängd
utredningstid för att kunna fullfölja intervjuer med tidigare barnhems- och fosterhemsbarn.
Regeringen beslöt den 6 december 2007 att förlänga utredningstiden till 31 december 2009.
Den 5 mars 2008 besökte Samhällets Styvbarn folkhälsominister Maria Larsson och delgav
henne styvbarnens syn på utredningen. Besöket följdes upp med ett nytt möte den 2 mars
2009, då vi ställde krav på en separat utredning av ansvar och kompensation.
Den 14 januari 2010 lämnade Vanvårdsutredningen sitt delbetänkande till Maria Larsson.
Samtidigt meddelades att regeringen skulle tillsätta en separat Upprättelseutredning. Samma
dag förlängdes i ett regeringsdirektiv Vanvårdsutredningen till den 30 september 2011.
På separata sidor presenterar vi dokumenten kring utredningen om vanvård:
Socialstyrelsens utredning 2006:
Regeringens utredningsuppdrag åt Socialstyrelsen, 8 december 2005
Socialstyrelsens rapport, 29 mars 2006
Vanvårdsutredningen 2006-2011:
Regeringens direktiv om Vanvårdsutredningen, 21 juni 2006
Pressmeddelande med inbjudan till intervjuer, 3 maj 2007
Vanvårdsutredningens första delrapport, 17 augusti 2007
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Pressmeddelande om första delrapporten, 21 augusti 2007
Regeringens tilläggsdirektiv till Vanvårdsutredningen, 6 december 2007
Vanvårdsutredningens delbetänkande, 14 januari 2010
Tabellbilaga till delbetänkandet
Summary in English
”Vanvårdad i samhällets regi”. Vanvårdsutredningens pressmeddelande 14 januari 2010
”Neglect and abuse at the hands of society”. Press release, 14 January 2010
Regeringens tilläggsdirektiv till Vanvårdsutredningen, 14 januari 2010
”Ny utredning om upprättelseprocess”. Socialdepartementets pressmeddelande 14 januari
2010
Dokument från Samhällets Styvbarn:
Samhällets Styvbarns PM till folkhälsominister Maria Larsson, 5 mars 2008
Pressmeddelande, 16 oktober 2008 – Samhällets Styvbarn kräver ersättning åt vanvårdade
Pressmeddelande, 27 december 2008 – Minister drar vanvårdsutredning i långbänk!
Pressmeddelande, 3 mars 2009, 1 – Samhällets Styvbarn träffar Maria Larsson på onsdag
Pressmeddelande, 3 mars 2009, 2 –Utred ansvar och ersättning för vanvården!
Samhällets Styvbarns PM till folkhälsominister Maria Larsson, 2 mars 2009
Pressmeddelande, 4 mars 2009 – Samhällets Styvbarn träffade Maria Larsson
Pressmeddelande, 29 maj 2009 –Ta tag i ersättningsfrågan!
Pressmeddelande, 17 oktober 2009 – Hundratals vanvårdsbarn utsatta för sexuella övergrepp
Pressmeddelande, 12 januari 2010 – Vanvårdsutredningen och Samhällets Styvbarn
Uttalande av Samhällets Styvbarn, 16 januari 2010 – Ett stort steg i rätt riktning

Media och riksdag:
Röster om vanvården från media och riksdag, 2005-2008
Vanvårdsutredningen har också en egen webbplats: http://www.sou.gov.se/vanvard/index.htm
Se även Kunskapsbankens dokumentation om Upprättelseutredningen.
/BJ
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