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Påtalande av felaktigheter i beslut 
 
I av ERN meddelat beslut har vittnesmål ej redovisats trots att detta skall ske jml § 15 
Förvaltningslagen.  
 
Min redogörelse har utan mitt godkännande redigerats och väsentliga delar har utelämnats. 
Kännedom därom meddelades inte förrän nämndens beslut delgavs mig. Då beslut ej går att 
överklaga är denna hantering anmärkningsvärd och kan ha påverkat nämndens beslut 
negativt. Detta är jml § 27 Förvaltningslagen uppenbart oriktigt. ERN har trots skrivning 
därom i § 26 Förvaltningslagen ej rättat felen, vilket endast kan anses vara uppsåtlig 
förvanskning av inlämnad redogörelse. 
 
I Processbeskrivning (G Ewerlöf) anges att ärenden jml § 7 Förvaltningslagen skall handläggas 
”snabbt, enkelt och billigt”. Dock har skrivningen ”utan att rättssäkerheten eftersätts” inte 
iakttagits. 
 
Av sammanfattningen, som trots felaktig redigering, kallas sökandens redogörelse, framgår 
att handläggaren inte gått igenom eller fäst något avseende vid de uppgifter, som 
framkommer av inlämnat arkivmaterial eller från journalanteckningar förda av ansvarig 
barnavårdsman liksom Kommentar till journalanteckningar och övriga dokument från 
barnavårdsnämnden.  Ingen uppgift om inlämnat arkivmaterial finns angivet i beslutet. 
 
Det som anges i Sökandens redogörelse är dessutom i princip endast hämtat ur min  
redogörelse, som lämnades med ansökan om ersättning. Detta är anmärkningsvärt, 
eftersom den senare innehåller både nya uppgifter och är mer utförlig. Det är handläggarens 
skyldighet att göra en helhetsbedömning av inlämnade underlag och inte ignorera någon del 
därur.   
 
Noteras bör, att under rubriken Bakgrund anges felaktigt, att sökanden stannade i 
fosterhemmet till 18 års ålder och att barnavården upphörde året innan. Jag är född 1944 
och fyllde 18 år 27/10-1962.  
 
Beslut om samhällsvård fattades  1/4-1951 och upphörde 27/10 -1960 vid 16 års ålder enligt 
då gällande barnavårdslag. Detta framgår av inlämnad dokumentation, vilket handläggaren 
är skyldig att redovisa korrekt. Barnavården upphörde alltså inte ”året innan” som påstås. 
 
Jag lämnade fosterhemmet vid 17 års ålder våren 1962. November 1961 – maj 1962: 
ersättningen till fosterhemmet betalades då ur arvet efter min farmor, då min biologiske far 
vägrade medverka, vilket också framgår av dokumentationen. Fickpengar betalades också ut 
från arvet efter min farmor. Då min förmyndare vägrade betala ur mitt arv, satte 
barnavårdsmannen och fosterhemmet press på honom. 
 
Vid genomgång av vad som skrivs i ”sökandens berättelse” i beslutet kan vidare konstateras, 
att den bygger på bifogat referat från Vanvårdsutredningen. Den kompletterande, skriftliga 
redogörelse, som även bifogades ansökan om ersättning har ignorerats trots att den i flera 
avseenden tillför nya uppgifter. Två uppgifter som påstås vara från sökandens redogörelse 
återfinns överhuvudtaget inte i det skriftliga materialet: 
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1. ”Hon blev slagen tre till fyra gånger i månaden.”  
I redogörelsen skriver jag ”minst en gång i veckan, som regel oftare, gav hon mig en eller ett 
par örfilar, ibland med handens avigsida. Dessa örfilar utdelades med all muskelkraft hon 
besatt, och den var avsevärd.” En väsentlig skillnad. 
 
2. ”Vid två tillfällen fick hon stryk på bara kroppen.” Detta återfinns inte någonstans i 
inlämnat material. Ansiktet är dessutom en del av kroppen. Att de hårda örfilarna som 
utdelades utan förvarning orsakade en bestående whip-lash-skada omnämns inte. Mer 
omfattande misshandel, ”stryk”, diskuterades vid intervjun. Drygt 60 år efteråt är det 
självfallet omöjligt att ange exakt antal gånger misshandel i form av omfattande kroppsaga 
utdelades, varför jag hade svårt att precisera exakt antal gånger. Men att de förekom fler 
gånger än två under 12,5 års tid är självklart. 
 
Att jag utsattes för sexuella övergrepp i form av tafsanden, kyssar mm av min fostermors 
manliga arbetskamrater omnämns inte. Att jag därför kallades hora från 12 års ålder nämns 
inte heller. 
 
I sammanfattningen skrivs ”I sökandens skyldigheter ingick från 13-14 års ålder att städa 
lägenheten varje vecka och också handla, förbereda middagen och duka.” I redogörelsen till 
Vanvårdsutredningen står det ”att diska”, inte att duka. Det är en viss skillnad på att duka 
och att diska varje dag. 
 
Att jag inte fick läkarvård trots svår värk i höger knä tas inte upp. Att svår värk i ländryggen 
från 12 års ålder ignorerades.  
 
Att jag smittats av ondska är fel återgivet. Jag skriver att jag ansågs behäftad med ondska p g 
a onda gener, vilket är en helt annan sak. 
 
”Sökanden fick lära sig att laga mat och äta allt som serverades, även sådan mat hon inte 
tålde och som gjorde henne illamående.”  
 
I redogörelsen till Vanvårdsutredningen skriver jag: ”Jag mådde illa av dessa rätter, men 
tvingades ändå äta dem. Även om jag spydde upp dem vid bordet fick jag bara en portion till. 
Jag fick sitta i timmar tills jag tvingat mig att både äta upp maten och inte spy upp den.” 
Det är ytterligare en felaktig återgivning. 
 
”Barnavården tog helt fostermoderns parti och ingen ifrågasatte förhållandena i 
fosterhemmet.”  
 
Att min fosterhemsinspektör i alla år bröt mot tystnadsplikten i sekretesslagen genom att 
rapportera det jag berättade för henne för min fostermor och att det ledde till ytterligare 
misshandel omnämns inte överhuvudtaget. Inte heller att hon omplacerades när dåvarande 
socialläkaren fick kännedom därom efter att jag lämnat fosterhemmet. 
 
Det jag redovisar i redogörelsen till ERN om familjen Steen, som jag var sommarbarn hos två 
gånger, och som noterat att jag for illa i mitt fosterhem, finns inte redovisat. Inte heller att 
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de ville överta min fosterhemsplacering, vilket Hagmans motsatte sig och min 
barnavårdsman likaså. Inte heller att jag förbjöds all kontakt med familjen Steen.  
 
Inte heller nämns att min fostermor förbjöd all kontakt med min släkt efter att min farmor 
dött 1957.  
 
Inte heller nämns att jag utsattes för misshandel och husarrest i nästan ett år efter att jag 
sommararbetat 1961. Straffet grundades på lögner om mig där min fostermor ansåg en god 
vän mer trovärdig än jag.  
 
Det är anmärkningsvärt att handläggaren endast återger det som förelades 
Vanvårdsutredningen, men ignorerar de tillkommande fakta jag redovisar i Kompletteringen 
till ERN. Detta bevisas av att det i ”sökandens redogörelse” inte finns någonting om familjen 
Steen, trots att jag skriftligen angett både Gunnar Steen och hans syster Benedicta som 
vittnen, samt att jag medgivit till handläggaren att de kunde intervjuas per telefon vid min 
intervju hos ERN. 
 
Inget finns heller omnämnt i beslutet vad som framkom i den telefonintervju som gjordes 
med Gunnar Steen; att han bl a bekräftade att min fostermor Lisa Hagman var ondskefull 
och obehaglig. Inte heller finns redovisat att han bekräftade att familjen Steen, dvs hans 
föräldrar, kontaktade barnavårdsmannen med krav på att få överta fosterhemsplaceringen, 
men vägrades detta. 
 
Inte heller finns redovisat att barnavårdsmannen underlät att meddela mig att 
samhällsvården formellt upphörde när jag fyllt 16 år, varför jag kunde placerats på andra 
grunder i annat boende.  
 
Inte heller finns redovisat att Lisa Hagman tog ifrån mig mitt stipendium när jag slutade 
skolan 1962. Detta trots att samhällsvården upphört och jag lämnat fosterhemmet. 
  
I beslutet hänvisar ERN till sid. 25 i regeringspropositionen (2011/2012:160) som grund för 
avslag på min ansökan om ersättning för vanvård utan att närmare precisera vad som avses. 
 
Det är helt uppenbart att nämnden inte anser att den vanvård jag utsattes för är hänförlig till 
stycke 3 ”Regeringen anser det så självklart att uttalat sadistiska eller tortyrliknande 
förhållanden….”. 
 
Nämden bortser dock från direktiven i stycke 4 ”Även andra fall ska dock kunna berättiga till 
ersättning. Nämnden ska därvid göra en sammanvägd bedömning av förhållandena i det 
enskilda fallet. I vissa fall har barnens levnadsförhållanden varit sådana att de i hemmet 
utsatts för en mängd omständigheter som var för sig inte kan anses vara av allvarlig art och 
därmed inte berättiga till ersättning om man ser varje tillfälle eller omständighet för sig. Det 
kan exempelvis röra sig om viss misshandel utöver vad som betraktades som normal aga, 
särskilt om det utgjorde enstaka överilade händelser, ofredanden av olika slag och 
särbehandling. Sådana omständigheter kan dock sammantagna vara av allvarlig art och 
därför motivera ersättning, i vart fall om de upprepats och pågått under en längre tid. Någon 
absolut gräns för vad som ska anses utgöra en längre tid kan inte slås fast utan måste 
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avgöras från fall till fall och påverkas av både vilket slags övergrepp eller försummelser som 
förekommit samt omfattningen och allvarlighetsgraden hos dem.” (min kursiv) 
 
Min fostermors misshandel och kränkningar pågick hela min barndom i 12,5 år. Detta är att 
anse som en längre tid. Varken misshandel eller kränkningar ägnade att allvarligt skada 
barnets självkänsla var ”normalt” i samhället ens på 1950-talet.  
 
Med stöd av angivna §§ i Förvaltningslagen och Europakonventionen 6.1 yrkar jag, 
 
att ERN vidtar de rättelser och kompletteringar som redovisas här ovan av det som angivits 
som ”sökandens redogörelse” i ärende dnr-3.2-1483-2013,  
 
att  jag tillställs korrigerad redogörelse för godkännande,  
 
att  när jag godkänt korrigerad redogörelse den föreläggs nämnden för beslut om ersättning, 
samt  
 
att nämnden beaktar direktiven på sid. 25, 4e stycket i proposition 2011/2012:160.  
 
Stockholm den 26 november 2014 
 
 
 
……………………………………………………………… 
Marianne Lönnqvist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 


